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SUNUM PLANI 



NBA   
 

•  3 haftadan daha uzun süreli hastalık  
 

•  38.3 C’nin üzerinde ateş ölçümleri   
 

•   Klinikte 1 haftalık inceleme sonunda tanının            

                                              konamamış olması  
    

 

 TANIMLAR 



Klasik NBA   
 

•  3 haftadan daha uzun süreli hastalık  

•  38.3 C’nin üzerinde ateş ölçümleri  

•  Klinikte 3 günlük inceleme sonunda veya 

       poliklinikte ≥ 3 vizitte tanının konamamış olması 
 

Nozokomiyal NBA 
   

Nötropenik hastada NBA  
   

HIV ilişkili NBA      

Durack DT, Street AC. Fever of unknown origin reexamined and redefined. Curr 
Clin Top Infect Dis. 1991;11:35-51. 



HIV ilişkili NBA  
 

•     Ateş ≥ 38.3 oC 

•     Ateş süresi   Ayaktan hastalarda > 4 hafta   

                                yatan hastalarda ≥ 3 gün 

•    3 günlük araştırmaya rağmen ateş nedeninin belirlenememesi  

Nozokomiyal NBA  
 

•     Hastanede yatıştan 48-72 saat sonra ateş 

•     Ateş ≥ 38.3 oC 

•     3 günlük araştırmaya rağmen ateş nedeninin belirlenememesi 

Nötropenik NBA  
 

•     Ateş ≥ 38.3 oC 

•     Nötrofil < 500/mm3 

•     3 günlük araştırmaya rağmen ateş nedeninin belirlenememesi 



 

 ETİYOLOJİ   

• NBA nedeni  > 200 hastalık bildirilmiştir 

• Enfeksiyon hastalıkları 
 

• Maligniteler 
 

• Nonenfeksiyöz enflamatuar hastalıklar   
            (non-infectious inflammatory disorders) (NIIDs) 
 

• Diğer çeşitli hastalıklar  
             (miscellaneous diseases)  

 %70-90 

NBA nedenleri  

• Tanı konulamayanlar   %10-30  



 

Tüberküloz, Bruselloz, Tifo, Tifüs, Tularemi, Leptospiroz, Legionella, Listeryoz, 
Mikoplazma enf, Sfilis, Lyme hast, Meningokoksemi, LGV, Aktinomikoz, Q ateşi, 
Bartonelloz, Erlihyoz, Psittakoz, Gonokoksemi, Riketsiyoz, Kedi ısırığı hastalığı, 
Klamidya enf, Kayalık Dağlar ateşi, Meliodoz,  
 
Kolanjit, Kolesistit, Divertikülit, Apandisit, Osteomyelit, Lenfadenit, Apseler, PID, 
Endokardit, Enfeksiyöz artrit, Prostatit, Piyelonefrit, Mediastinit, Tromboflebit, 
Enfeksiyöz artrit, Protez enfeksiyonları, Spondilodiskit 

Coxsackie V, CMV, EBV, Hepatit, HIV, Herpes V, Parvo V, Batı Nil V 

Bakteryel  

Viral  

Fungal  

Paraziter  

 

Aspergilloz, Blastomikoz, Kandidiyaz, Histoplazmoz, Koksidyomikoz, 
Kriptokokkoz, Sporotrikoz  
 

Amebiyaz, Chagas hastalığı, Layşmanyaz, Malarya, Toksoplazmoz, 
Pneumocystis carinii enf, Şistozomiyaz, Ekinokokkoz, Trişinoz, 
Tripanosomyaz   

  

ENFEKSİYONLAR 



Hodgkin hastalığı, Non-Hodgkin lenfomalar, Lösemiler, Multipl miyelom,  

Plazmasitoma, Hiperozinofilik sendrom, Angioimmunoblastik lenfoma,    

Malign histiyositoz, MDS, Sistemik mastositoz, Miyelofibroz 

Renal cell Ca, Hepatosellüler Ca, Kolon Ca, Pankreas Ca, Akciğer Ca, 
Sarkomlar, Meme Ca, Metastatik kanserler 

