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Atefl enfeksiyon hastal›klar›n›n en s›k karfl›lafl›lan bulgular›ndan biridir ve
enfeksiyonlar ateflin en s›k nedenidir. Atefllerin tümü enfeksiyonlara ba¤l› olmad›¤› gibi, enfeksiyon hastal›klar›n›n tümünde de atefl görülmez. Ateflin süresi uzad›kça neden olarak enfeksiyonlar›n yan›s›ra kollajenozlar ve maligniteler karfl›m›za ç›kar. Nedeni Bilinmeyen Atefl ön tan›s› ile izledi¤imiz olgular›n %34’üne enfeksiyon hastal›klar› yol açarken, %42’sine kollajenozlar ve
malinitelerin yol açt›¤› görülmüfltür. Bu aç›dan ateflli hastaya yaklafl›rken atefl
oluflum mekanizmalar›n›n iyi bilinmesinde yarar vard›r.
Tarihin ilk ça¤lar›ndan beri atefl insano¤lunun dikkatini çekmifltir. Hipokrat (MÖ 5.yy) ateflin önemini nab›z h›z›na ba¤layarak, hastan›n hissettiklerine
göre tahminler yapm›flt›r. Galen (MS 2.yy) vücutta s›cak, so¤uk, kuruluk, ve
nemden oluflan dört niteli¤in bulundu¤unu, bu elemanlar›n oran› düzgün ise
kiflinin sa¤l›kl› olabilece¤ini düflünüyordu. Romal› Celsus (MS 50.yy) vücut
›s›s›n›n atefl için özgül olmad›¤›n›, yaz›n s›cak havalarda da vücut ›s›s›n›n yükselebilece¤ini belirmifltir. Onuncu yüzy›l bafllar›nda Türk hekimi Razi ateflin
bir hastal›k olmad›¤›n›, vücudun hastal›¤› atmak için bir mücadelesi oldu¤unu öne sürerek ateflli hastal›klarda so¤uk su tedavisi uyguluyordu. Onbirinci
yüzy›lda ‹bni Sina ise ateflin kalpte yan›p, ruh (sinir), arter ve venlerdeki kan
vas›tas›yla bütün bedene yay›ld›¤›n›, bu yay›l›fl›n vücudun tabi fonksiyonlar›n› bozdu¤unu, ortaya ç›kan hararetin de gazap ve yorgunlu¤a yol açt›¤›n› bildirerek atefli patolojik ve semptomatik olarak ikiye ay›r›yordu. Onyedinci ve
18. yüzy›lda ateflin kimyasal kaynakl› oldu¤u ve kandaki fermentasyondan
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ileri geldi¤ine inan›l›yordu. Ateflin oluflum mekanizmalar›n› ortaya ç›kartan
önemli bulufllar ve çal›flmalar son 50-60 y›l içinde gerçeklefltirilmifltir. Bu konu
üzerindeki çal›flmalar devam etmektedir.
Atefl pirojenlerin neden oldu¤u, vücut ›s›s›n›n normal olarak sürdürülmekte olan s›n›rlar›n›n üzerine yükselmesi olarak tan›mlanabilir. Normalde
vücut ›s›s› koltuk alt›nda 36.5°C’›n, a¤›z içinde 37°C’›n ve rektumda 37.5°C’›n
alt›ndad›r. Vücut ›s›s› diürnal bir ritme sahiptir. Sabah 04.00-06.00 aras›nda ölçülen atefl en düflük de¤erlere sahip iken, akflam 16.00-18.00 aras›nda ölçülen
de¤erler en yüksek de¤erlerdir. Akflam atefli sabah ateflinden 0.3-0.5°C daha
yüksektir. Bu diürnal ritm ateflli hastal›klar›n seyrinde de devam eder.
Vücut ›s›s› g›dalardaki kimyasal enerjinin metabolik ve mekanik yollarla
›s›ya dönüflümü sonucu üretilir. Hücresel oksidatif düzenekler sürekli ve belirli bir miktarda ›s› üretirler. Vücud ›s›s› anterior hipotalamus/preoptik
(AH/PO) bölgedeki termoregülatör merkez baflta olmak üzere hipotalamustan beyin sap› ve medulla spinalise uzanan hiyerarflik bir yap› taraf›ndan düzenlenmektedir. Bu merkez termosensitif nöronlar içerir ve diürnal atefl ritmini ayarlar. Periferden hipotalamusa ulaflan bilgiler önce yorumlan›r, sonra efferent sinirler yoluyla periferal ›s› birikimi veya kayb› (vazokonstriksiyon veya vazodilatasyon) veya ›s› üretimi (kas kontraksiyonlar›) yapacak flekilde düzenlemeler yap›l›r.
