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Başvuru yakınmaları 
 

Öksürük, kanlı balgam 

Nefes darlığı 

Halsizlik ve yorgunluk 

 



Öyküsü 

Kasım 2020'de ailede Covid-19 PCR pozitifliği olması nedeniyle 

filyasyon ekipleri tarafından, 17/11/2020'de bakılan Covid-19 

PCR pozitif saptanmış ve hasta evde tedavisiz izleme alınmış. 

Evde tedavisiz izlemde iken öksürük ve ani başlayan nefes 

darlığı şikayetleri başlayan hasta 11/12/2020' de dış merkeze 

başvurmuş.  

 



 Dış merkez başvurusunda (11/12/2020) 

 Vitalleri:   

Ateş:37.7°C,  Nabız:160/dk, TA: 210/170 mmHg      

 Arterial kan gazı:  

pH: 7.39,  pCO2:31.9 mmHg, pO2: 116 mmHg,  HCO3: 20 mmol/L satO2: % 84.8, Lac: 3.4 

mmol/L 

 Hemogram: 

 WBC:18 10*3/uL,  Neu:13.2 10*3/uL,  Lenf:3.8 10*3/uL, Hb:11.3 g/dL,   PLT:428 10*3/uL 

 Biyokimya: 

 Procalcitonin: 0.01 ng/mL, CRP: 11 mg/L (N:0-5), Troponin-I: 508 ng/L 

 



Toraks BT görüntülemesi 

• Bilateral parankimde  yaygın interlober septal kalınlaşmalar (Pulmoner ödem?) 

• Alt loblarda sentriasiner buzlu camlar   

• Bilateral üst loblarda buzlu cam ve konsolide alanlar 

• Sağda 3.5 cm'e ulaşan plevral effüzyon  

• Solda 4.5 cm ‘e ulaşan parapnömonik effüzyon 

• Kalp boyutunda ılımlı artış 



 Covid-19 pulmoner tutulumu 

 Pulmoner emboli 

 Akut kalp yetmezliği ve yüklenme bulguları  

 Hipertansif akciğer ödemi 

 Sekonder bakteriyel fırsatçı enfeksiyon 

 Sistemik vaskülit (ANCA ilişkili vaskülit, küçük damar vasküliti) 

 

 



 

Hasta acil servisten ilgili bölümlere danışılmış. 

  Hastadaki klinik tablo ön planda Covid 19 pnömonisine ikincil 

düşünülmemiş.  

Akut koroner sendrom dışlanmış. 

Acil servis izleminde perlinganit infüzyonu ve diüretik tedavi 

sonrası kliniği düzelen hasta taburcu edilmiş.  
 



 Ateş, öksürük, nefes darlığı , kanlı balgam şikayetlerinde artış olması 

üzerine dış merkeze tekrar başvurmuş (25/12/2020). 

 Vitalleri:  

  Ateş:38.5°C,  Nabız:145/dk, TA: 174/124 mmHg, O2 Sat: % 84 

 Hemogram:  

 WBC:13.7 10*3/uL,  NEU:10 10*3/uL,  LYM:2.8 10*3/uL, 

 HB:11g/dL   PLT:293 10*3/uL,  

 Biyokimya:  

CRP: 14.3 mg/L, Troponin-I: 444 ng/l,   APTT: 24.3  PT: 13.3  INR:1.1   

 D-Dimer: 680 (0-440),  Prokalsitonin: 0.01 ng/mL 

 

 



COVID-19  ilişkili miyokardit/Akut konjestif kalp yetmezliğine 

bağlı kardiyak yüklenme? ön tanıları ile hasta koroner yoğun 

bakıma yatırılmış.  

Atipik pnömoni? Moksifloksasilin IV başlanmış. 

Toraks BT, Toraks BT Anjiografi ve EKO görülmüş. 

 

 

 

 

 

 



Toraks BT görüntülemesi 

• Kardiyotorasik indeks fizyolojik üst sınırda  

• Sağ hemitoraksta 12 mm kalınlıkta plevral effüzyon  

• Bilateral buzlu cam dansiteleri (viral pnömoni?) 



