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 BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK 
MİKROBİYOLOJİ 

24.11.2016 



 N.Ç. 

 41 yaş, kadın 

 Ev hanımı 

 Torbalı   

 01.08.2016 

 Ani gelişen dilinin sol yarısında uyuşma, konuşma 

bozukluğu,kasılma 

 Kraniyal görüntülemede sağ pariyetal lobda kitle 

 09.08.2016    

 Hastanemizin beyin cerrahisi kliniğine yatış  



 Kraniyal MR; 

 Sağda frontopariyetal bölgede 4x3x3.5 cm 
boyutlarında menenjiom ile uyumlu kitle lezyonu 



Özgeçmiş 

 

 Astım, 10 yıl 

 

 Lumbal diskopati operasyonu, 23 yıl 

 

 NSAİ alerjisi 



Kullandığı İlaçlar 

 Astım  

 Salbutamol inhaler 

 Salmetorol inhaler  

 

 Proflaktik antiepileptik 

 Fenitoin  



Beyin Cerrahisi Kliniği 

 Gün içerisinde aralıklarla 38,50C geçen bir 

haftadır devam eden ateş 

 Öksürük  

 Hafif boğaz ağrısı 

 

 Fizik muayene bulguları 

 Farinkste hiperemi 

Diğer FM bulguları olağan 

 



Beyin Cerrahisi Kliniği 

 09.08.2016 

 Beyaz küre  : 3540 mm3 

 Sedimentasyon : 77 mm/saat 

 CRP   : 92,8 mg/ dl ( N: 0-5 ) 

 Hemoglobin  :10,4 g/dL 

 ALT   :63 U/L 

 AST   :41 U/L 

 



Beyin Cerrahisi Kliniği 

 Kan ve idrar kültürlerinde üreme yok  

 Boğaz kültürü: Normal boğaz florası  

 Brusella tüp ve lam aglütinasyon testleri: Negatif  

 Anti HIV, HBsAg, Anti HCV : negatif  

 



Beyin Cerrahisi Kliniği 

 FM de farinkste olan hiperemisi nedeniyle KBB ye 

konsulte edilmiş. 

 KBB : 

o  Akut Farenjit  

 Amoksisilin/klavulonat tb 2 x1 gr  

 Tantum gargara 3 x 1  



Beyin Cerrahisi Kliniği 

 12.08.2016 

 Beyaz küre  : 3040 mm3 

 Sedimentasyon : 71 mm/saat 

 CRP   : 56,2 mg/ dl ( N: 0-5 ) 

 Hemoglobin  :10 g/dL 

 ALT   :25 U/L 

 AST   :43 U/L 

 



Beyin Cerrahisi Kliniği 

 

 

 

 Hastanın operasyonu antibiyotik tedavisinin  

bitimine ertelenerek haliyle taburcu ediliyor. 

 

 

 



 Hasta 17.08.2016 da antibiyotik tedavisi sırasında 

da olan ve tedavi bitmesine rağmen devam eden 

38.5 0C ve üzeri ateş yüksekliği şikayeti ile 

polikliniğimize başvuruyor. 

 Hasta ateş yüksekliği nedeni araştırılmak üzere 

Enfeksiyon Hastalıkları servisimize yatırılıyor. 

 Yatışında ateş ve kuru öksürük dışında yakınma 

yok. 

 

 



 İştahı normal,kilo kaybı yok. 

 Sigara- alkol kullanmıyor. 

 Yurtdışına çıkmamış. 

 Taze süt-peynir tüketim öyküsü yok. 

 Hayvancılıkla uğraşmıyor,evcil hayvanı yok. 

 



  FM  

 Ateş:38.50C  

 Nabız:88 /dk  

 Tansiyon arteryel:125/75 mm/hg  

 Solunum sayısı:16/dk 

 Ense sertliği-MİB yok. 

 Hastanın gövdesinde, yaygın, ciltten kabarık 

olmayan, dikkatli bakılınca farkedilen kızarıklık  

 Orofarinks bakısı olağan 

 



  FM  

 Kalp muayenesinde patolojik bulgu yok 

 Batın rahat defans-rebound saptanmadı. 

 KVAH -/-. 

 Hepatomegali-splenomegalisi yok. Traube açık 

 IR +/+ skleralar non-ikterik. 