Hematolojik maligniteler  

Benign tümörler  

Atrial miksoma, Renal anjiomyolipoma, Kavernöz hemanjioma, 

Kranyofarinjioma  

  

MALİGNİTELER 

Solid tümörler 



Erişkin Still hast, SLE, RA, MKDH, AS, APS, Behçet hast, Sjögren send, 

Dermatomyosit, Gut, Kriyoglobulinemi, Felty send, Polimyozit, Reaktif 

artrit, ARA, Otoimmün hepatit, Otoimmün hemolitik anemi 

Temporal arterit, Polimyaljia romatika, PAN, Hipersensitivite vasküliti, 

Polianjiit, Allerjik vaskülit, Takayasu arteriti, Ürtikeryal vaskülit 

Sistemik Romatolojik ve Otoimmün hastalıklar 

Granulomatöz hastalıklar Granulomatöz hepatit, Sarkoidoz 

  

NON-ENFEKSİYÖZ ENFLAMATUAR HASTALIKLAR  

Vaskülitler 

Otoinflamatuar hastalıklar 

Crohn hast, FMF, TRAPS, PFAPA send, Şinitzler send, HIDS, SAPHO, DIRA, 

CAPSb, Blau send 



İlaç ateşi    Subakut tiroidit  

Hileli ateş    Pulmoner emboli    

Siroz                 PBS  

Kikuçhi hast      Siklik nötropeni  

Fabry hast         Gaucher hast  

Pannikülit    Sweet send  

Retroperitoneal fibrozis    Karoli hast  

Pyoderma gangrenozum     POEMS 

Primer hiperparatiroidi  TINU send 

Ekstrensek allerjik alveolit    

 DİĞER HASTALIKLAR 
(Miscellaneous diseases)  

İlaç ateşinin sık nedenleri  Allopurinol, Karbamazepin, Lamotrijin, 

Fenitoin, Sülfasalazin, Furosemid, Sülfonamidler, Minosiklin, Vankomisin, 

β-laktam AB, İzoniazid, Kinidin, Nevirapin  



 

EPİDEMİYOLOJİ 

NBA nedenleri 

Hastalıklar                              Sayı   Oran         

-Enfeksiyonlar    36  %36           Tbc (n:11, %11) 

-Kollagen doku hast.   13  %13           ARA (n:6, %6) 

-Neoplastik hast.           19  %19           Lenfoma ve lösemiler (n:8, %8) 

-Diğer hast.  25   %25           

-Tanı konulamayan            7   %7 

Toplam                 100 



Kucukardali Y, et al. The spectrum of diseases causing fever of unknown origin in 
Turkey: a multicenter study. Int J Infect Dis. 2008;12:71-9.  

NBA nedenleri 

Hastalıklar                      Sayı   Oran         

-Enfeksiyonlar           53  %34.4       Tbc (n:21, %13.6) 

-NIID      47  %30.5        Erişkin Still hast. (n:21, %13.6) 

-Neoplastik hast.             22  %14.3        Hem. Mg. (n:12, %7.8) 

-Diğer hast.                8   %5.2          İlaç ateşi-FMF (n:2, %1.3) 

-Tanı konulamayan         24   %15.6 

Toplam             153 



Fusco FM, et al. Fever of unknown origin (FUO): which are the factors influencing 
the final diagnosis? A 2005-2015 systematic review. BMC Infect Dis .2019 19:653. 

NBA nedenleri 

Hastalıklar                          Oran         

-Enfeksiyonlar   %37.8       Mikobak. enf (n:440, %13.9) 

-NIIDs            %20.9       Erişkin Still hast. (n:177, %5.6) 

-Neoplastik hast.         %11.6       Lenfoma (n:169, %5.3) 

-Diğer hast.            %6.5           

-Tanı konulamayan         %23.2 

Toplam         3164 



• Tanımlar ? 
 

     -1991 tanımına göre 979 NBA hastasının  

           sadece 555'i 1961 kriterlerini karşıladı (J Infect Dev Ctries 2016; 10:30-42) 

 

• Ateş ? 
 