Toraks BT anjiografisi 

• Torasik aorta distali ve abdominal aorta 

proksimalinde konsantrik duvar kalınlık artışı 

ve lümende daralma, takip eden abdominal aortada 

çap artışı ve tekrar daralma (vaskülit?) 



Tüm vücut BT anjiografisi 

• Sağ CCA bifurkasyon düzeyine dek total oklüde 

• Sağ subklavyen arter distal kesiminde lümen incelmiş 

• Brakial arter ince kalibrasyonda 

• Abdominal aorta boyunca lümende daralmaya neden olan duvar kalınlaşması 

• Kalp boyutunda artış 

• Suprarenal abdominal aorta düzeyinde paraortik yumuşak doku varlığı 

(periaortitis veya retroperitoneal fibrozis?) 



 

Ekokardiyografi:  

LVEF %45-50, global hafif hipokinezi 

1° MY 

Kapaklarda vejetasyon lehine bulgu (-) 

 

 

 



Hasta Özeti 
Ateş 

Nefes darlığı  

Öksürük 

Hemoptizi 

Hipertansiyon 

Taşikardi 

 Saturasyon düşüklüğü 

CRP, Troponin, D-Dimer  

 

 

 

 Lökositoz 

Prokalsitonin (-) 

EKOLVEF %45-50, global 

hafif hipokinezi 

Toraks BT anjiografiYaygın 

infiltrasyonlar, konsantrik 

damar duvarı artışı ve 

lümende daralma 

 



 Torasik aorta distali ve abdominal aorta proksimalinde 

konsantrik duvar kalınlık artışı ve lümende daralma, Sağ CCA 

bifurkasyon düzeyine dek total oklüde 

  

Romatoloji görüşü 

 

 

 

 

 

 

 

Takayasu arteriti 
3 gün 500 mg/gün pulse metilprednizolon ve 

1mg/kg/gün steroid idame 



 

 

-Aorta çapı abdomen giriminde 11 mm, infrarenal düzeyde ise 12 mm  

-Abdominal aorta boyunca lümende daralmaya sebep olan duvar kalınlaşması 

Transtorasik EKO: EF:normal, MY: orta-ileri (iki ayrı yerden kaçak var) TY: hafif SPAB: 45 mmHg 

TEE: MY orta, 2 jet akımı kodlanmış (Biri koaptasyon kusurundan, diğeri AMVL üzerinde olası 

perforasyonla uyumlu defektten kaynaklı) 

Kalp damar cerrahi görüşü:  

-Cerrahi endikasyon(+) 

-07.01.2021’de Torasik endovasküler anevrizma tamiri (TEVAR) yöntemi 

ile torakoabdominal aorta bölgesine greft 

- ASA 100 mg/gün, klopidogrel 75 mg/gü ve perindopril 10 mg/gün  

başlanmış, hasta taburcu edilmiş. 



 Taburculuk sonrası öksürük ve nefes darlığında artış 12/01/21'de servis yatışı 

 Servis izleminin 2. gününde solunum sıkıntısı artan ve hemodinamik 

instabilitesi olan hasta yoğun bakıma devredilmiş.  

 Yoğun bakım izleminde entübe edilmiş (14/01/2021). 

 16/01/21’de DEÜTF Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmiş. 



DEÜ Yoğun bakım izlemi 
 17/01/21 DEÜ YB Ekokardiyografi: LVEF: % 55 global, MY : orta, egzantrik, TY: hafif-orta, PAB 

: 35-40 mmhg, AY: hafif, AVMAX: 1.4, posterior duvar komşuluğunda minimal bası 

oluşturmayan perikardiyal mayi, IVC ve hepatik venler dilate 



Laboratuvar 

WBC/Neu/lenf (10*3/Ul) 10 / 8.6/0.9 

PLT (10*3/Ul) 274 

Hb (g/dL)/ HCT (%)  10.2 / 31.2 

BUN/ Kreatinin (mg/dL) 47.8 / 0.74 

AST/ALT (U/L) 65/61 

Na/ K/ Cl (mmol/L) 141/ 4.24/98 

Ferritin (ng/mL) 33  

CRP (mg/L) 69.1 (0-5) 