AH/PO bölgedeki ›s› düzenleme merkezi daha alt yap›larla efferent sinirler yoluyla ba¤lant› kurarken, vücuttaki tüm ›s›ya duyarl› reseptörlerden afferent sinirler ile sinyaller al›r. Hipotalamusta oluflan ›s› de¤iflikliklerine karfl›
gösterdikleri yan›tlara göre üç tip nöron grubu bulunmaktad›r:
1. S›ca¤a duyarl› nöronlar (~%30): Is› kayb›n› ayarlayan nöronlard›r. Beyin
sap›n› etkileyerek ›s› kayb›na yarayan soluk say›s›nda art›fl ve terleme gibi de¤ifliklikleri tetiklerler.
2. So¤u¤a duyarl› nöronlar (<%5): Bu nöronlar gerçekte so¤u¤a duyarl› olmay›p, s›ca¤a duyarl› nöronlardan sinaptik inhibisyon alan nöronlard›r.
AH/PO bölgenin ›s›s› azald›kça s›ca¤a duyarl› nöronlar›n uyar›lar› azald›¤›ndan, dolayl› olarak sinaptik inhibisyon kalkar ve uyar›lmalar› sonucunda ›s›
üretimi ve retansiyonunu bafllat›rlar.
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3. Is›ya duyars›z nöronlar (>%60): AH/PO bölgedeki ›s› de¤iflimlerinden
etkilenmezler. Is› düzenlemesi ile ilgili veya ilgisiz birçok ifllevleri vard›r. S›ca¤a ve so¤u¤a duyarl› nöronlar aras›nda inhibitor veya eksitatör uyar›lar vermek suretiyle düzenleyici özellikleri vard›r. So¤u¤a duyarl› nöronlara tonik sinaptik eksitatör uyar›lar verirler.
Sitokinler MSS’ne dolafl›m yoluyla ve nöral yollarla ulaflmaktad›r. Son y›llarda yap›lan çal›flmalar ile periferal sinirlerin atefl oluflumundaki rolleri ortaya ç›kart›lm›flt›r. Vagal lifler bu aç›dan çok önemlidir. ‹mmun sistem ile beyin
aras›ndaki iletiflimi vagal afferent lifler, özellikle hepatik dallar sa¤lamaktad›r.
Nöral yol erken febril fazda önemli olup, geç febril fazlarda etkisizdir.
Is› merkezi enfeksiyona, yaralanmaya, inflamasyona ve antijenik de¤iflikliklere karfl› konak yan›t› olarak üretilen polipeptid yap›s›ndaki “een dojen pirojen ler (EP)” taraf›ndan uyar›l›r. Endojen pirojenlerin aç›¤a ç›kmas›na neden
olan maddelere de “eek zojen pirojen ler” ad› verilir. Bu pirojenler hipotalamustaki biyokimyasal de¤ifliklikleri tetikleyerek atefle neden olurlar. Endojen pirojenler, ekzojen veya endojen birçok maddenin monosit ve makrofajlara etkisi
ile aç›¤a ç›karlar (Tablo 1).
Monosit ve makrofajlardan aç›¤a ç›kan endojen pirojenik maddelere pirojenik sitokinler de denilmektedir. Sitokinler de antijenik uyar›ya yan›t olarak
üretilen, ba¤›fl›kl›k olaylar›n› düzenleyen, bafll›ca makrofaj ve etkinleflmifl lenfositlerden sal›nan hormon benzeri polipeptidlerdir. Atefl patogenezinde rol
alan sitokinler ‹L-1(α,β), Tümör Nekroz Faktör-α,β (TNF), ‹L-6, ‹nterferon
(‹FN)’dur. IL-1α ve IL-1β bilinen en güçlü EP’dirler. TNF IL-1 ile benzer özelliklere sahiptir. Ayr›ca IL-1 üretimini indükleyerek ateflin devam›na, 3-4 saat
sonra ikinci atefl pikine neden olur. TNF ve IL-1, IL-6 üzerinden etkilerini gösterirler. En güçlü pirojenik IFN IFN-α’d›r. Hayvan çal›flmalar›nda uygulamadan 80-90 dk sonra monofazik atefle neden olmaktad›r. Di¤er potansiyel EP
olarak düflünülen maddeler IL-2, GM-CSF, immün kompleksler, ürik asid
kristalleri, C3a ve C5a’d›r.
Aç›¤a ç›kan bu sitokinler tam olarak ayd›nlat›lmam›fl yol veya yollarla
beynin AH/PO bölgesine gelerek 3. ventrikülün anteroventral ucunda lokalize olan özelleflmifl damar a¤›na sahip “Organum Vasculosum Lamina Terminalis (OVLT)” bölgesindeki perivasküler fagositlere etki ederek PGE2 sentezi-