 4 ekstremite kas gücü yerinde ve patolojik refleks  

saptanmadı 

 



 17.8.2016 

 Beyaz küre  : 4210 /mm3 

 Sedimentasyon  : 54 /saat 

 CRP   : 70,8 mg/ dl ( N: 0-5 ) 

 Hemoglobin  :9,7 g/dL 

 ALT   :21 U/L 

 AST   :35 U/L 

 



9.8.2016 12.8.2016 17.8.2016 

Beyaz küre 3540/mm3 3040/mm3 4210/mm3 

CRP 92.8 mg/dl 56.2 mg/dl 70.8 mg/dl 

Sedimantasyon 77 mm/saat 71 mm/saat 54 mm/saat 

Hemoglobin 10.4 g/dl 10 g/dl 9,7 g/dl 

ALT 63 U/L 25 U/L 21 U/L 

AST 41 U/L 43 U/L 35 U/L 



 18.8.2016 PA/AC grafisi olağan görünümde 

 Tam idrar tahlilinde anormal bulgu yok  

 Hastaya, öksürük ve ateş yakınmaları olması 

üzerine  kan ve idrar kültürleri alındıktan sonra atipik 

pnömoni düşünülerek moksifloksasin 1 x 400 mg  

başlandı 

 



 Hastanın döküntü ve ateşi olması nedeniyle 

gönderilen Halk Sağlığı Laboratuvarı tetkikleri; 

 

 Kızamık Antikoru, IgM: Negatif. 

 

 Kızamıkçık Antioru, IgM: Negatif. 



 Hastanın servisimizde gönderilen tetkiklerinde; 

o Coombslu Brucella Tüp Aglütinasyon: Negatif 

o ROSE BENGAL: Negatif 

o WRIGHT: Negatif 

o Mono Test(Tam Heterofil Antikor): Negatif 

o VDRL-RPR(Syphilis) : Negatif 

 



 Anti HIV: 0.24(Nonreaktif) 

 Anti HCV: 0.07(Nonreaktif) 

 Anti CMV IGM : 0.18 (Nonreaktif) 

 Anti CMV IGG: > 250.0 (Reaktif) 

 Anti Toxoplasma IGG : 0.0 (Nonreaktif) 



 Serbest T3  :      3.70 pg/mL 

 Serbest T4  :      0.89 ng/dL 

 TSH           :      1.550 uIU/ml 

 VitB12        :      254 pg/mL 

 Folat          :       6.68 ng/mL 

 Demir         :       68 mg/dl 

 Ferritin       :       100.5 ng/mL 



• Anti LKM(IFA) : Negatif 

• MPO ANCA: Negatif 

• C-ANCA PR3 : Negatif 

• Anti Nükleer Antikor (ANA) : Negatif 

• Anti Düz Kas Antikoru (ASMA) : Negatif 

• Anti Mitokondriyal Antikor (AMA): Negatif 

• RF: Normal 

 

 

 

 

 

 



 Hasta kardiyak vegetasyon?? Açısından 

kardiyolojiye konsulte edildi. 

 Ekg de sinüsal taşikardisi olan hastanın Eko 

sonucunda 1. derece mitral yetmezliği dışında 

patolojik bulgu saptanmadı. 



 Hastanın anemisi olması nedeniyle periferik 

yayması yapılıp hematolojiye danışıldı. 

o PY da :% 60 PNL %40 lenfosit .Atipik hücre 

izlenmedi. 

 Hematoloji boyun USG ile patolojik lenfadeopati 

saptanırsa eksizyonel biyopsi önerdi. 

 Boyun USG: Normal 

 

 



o Hastaya tüm batın ve torakal BT çekildi. 

  Batın BT raporunda eski operasyonunda 

yerleştirilmiş L5-S1 düzeyindeki enstrümanlar ve 

endometrial kavite içerisindeki RİA dışında bulgu 

saptanmadı. 

 

  Torakal BT de patoloji saptanmadı. 

 Yatışında alınan kan ve idrar kültürlerinde üreme 

olmadı. 

 



 Hastanın bir haftalık servis izleminde aralıklı ateşi 

devam etti 

 Yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir enfeksiyöz 

ve patolojik odak saptanamadı 

 Gövdedeki döküntülerde gerileme olmadı  



 22.8.2016 

 Beyaz küre  : 5100 mm3 

 Sedimentasyon  : 60 /saat 

 CRP   : 65 mg/ dl ( N: 0-5 ) 

 Hemoglobin  : 9,8 g/dL 

 ALT   : 27 U/L 

 AST   : 39 U/L 

 



 

 

 

SANTRAL  ATEŞ ??? 



Santral ateş  

 Santral sinir sisteminden, özellikle hipotalamustan 

kaynaklanan ateş.  

 Santral ateş de nedeni bilinmeyen ateştir.  

 Bu ateş türünün özelliği atipik seyirli oluşudur. Santral 

sinir sisteminde kanama, iskemi, tümör, enfeksiyon, 

nörodejenaratif,nörometabolik hastalıklar santral ateş 

nedeni olabilir.  