BNP (pg/mL) 1012 (0-100) 

Prokalsitonin (ng/mL) 0.12 

INR/ APTT/PT Olağan 

D- Dimer (ug/mL) 0.97 

Fibrinojen (mg/dL) 4.5 



 COVID-19 pnömonisi /geç dönem komplikasyonlar

 COVID-19 ilişkili miyokardit?/Akut KKY  

 Pulmoner emboli  

 Hipertansif akciğer ödemi  

 Sekonder bakteriyel fırsatçı enfeksiyon  

 Alveolar hemoraji? ANCA ilişkili vaskülit 

 Takayasu arteriti  

 COVID-19 ilişkili büyük damar vasküliti 

 IgG4 ilişkili hastalık  



Yoğun bakımda aspirasyonda hemoptizisi görülmeyen, 

vitalleri stabilleşen hasta 18/01/2021'de ekstübe edilmiş. 

Hasta 20/01/2021’de ileri tetkik ve tedavisinin 

düzenlenmesi için Romatoloji servisine devir alındı. 

 



Romatoloji servis yatışı 
  Fizik Muayene: 

 Genel durum iyi, bilinç açık, oryante ve koopere 

 Ateş:36,5 °C,  Nabız:78/dk,  SS:20 /dk 

 TA Sağ kol: 150/100 mmHg, sol kol: 163/100 mmHg 

 TA Sağ bacak: 181/100 mmHg, sol bacak: 210/120 mmHg 

 KVS: S1-S2 ritmik, PTÖ: -/- 

 Bilateral üst ekstremitede radial nabızlar (-) 

 Bazalde solunum sesleri azalmış, raller + 

 Barsak sesleri normoaktif, traube açık 

 Sağ karotiste ve bilateral renal arterde üfürüm+ 

 

 



Özgeçmiş: 

 Klopidpgrel, ASA, perindopril, metilprednizolon 40 mg 

 Aortik greft (+) 

 Sigara-alkol (-) 

 

 Soygeçmiş: 

• Annede RA? 

 



Romatolojik Sorgulama 
 Sabah tutukluğu: - 

 Artralji, artrit, daktilit: - 

 Bel ağrısı, kalça ağrısı, topuk ağrısı: - 

 Üveit öyküsü: - 

 Psöriazis öyküsü: - 

 Eritema nodozum benzeri lezyon: - 

 Oral aft, genital ülser: - 

 Hemoptizi, epistaksis, işitme kaybı: - 

 Göz kuruluğu, ağız kuruluğu: - 

 

 

 

 

 Yutma güçlüğü: - 

 Fotosensitivite, malar raş: - 

 Kaslarda güçsüzlük: - 

 Nöropatik yakınma: - 

 Raynaud fenomeni : ??? 

 Döküntülü cilt lezyonu: - 

 Kladikasyo: +++ 1 yıldır olan sol kolda 

çabuk yorulma ve uyuşma 



Romatoloji Servis 



ANA, ENA: Neg 

ANCA: Neg 

RF: Neg 

 Lipid profili: Olağan 

 IgG4: Olağan sınırda 

Hepatit serolojisi, HIV: Neg 

Kan-idrar kültürleri: Üreme (-) 

Covid-19 PCR: Neg 



Yoğun bakım Romatoloji servis 



Tüm Vücut Arteriyel Doppler Usg 
 Sağ CCA boyunca diffuz konsantrik intima media kalınlaşması ve  lümende  

daralma 

 Bilateral aksiller arterlerde 1.8mm kalınlığa ulaşan duvar kalınlaşması ve 

ciddi lüminal darlık 

 Torakoabdominal aort boyunca yerleştirilmiş (çölyak trunk, SMA ve renal 

arterlerin orifislerini de kapsayan) aortik stent 

 Bilateral renal arterlerde  ileri derecede darlık 
 

TAKAYASU ARTERİTİ İLE UYUMLU 



Toraks ve Abdomen MR Anjiografi 

 BT Anjiografi ve doppler 

USG bulgularını destekler 

nitelikte 

  Takayasu arteriti ile 

uyumlu 



26/01/21 Kontrol Ekokardiyografi: 
 

 LV lokal duvar hareket kusuru (-) Sağ yapılar normal boyutta izlendi. İAS intact, 

hepatik venler, VCİ olağan. Solunumla kollabe oluyor.  