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ni art›r›rlar. Baz› araflt›r›c›lar sitokinlerin kan-beyin engelini etkin olarak geçtiklerini ileri sürmelerine karfl›n, di¤erleri bu geçiflin miktar olarak çok az ve
zaman olarak çok yavafl oldu¤unu ve sitokinlerin muhtemelen daha de¤iflik
yollarla AH/PO bölgeye ulaflt›¤›n› düflünmektedirler. Belki de sitokinler veya
PGE2 veya her ikisi OVLT veya AH/PO bölgede üretilmektedirler. Bugün için
atefl oluflumundaki uyar›lar›n yap›s› tam olarak bilinmemektedir. Son olarak
kan ve beyin engeli aras›nda stratejik bir yerde bulunan serebromikrovasküler endoteliyal hücrelerin ve perivasküler mikroglial ve meningiyal makrofajlar›n dolaflan ekzojen ve endojen pirojenlerin hedefleri olduklar› ileri sürülmüfltür. Son olarak düflünülen mekanizma ekzojen pirojenlerin dolafl›m yoluyla karaci¤erdeki Kupffer hücrelerini (Kh) etkilemesi ve bu hücrelerden sal›nan sitokinlerin (periferik pirojenik uyar›lar›n) duysal vagal afferent sinirler
yoluyla beyindeki ilgili merkeze ulaflmas›d›r.
PGE2’nin sentezi atefl oluflumunda kritik bir rol oynamaktad›r. Bu sentez
sadece beyinde olmay›p, ekzojen pirojenlere yan›t olarak baflta karaci¤erdeki
Kh’leri olmak üzere tüm makrofajlard›r. Bu aç›dan PGE2 periferal pirojenik
mediatörlere alternatif bir adayd›r. PGE2 reseptörleri baflta hepatik ve abdominal vagal afferentler olmak üzere tüm duysal nöronlara da¤›lm›fl durumdad›r.
PGE2 sentezi araflidonik asit üzerinden olmay›p, lipopolisakkaridlerin uyard›¤› makrofajlardan seçici siklooksijenaz-2 (COX-2) ekspresyonu sonucudur.
PGE2 ateflin proksimal mediatörüdür. AH/PO bölgedeki termoregülator
nöronlarda etkisini gösteren güçlü bir hipertermik ajand›r. Bu yüzden COX inhibitörleri (indometasin) PGE2 sentezini durdurarak atefl oluflumunu inhibe
ederler. Bugün için aksi görüfller olmas›na karfl›n ana görüfl PGE2’nin do¤rudan beyinde üretildi¤i yönündedir. Beyindeki endoteliyal hücreler PGE2’nin
major kayna¤›d›r. COX-2 atefl oluflumunda beyinde major bir role sahiptir. Ekzojen ve endojen pirojenler COX-2’yi aktive ederler. PGE2 AH/PO bölgeye etki ederek ›s› düzeyinin yeni s›n›rlara çekilmesine neden olur. Sonuç olarak, ›s›
üretimini ve periferal vasküler tonusu kontrol eden beyin merkezleri tetiklenir. Nöronal ileti ile bu bilgi perifere aktar›l›r ve atefl yükselmeye bafllar. Kas
kas›lmalar›, titreme ile bir taraftan ›s› üretilirken, sempatik sinir sistemi ile damarlar›n daralmas› yoluyla ›s› depolanmas› sa¤lan›r. Üretimi artan ›s›n›n hipotalamusça ayarlanm›fl yeni s›n›rlar içerisinde tutulmas› sa¤lanm›fl olur.
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Tablo 1. Endojen pirojenleri uyaran etkenler.
Mikroorganizmlar(Virüsler, Bakteriler, Mantarlar)
Peptidoglikanlar (bakteri duvarlar›)
Muramil peptidler (peptidoglikanlar›n parçalanma ürünleri)
Endotoksinler (lipopolisakkaritler)
Enterotoksinler (stafilokok kaynakl› A, B, C, D)
Toksik fiok Sendromu Toksin-1
Grup A streptokok kaynakl› eritrojenik toksin
Kapsüler polisakkaritler
Tüberkülin
Antijen-antikor kompleksleri
Komplemanlar (C5a-C3a)
Lenfosit salg›lar› (‹L-2, Interferon-γ)
Pirojenik steroidler (etiokolanolon, safra tuzlar›)
‹laçlar (penisilin, bleomisin)
Pirojenik sitokinler (IL-1, IL-2, TNF, ‹nterferon)