       -Ölçüm yöntemleri farklı 
 

• Tanı kategorileri ?  
 

      -Eski serilerde kollagen - vasküler/romatolojik hastalıklar kategorisi   

                                                                                                 NIID 
 

         -Bazı hastalıkların dahil edildiği kategorilerde farklılıklar var 

                  Ör: Enflamatuar barsak hastalıkları, Granulomatöz hepatit, FMF  

             ve Sarkoidoz  NIID ? / Diğer hastalıklar?   

Epidemiyolojik çalışmalarla ilişkili sorunlar   

Bosilkovski M, et al. Fever of unknown origin (FUO): Towards a uniform definition 
and classification system. Erciyes Med J. 2020; 42(2): 121-6.  



 

NBA HASTASINA YAKLAŞIM 

• Öykü  

 

• Fizik muayene  

 

• Laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri 
 



  

ÖYKÜ 

• Ateşin derecesi, süresi, başlangıç ve seyir özellikleri 
   

• Eşlik eden semptomatoloji 
 

• Özgeçmişi, mevcut hastalıkları, operasyon öyküsü 
 

• Travma, invasiv girişim, protez, kateter öyküsü 
 

• Kullandığı ilaçlar 
 

• Sigara, alkol, uyuşturucu, mesleki maruziyet öyküsü 
 

• Hayvan teması, seyahat öyküsü 
 

• Soygeçmişi  
 

‘’history is key to the diagnosis’’  

 Tanısal ipuçları yakalanmaya çalışılmalıdır 
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Tersiyan ateş - Sıtma  

Rekürren ateş - Borrelyoz  Ondülan ateş – Bruselloz  

• Günde 2 kez pik yapan ateş   

         Still hast, Kala-Azar 
 

• Pel-Ebstein tipi ateş 
         Lenfoma  

Öyküde tanısal ipuçları  



 

• Günde 2 kez pik yapan intermittan ateş, ateş eğrisini izleyen 

         pruritik olmayan morbiliform döküntüler, artraljiler, LAP 

                                                                                Still hast 
 

• Baş ağrısı, çene klaudikasyosu ve görme bozuklukları  

          (görme kaybı, bulanık görme, diplopi)  Temporal arterit 
 

• Belde ve büyük proksimal kaslarda simetrik ağrı ve sertlik 

                                                              Polimiyaljia romatika 
 

• Pastörize edilmemiş süt ürünleri alım öyküsü  Bruselloz 
 

• Kuş besleme öyküsü  Chlamydia psittaci enf 
 

• Kedi/kedi kumu teması  Toksoplazmoz, Kedi tırmığı hast 
 

• Yaban domuzu gibi az pişmiş/az tütsülenmiş av etleri yemek,  

                                                       yaygın miyaljiler  Trişinoz  



• Yakın dönemde abdominal cerrahi, travma, divertiküloz,     

         peritonit, ürolojik/jinekolojik invasiv işlem öyküsü   

                                Karın içi apse, Perinefritik apse, Psoas apsesi  
 

• Mağara gezintisi, yarasa temas öyküsü  Histoplazma enf 
 

• Endemik bölgelere seyahat  Sıtma, Visseral layşmanyazis 
 

• Nehirlerde, tatlı suda, özellikle yağmurda yüzme öyküsü   

                                                                                 Leptospiroz 
 

• Şüpheli cinsel ilişki öyküsü  AIDS, Gonore, Sfilis 
 

• Uzun süreli hareketsizlik, uzun araba gezileri, uçuşlar                    

                                                               Tromboembolik hastalık 
 

• Kronik alkol kullanım öyküsü  Alkolik hepatit, Alkolik siroz 
 

• Antikoagülan kullanım öyküsü  Hematom    



  

FİZİK MUAYENE 

• Ateş varlığı doğrulanmalı   
 

• Tam bir FM yapılmalı  Sık tekrarlanmalı 

 Tanısal ipuçları yakalanmaya çalışılmalıdır 

• Rölatif bradikardi (ateş-nabız uyumsuzluğu)   

