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  سردبیر محترم
(Fever of Unknown Origin) FUO   براي بیمار در چنـدین نوبـت    3/38درجه حرارت بیشتر از است که  در آن تبی

این  اصطالح . است بیش از سه هفته طول کشیده و بعد از یک هفته بررسی در بیمارستان به تشخیص نرسیده ، ثبت شده 
 .رود کار می ها یافت نشده به نآلت مشخصی براي تب براي بیمارانی که ع

ات و اقـدامات پاراکلینیـک   زمایشآ ،رده اول. شود ها در سه رده انجام می ، بررسی FUOبیماران مبتال به ارزیابیدر روند 
انجـام   ،ومهاي تصویربرداري مختلـف و رده سـ   بررسی رده دوم مربوط به. شود بیماران انجام میبیشتر است که براي  اولیه

. )1(علل ناشناخته است  و هاي اتوایمیون بیماري ،ها بدخیمی ،ها شامل عفونت FUO علل اصلی .استبیوپسی و الپاراتومی 
درصـد بـاالي علـل ناشـناخته      .)2( شـود  ها را شامل مـی FUOاز  درصد 5-30 علل ناشناخته بین ،هاي مختلف در بررسی

FUOموضوع است نیاز به توجه ویژه به این نشان از پیچیدگی و ،ها شخیص بیماريهاي تکنیکی در ت رغم پیشرفت ها، علی.  
گرفتگی صـدا در بیمارسـتان    تعریق و ،سرفه ،اي بود که با شکایت تب ساله 64 مرد ،بیمار مورد بررسی در این تحقیق

 دچـار کـاهش وزن و    ،شروع شده و طی مدت بستري ،روز قبل 45مشکل بیمار از حدود  .شدبستري  کرمانشاه امام رضا
 و  paleملتحمه  ،گرفتگی صدا،سرفه ،کاهش وزن ،تعریق ،تبي مثبت در شرح حال و معاینه  شامل ها یافته. بوداشتهایی  بی

  .بوداتروفی تمپورال 
ها وژتاسیون بزرگ در دریچه تریکوسـپید بیمـار در    نآهاي رده اول و دوم انجام شد که نکته مثبت  بررسی ،براي بیمار

 .تحت درمان قرار گرفت ،رغم کشت خون منفی، بیمار با تشخیص اندوکاردیت علی .اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک بود
هر روز بدتر شده  ،حال عمومی بیمار .اي پیدا نشد روز هفتم درمان اندوکاردیت، بیمار اکوي ترانس ازوفازیال شده که یافته

تحـت   ،بیمار ،طی این مدت در. که باز علتی براي تب بیمار پیدا نشد گرفت رارقهاي مختلف  تحت بررسی داًو بیمار مجد
رغم اقدامات  علی .دریافت کرد TBنتی آدرمان  ،بیمار نهایتاً .قرار گرفت GCSF دیالیز درمان عالمتی از قبیل تزریق خون و

 .بدون تشخیص فوت شد وDIC  با تابلوي  بیمار ،شده انجام

دامات رده سوم بـر  بعضی ازاق دوم و بود که اقدامات تشخیصی رده اول و FUO معیارهاي با نمونه مورد بحث، بیماري
 هـاي   درمـان در نهایـت  . مطـرح نکـرد   تشـخیص قطعـی بـراي بیمـار     ،مدهآ دست هکدام ازنتایج ب هیچ روي اوانجام شد اما

Empirical  اندوکاردیت، برايانجام شده TB  با طی سیري ناشناخته فوت  بیمار نشد و واقع ثرؤهاي اتوایمیون م بیماري و
  . گردید

 درصـدگزارش شـد   FUO ، 5/62علـل ناشـناخته   ،گرفتبیمارستان سیناي کرمانشاه انجام  نگرکه در تحقیقی گذشته در 
. )3-5(گزارش شده است  درصد 57/28 و اهواز 5 همدان، 5/13 شهیدبهشتی هاي علوم پزشکی دانشگاه در میزاناین ). 1(

در منطقـه   FUO عدم بررسی علل غیرشـایع  دلیل بهتواند  می ها شهرستان دیگر مانشاه باکر علل ناشناخته در دارامعناختالف 
این زمینه، اشکاالت مرتبط با پاراکلینیـک یـا عـدم     کننده این بیماران در کرمانشاه، عدم تجربه و مهارت تیم پزشکی بررسی

  .باشد همراهان آنان نسبت به انجام اقدامات تشخیصی اعتماد و همکاري بیماران و
مقـررات   ،این منطقـه  در FUOبه حل معضل کمک اتوپسی و مبنی بر ،یت اولیاء دمرضا وجود باهمچنین ممکن است 

راه  دراین شد چراغی راکه شاید می و له اتفاق افتادأاین مس ،شده که در نمونه معرفی ندهد، همچنان را اجازه این کار ،اداري
                  .به خاموشی کشانید روشن کرد
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