Son y›llarda etkisini PGE2 d›fl› bir yolla gösteren, do¤rudan termosensitif
ve pirojen sensitif nöronlar› uyaran Makrofaj ‹nflamatuar Protein-1 (M‹P-1)
ad› verilen çok güçlü bir endojen pirojen de bulunmufltur.
Vücutta bir taraftan ›s› oluflurken di¤er yandan “En dojen kriyojen” ad› verilen Arginin-Vazopressin, ACTH, α-MSH ve Kortikotropin Releasing Faktör
(CRF) gibi hormonlar da devreye girerek ateflin afl›r› yükselmesini önlerler.
Atefl genellikle 41°C’i geçmez. Ateflin üst s›n›r›n› düzenleyen mekanizmalar
tam anlafl›lmamakla beraber nöronlar›n intrinsik özelliklerine veya termosensitif nöronlar üzerinde pirojenlerin etkilerini antagonize eden endojen antipiretik maddelerin sal›n›m›na ba¤l›d›r.
Yukar›da atefl patogenezinde a¤›rl›kl› olarak klasik model üzerinde durulmufltur (fiekil 1). Klasik model d›fl›nda, onunla aç›klanamayan noktalar› da tamamlay›c› olarak de¤iflik alternatif modeller de ileri sürülmüfltür. Bu alternatif modeller de flunlard›r:
flumu: Deneysel çal›flmalarda LPS injeksiyonu sonras› dola1-Lokal EP oluflu
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Enfeksiyonlar
Toksinler
Yaralanma
‹nflamasyon
‹mmunolojik yan›tlar