                                                   Tifo, Lejyoner hast, Psittakoz  
 

• Yüzde kelebek tarzı eritem  SLE 
 

• Üst ekstremiteler arasında nabız farklılığı  Takayasu arteriti 
 

• Göz muayenesinde Roth lekeleri, retinal arter tıkanıklığı    

            SLE, Vaskülitler, Bakteriyel endokardit, Kedi tırmığı hast 



 

• Oral aftöz ülserler  Behçet hast, SLE, Histoplazmoz 
 

• Büyümüş veya hassas tiroid  Akut tiroidit, Subakut tiroidit 
 

• Kardiyak üfürüm   

                    Bakteryel endokardit, SLE (Libman-Sacks endokarditi) 
   

• Splenomegali olmadan hepatomegali   

                                         Granülomatöz hepatit, HCC, KC met 
 

• Hepatomegali olmadan splenomegali  Bakteriyel endokardit,  

                 EBV / CMV enfeksiyonları, Tifo, Tbc, Bruselloz, Sıtma, 

                 Q ateşi, Histoplazmoz, Borrelyoz, Siroz 
 

• Palpasyonla sternum hassasiyeti  Hematolojik malignite 
 

• Vertebra hassasiyeti   

                       Vertebra osteomiyeliti, Tbc, Bruselloz    



  

LABORATUVAR/GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ 

• Hemogram,  

• Biyokimya tetkikleri 

• ESH, CRP, 

• TİT 

• Akciğer grafisi 

1.Basamak tetkikler  

Hastada öykü, FM ve ilk basamak tetkiklerde yakalanan 

ipuçlarına göre  2. basamak tetkikler planlanmalı  



• Periferik yayma, serum protein elektroforezi,  
 

• Enfeksiyon açısından  Hepatit belirteçleri, HIV Ab/Ag, 

   Serolojik testler (Brusella, Salmonella, Viral etkenler, …)    

   Tüberküloz için PPD testi, Balgam ve idrarda ARB, İdrar  

   ve kan kültürleri, Prokalsitonin 
 

• Romatolojik hastalıklar açısından RF, anti CCP, ANA, 

vaskülitler açısından ANCA profil testleri 
 

• Maligniteye yönelik  Tümör belirteçleri, Miyelom 

testleri, Tüm abdominal US  

2. Basamak tetkikler  

Hastadaki ipuçlarına ve hastanenin olanaklarına göre 

ileri tetkiklerin sıraları değişebilir  



• Boyun US, Yüzeyel doku US, Alt ekstremite venöz doppler 

US, Mamografi, BT, MR, Total kemik sintigrafisi, 

Ventilasyon-Perfüzyon sintigrafisi, FDG-PET/BT 
 

• Ekokardiyografi 
 

• Parasentez, Torasentez, BOS incelemeleri 
 

• Endoskopik tetkikler (Gastroskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi) 
  

• Biyopsiler (Lenf nodu, Karaciğer, Kitle, Kemik iliği)  
 

• Laparoskopik/laparotomik değerlendirme  

3. Basamak tetkikler  

Eğer halen tanıya ulaşılamadıysa yine hastadaki mevcut 

ipuçlarına göre daha ileri tetkikler planlanabilir 



-Anemi yok + ESR > 100 mm/saat ise   

                        Temporal arterit, Osteomiyelit, Multipl miyelom 
    

-Yaygın miyalji + çok düşük ESR  Trişinoz  
 

-Eozinofili  PAN, İlaç ateşi, Visseral layşmanyazis  
 

-Hb / Hct.de akut düşüş  Hematom (genellikle retroperitoneal)  
   