 Santral ateş tanısı konmadan önce ateşin nedeni 

olabilecek enfeksiyon, kollajen,vasküler ve malign  

hastalıklar araştırılmalıdır.  







 

 

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ 

(NBA) 



Nedeni bilinmeyen ateş 

 İlk olarak 1961 yılında Petersdof ve Beeson 

 Ateşin 3 haftadan uzun sürmesi 

 Ateş yüksekliğinin çeşitli ölçümlerde 38.30C 
den yüksek bulunması 

 Hastanede yatırılarak yapılan bir haftalık 
incelemede tanı konulamaması 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES 2015  



Nedeni bilinmeyen ateş 

 Durack ve Street 1991 

 Klasik NBA 

 Nötropenik NBA 

 Nozokomiyal NBA 

 HIV ile ilişkili NBA  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES 2015  



Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES 2015  



Klasik NBA 

 38,30 C nin üstünde ateş  

 3 haftadan uzun süren  hastalık ve ateş öyküsü, 

 2 den fazla poliklinik kontrolü 

 Hastanede  3 günde ateş tanısının konulamaması 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES 2015  

 



Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES 2015  

  

 



Pooled analysis of 857 published adult fever of 

unknown origin cases in Turkey between 1990–2006 

 



ALAN R. ROTH, D.O., and GINA M. BASELLO, D.O., Jamaica Hospital Medical Center, 

Mount Sinai School of Medicine Family Practice Residency Program, Jamaica, New York 



NBA Tanıya Yaklaşım 

  1.Basamak:  

 Anamnez, fizik muayene ve kan sayımı, sedimentasyon, 
CRP, biyokimya, kan ve diğer kültürler 

 Epidemiyolojik önemi olan testler: sıtma, bruselloz v.b. 

 PPD 

 Akciğer grafisi, batın ultrasonografisi 

  2.Basamak: 

 Enfeksiyöz nedenlere yönelik testler: mikobakteri kültürleri, 
viral seroloji v.b. 

 Onkoloji değerlendirme: Tomografik tarama, gaitada gizli 
kan bakısı 

 Romatolojik değerlendirme : ANA RF. ANCA v.b. 

 



 3.Basamak:Biyopsi ve endoskopiler 

 Lumbar ponksiyon 

 Lenf nodu biopsisi 

 Temporal arter biopsisi v.b. 

 4.Basamak: 

 Tanısal laparatomi 

 Ampirik anti Tbc  tedavisi 

 Ampirik steroid  

 İzlem  

 



NBA Yaklaşımı 

Modified from Healey PM: Common medical diagnosis: an algorithmic approach, ed 3, Philadelphia, 2000, Saunders.  



 

Modified from Healey PM: Common medical diagnosis: an algorithmic approach, ed 3, Philadelphia, 2000, Saunders.  



 

 

 

İLAÇ ATEŞİ ??? 



 

Jill Tolia, MDa,b,*, Leon G. Smith, MDa 

aDepartment of Infectious Diseases, St. Michael’s Medical Center, 

111 Central Avenue, Newark, NJ 07104, USA 

bStaten Island University Hospital, Staten Island, NY, USA 



Drug Intell Clin Pharm 1986;20:413-20. 







 Döküntünün gerilememesi ve ateş yüksekliğinin devam 

etmesi nedeniyle hasta Nöroloji ve Dermatoloji 

kliniklerine danışıldı  

  Nöroloji kliniği fenitoinin kademeli olarak            

kesilebieceğini belirtti. 

  Dermatoloji kliniği deri döküntülerinin ilaç reaksiyonu 

ile uyumlu olduğunu belirtti. 

 Hastanın antiepileptik tedavisi fenitoinden 

levatirasetama kademeli olarak değiştirildi. 

 Fenitoin dozu azaltılarak kesildi 



 Fenitoin tedavisi kesilen hastanın takiplerinde ateş 

yüksekliği geriledi. 

 Ampirik olarak başlanan moksifloksasin kesildi. 

 Servisimizde 5 gün daha izlenen hastanın 

döküntüleri 3. gün tamamen kayboldu,  CRP değeri 

geriledi ve bu süreçte ateşi olmadı 



 Hastanın 5 günlük takibi sonrası görülen kan 

değerlerinde CRP:3.6 WBC:5780 AST:21 

ALT:30  

 

 Hasta operasyon açısından Beyin Cerrahisi 

kliniği tarafından tekrar konsulte edildi ve 

29.08.2016 da Beyin Cerrahisi kliniğine 

devredildi. 

 



 

 

 

 

 

Teşekkürler…… 
 