ATEfi

Is› korumas›
Is› üretimi

Febril düzeylere
yülselmifl ayarlarma

Monositler
Lenfositler
Nötrofiller
Endoteliyal Glial hücreler
Mezenkimal hücreler

Hipotalamik Termoregülatör Merkez

Pirojenik Sitokinler
(‹L-1, ‹L-6, TNF, INF)

PGE2
Dolafl›m

fiekil 1. Atefl patogenezi (Charles A.Dinarello’dan).
fie

fl›mda sitokinler görülmeden önce ateflin ortaya ç›kt›¤› gözlemlenmifltir. Ayr›ca tifo, NBA, P.carinii pnömonisi gibi baz› hasta gruplar›nda kanda EP saptanamamaktad›r. Septik floklu hastalarda sitokinler dolafl›mda çok k›sa bir süre
bulunabilmektedir. Ayr›ca EP’lerin dolafl›ma ç›kmas›n› izleyerek yüksek miktarlarda anti-inflamatuvar sitokinler dolafl›ma ç›kmaktad›r. Bu gözlemlerin
sonucu olarak infekte dokularda lokal olarak üretilen proinflamatuvar sitokinlerin pirojenik özellikleri olan tip II fosfolipaz A2 (PLA2) gibi sekonder mediatörlerin sal›n›m›n› indükledi¤i, PLA2’nin de OVLT seviyesinde PG sentezini
uyard›¤› ileri sürülmüfltür. Di¤er bir mekanizma da lokal olarak üretilen sitokinlerin karaci¤erdeki vagal sinir terminallerinin uyar›lmas› yoluyla ateflin indüklenmesidir. Bu uyar›lar vagal afferent lifler yoluyla beyin sistemindeki
OVLT’e ulaflarak noradrenerjik nöronlardan sal›nan noradrenalinin PG sal›n›m›n› indüklemesi yoluylad›r.
2-MSS seviyesin de EP sa l› n› m›: Proinflamatuvar sitokinler periferal dokularda üretilmesinin yan›s›ra OVLT endotelyumunda da üretilebilmektedir. Bu
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da aktive monositlerin kan yoluyla gelerek endotel hücrelerine yap›flmas› veya ekzojen pirojenlerin do¤rudan endoteli uyarmas› sonucu olmaktad›r.
3-Membra na ba¤ l› sitokin le rin en doteli uyar ma s›: Aktive monositlerin yüzeyinde membrana ba¤l› olarak IL-1α ve TNF bulunabilmektedir. Membrana
ba¤l› bu sitokinler OVLT’deki endotelyal hücreleri aktive ederek sitokin sentezine neden olabilirler.
Atefl patogenezini yukar›da anlat›lan klasik model veya alternatif modellerinin sadece birisi ile aç›klamak mümkün de¤ildir. Muhtemelen etkene ve
oluflan enfeksiyon hastal›¤›na ba¤l› olarak bu modeller de¤iflik oranlarda patogeneze katk›da bulunmaktad›r.

flin ta n› sal yararlar›
Atefli
a. Atefl seyrine bakarak de¤iflik atefl flekilleri ve bunlar›n de¤iflik hastal›klar› iliflkileri tan›mlanm›flt›r:
• Sürek li atefl (Feb ris con tinua): Sabah ve akflam fark› 1°C’tan daha az olan
atefl flekli. Günlerce, haftalarca sürebilir. Tifo, paratifo, bruselloz, infektif
endokardit, tularemi, psittakoz, Kawasaki hastal›¤›nda görülebilmektedir.
• Oy nak atefl (Feb ris remit tens): Sabah ve akflam fark› 1°C’tan fazla olup,
gün içerisinde 37°C’›n alt›na inmeyen atefl flekli. Tüberküloz, k›zam›k, tifo,
bruselloz, falsiparum s›tmas›, lejyoner hastal›¤›, mikoplazma pnömonisi
ve grip gibi enfeksiyon hastal›klar›nda görülebilmektedir.
• Ara l›k l› atefl (Feb ris in ter mit tens): Sabah ve akflam fark› 1°C’tan fazla olup,
gün içerisinde 37°C’›n da alt›na inebilen atefl flekli. S›tma, Kala-azar, bruselloz, romatizmal atefl, infektif endokardit, sepsis, pyojenik apseler gibi
hastal›k hallerinde görülebilmektedir. Diürnal ritm çok abart›l› bir flekilde
olursa hektik (septik) atefl olarak adland›r›l›r. Günde iki zirve yapan aral›kl› atefl ise Kala-azar, eriflkinin Still hastal›¤›, miliyer tüberküloz, mikst
s›tma enfeksiyonlar›nda görülebilir.
• Dö nek atefl (Febris recur rens): Birdenbire yükselip birkaç gün süren, birdenbire düflerek ateflsiz dönemlerin ard›ndan birkaç günlük ateflli dönemlerin görüldü¤ü atefl flekli. S›tma, dönek humma, Kala-azar, bruselloz da
görülebilmektedir.
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• Dalga l› atefl (Feb ris un du lans): Atefl yavafl yavafl yükselerek 5-7 günde zirveyi bulduktan sonra birkaç gün yüksek olarak devam edip yavafl yavafl
azalarak normale dönen, izleyerek yeniden yükselerek dalgalanmalar gösteren atefl fleklidir. Tipik örnekleri bruselloz ve Hodgkin hastal›¤›nda görülen Pel-Ebstein tipi atefltir.
fl: 37-37.7°C aras›nda seyreden atefl flekli. Tüberküloz ve baz›
• Sub feb ril atefl:
neoplastik hastal›klar›n seyrinde görülebilir.
Klinik uygulamalarda atefl flekilleri nadiren yard›mc› olmaktad›r. Klasik
atefl flekilleri uygulanan antibiyotik ve antipiretiklere ba¤l› olarak da de¤iflmektedir. S›tmada iki veya üç günde bir gözlenen nöbet flekli hastal›¤›n erken
dönemlerinde görülmeyebilir. Bu yüzden endemik alanlarda tüm ateflli olgularda s›tma mutlak d›fllanmal›d›r.