-Alkalen fosfataz yüksekliği  Lenfoma, Granülomatöz hepatit  
 

-Total protein ve kalsiyum yüksekliği, monoklonal gamapati   

                                                                       Multipl miyelom  
   

-Hematüri  RCC, Tbc, Endokardit, Lenfoma, PAN 
 

 -EKO.da kalp kapağında vejetasyon varlığı  Enfektif endokardit  

Laboratuvar bulgularında tanısal ipuçları  



• NBA tanı kriterleri doğrulanmalı 
 

• Tanı odaklı ayrıntılı öykü alınmalı, ayrıntılı FM yapılmalı 
 

• İlk basamak tetkikler sonrası tanısal ipuçlarına göre 2. basamak tetkikler 

planlanmalı 
 

• Hileli ateş ekarte edilmeli, eğer kullanıyorsa AB, NSAİİ ve Steroid 

kesilmeli, ateş çizelgesi çıkarılmalı 
 

• Tekrarlanan öykü, FM ve 2. basamak tetkikler sonucu halen tanı 

konulmadıysa ilaç ateşi açısından ilaçları kesilerek izlenmeli 
 

• Tanı kategorilerinden hangisine yakın olduğu belirlenmeye çalışılmalı 
 

• Tüm tanısal ipuçlarına ve yakın olduğu tanı kategorilerine uygun 3. 

basamak tetkikler planlanmalı 
 

• Özel hasta gruplarında ampirik tedavi düşünülebilir 
 

• Yine tanı konulamadıysa veya ateş düşmediyse  

                             hasta izlenmeli, gerekirse yeniden tetkikler planlanmalı 

Tanısal yaklaşım - Özet 

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ÇOK ÖNEMLİ 



 

 TEDAVİDE AMPİRİK YAKLAŞIM 

Antibiyotikler   
 

• Hastanın durumu hızla bozuluyorsa   

• Hemodinamik instabilite varsa   

• Hasta nötropenikse  

• Milier tüberküloz şüphesi yüksek ise 

• Kültür negatif bakteryel endokardit şüphesi yüksek ise 

                                            ampirik tedavi verilebilir         

Özel durumlar dışında Antibiyotik, Steroid, NSAİİ verilmemeli  



• Temporal arterit şüphesi yüksek ve görme ilişkili   

                                                   semptomları varsa 

• Polimyalji romatika şüphesi yüksek ise 

                                             ampirik Kortikosteroid 
 

• FMF şüphesi yüksek ise  ampirik Kolşisin 

• Still hastalığı şüphesi yüksek ise  ampirik NSAİİ     

• Enfeksiyon ? / Malignite ? tanı kategorileri ayırıcı tanısında 

• Naproksen tb 3 gün süreyle 3x250 mg 

• 24 saatte ateş düşmesi  Malignite lehine   

Naproksen testi  



 

 PROGNOZ 

• NBA’li hastaların prognozu  

                   Altta yatan hastalığına ve komorbid durumuna bağlıdır 

 

• Tanı konmamış hastalar   

         -İzlenmeli   

         -Bir süre sonra tetkikleri yeniden yapmak gerekebilir   

         -Bir kısmına  daha sonraki dönemde tanı konabilmekte  

         -Bir kısmında ise  ateş kendiliğinden düşmektedir 

         -Prognoz genel olarak iyidir 



Knockaert DC, et al. Long-term Follow-up of Patients with Undiagnosed Fever 
of Unknown Origin. Arch Intern Med. 1996;156:618-20. 

• 31 (%50.8) hasta  hastanede yatarken veya taburcu 

          olduktan hemen sonra ateşi düşmüş 
 

• 12 (%19.7) hastaya  taburcu olduktan sonraki 2 ay  

          içinde tanı konmuş 
 

• 18 (%29.5) hastanın taburcu olduktan sonra birkaç ay-yıl   

          devam eden tekrarlayan ateşleri olmuş 
 

• Bunlardan 10‘unun daha sonra ateşi düşmüş, 6’sı ölmüş  
  

• Ölenlerden  sadece 2’sinde ölüm nedeni NBA nedeni  

          olan hastalıkla ilişkili bulunmuştur 

NBA tanısıyla izlenen ve kesin tanı konamadan hastaneden 

taburcu edilen 61 hasta  5 yıl izlem 

https://0211f56g4-y-https-jamanetwork-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/searchresults?author=Herman+J.+Bobbaers&q=Herman+J.+Bobbaers


TEŞEKKÜRLER 