b. Diürnal ritmin tersine dönmesi: Tüberküloz, Tifo
c. S›tmada atefl nöbetlerinin günafl›r› (P.vivax, P.ovale) ve üç günde bir gelifli (P.falciparum)
d. Relatif bradikardi: Özellikle hücre içi organizmalara ba¤l› enfeksiyonlar›n seyrinde görülebilir. Tipik örne¤i tifo olmakla beraber bruselloz, lejyoner
hastal›¤›, tüberkülozda da görülebilir.

flin ya rarlar›
Atefli
Atefl organizmay› korumaya yönelik olarak oluflmaktad›r. Say›lamayacak
kadar fazla yarar› vard›r. Yararlar› flunlard›r:
• Fagositozu ve nötrofil migrasyonunu artt›rarak mikroorganizmalar›n öldürülmesinde art›fla yol açar,
• T hücre proliferasyonunda art›fla neden olur,
• IL-1’in immün düzenleyici etkilerini artt›r›r,
• ‹nterferon aktivitesinde art›fla neden olur,
• B hücrelerinin antikor üretimini art›r›r,
• Hipotermi sepsisli hastalarda kötü bir prognostik faktördür,
• Yüksek atefl s›ras›nda antibiyotikler daha etkindir

34

Atefl Patogenezi, Atefl Tipleri, Eriflflkkinde Atefl Yönetimi •

fli ne za man dü flü
flürme li?
Atefli
Organizmay› temelde koruyucu olarak çal›flan atefl 40°C’› aflm›fl ise antipiretikler ile müdahele edilerek düflürülmeye çal›fl›l›r. E¤er 38-40°C aras›nda ise
hastan›n durumuna göre karar verilir. Febril konvülziyona e¤ilimli çocuklar,
gebeler, yafll›lar ile kardiak, pulmoner, renal ve serebral hastal›¤› olanlarda
mutlaka düflürülmeye çal›fl›lmal›d›r.

An ti pi re tikler
S›kl›kla kulland›¤›m›z antipiretikler flunlard›r:
•
•
•
•
•

Asetaminofen (COX-3 inhibitörü)
Nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçalar(NSA‹‹)
Asetil salisilik asit(ASA)
Dipiron (metamizol)
COX-2 inhibitörleri (celecoxib, rofecoxib)

Antipiretik kullan›m› ile atefle ait semptomlar azal›r, kardiyopulmoner
hastal›¤› bulunan yafll›larda metabolik gereksinimleri azal›r, yafll›larda toksik
ensefalopati azal›r ve çocuklarda febril nöbet riski azal›r. Ateflin yararl› etkilerini ortadan kald›rmas›, titreme ve terlemeye neden olmas› ve antipiretik ilaçlara ba¤l› yan etkiler de antipiretiklerin arzu edilmeyen etkileridir.
Özel gruplarda antipiretik seçimi yaparken konak faktörlerine dikkat etmek gerekir. Çocuklarda, hipertansiyon ve DM’u olan yetiflkinlerde, azalm›fl
IV volüm olanlarda, renal hastal›¤› bulunanlarda parasetamol, karaci¤er hastal›¤› bulunanlarda ise NSA‹‹‘lar seçilir.
Islak uygulaman›n ise yarar› tart›flmal›d›r. Hipertermide uygulanmal›d›r.
Suyun ›s›s› 29-32°C olmal›d›r. Alkol, buz ve so¤uk su kar›flt›r›lmamal›d›r. Antipiretiklerle birlikte yap›lmal›d›r.NSA‹‹non
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