 Çepeçevre hafif perikardial mai (+) 

 LVEF: %55-60, LVKH 



 Mevcut klinik ve görüntülemeler ile hasta ‘’Takayusu Arteriti’’ olarak 

düşünüldü. 

 Yoğun bakımda başlanan prednol tedavisine  (1 mg/kg/gün) devam edildi. 

 Bilateral renal arter tutulumu olması, gürültülü prezentasyon ve genç yaşta 

olması göz önüne alınarak hastaya Mikofenolat mofetil (MMF) başlandı. 



 COVID-19 enfeksiyonu sonrası Takayasu arteriti aktivasyonu 

COVID-19 ile indüklenen büyük damar vasküliti 



COVID-19 ilişkili Endotelit- Vaskülit 



Şubat 2021 Ekim 2021 



COVID-19 İlişkili Vaskülit ve Vaskülopati 

 COVID-19 hastalarında endotel hücre inflamasyonu, apoptoz ve disfonksiyon 

görülebilmektedir. 

 Varga ve ark, endotelyal hücre tutulumu ve COVID-19 ilişkili “endotelit” olarak 

tanımlamıştır.  

 Otopsi ve cerrahi dokularda yaygın lenfositik “endotelit” ve “apoptotik viral 

parçacıklar” (+) 

 Konakçı hücreye viral giriş olmaksızın virüsün hücre yüzeyine bağlanması sonrası 

proinflamatuvar ve apoptotik yolun aktivasyonu gerçekleşmektedir. 

 (Varga et al., 2020), The Lancet 



Covid-19 Post-Mortem Vasküler Disfonksiyon Çalışması 

A. Renal transplant hastasının post-

mortem renal patolojisi 

B. DM-HT-Obezite tanılı kadın 

hastanın post-mortem kardiyak 

patolojisi 

C. HT tanılı bir erkek hastanın 

postmortem intestinal patolojisi 

 

(Varga et al., 2020), Lancet 



COVID-19 İlişkili Vaskülit ve Vaskülopati 

 SARS-CoV-2'nin endotelyal hücrelere bağlanması için bir eğilim vardır ve bu 

da inflamasyon ile sonuçlanır. 

 Ayrıca; ileri yaş, DM, HT ve obezite dahil COVID-19 için predispozan 

komorbid koşulların çoğu vasküler disfonksiyon ve bozulmuş endotel hücre 

metabolizması ile ilişkilidir.* 

 Diğer koronavirüsler (SARS ve MERS) ile karşılaştırıldığında SARSCoV-2 

için daha yüksek düzeyde bir invazyon yeteneğine sahip olduğu 

gösterilmiştir. 

 
*Becker, 2020, J of Thromb. Thrombolysis 



Literatür- Vaskülit vakaları 
COVID-19 enfeksiyonu sonrası 

 Ürtikeryal vaskülit 

 Lenfositik vaskülit 

 IgA vasküliti 

 ANCA ilişkili vaskülit 

 Kawasaki benzeri hastalık 

 Aortit 

 



-71 yaş, erkek 

-COVID-19 enfeksiyonu sonrası kilo kaybı, 

ateş, halsizlik 

-BT’de subklavyen arterlerden iliak 

bifurkasyona kadar olan diffüz aortit 

-Steroid tedavisi sonrası aortitte 

regresyon 



-COVID-19 sonrası yaygın SSS  

küçük damar vasküliti gelişen 65 

yaş erkek hasta 

-Alt ekstremitede tipik deri 

döküntüsü  

-Endotelit 



 71 yaş, erkek  

 Solunum yolu şikayetleri 

gerilemekle birlikte AFR yüksekliği 

 Kontrastlı BT’de abdominal aortada 

duvar kalınlığında artış  (8.  gün) 

 HLA-DR4 (+) 

 İmmunsupresif tedavi verilmemiş. 

 NSAİİ  ile anlamlı gerileme (46. 

gün) 

Oda et al.,  Ann Rheum, 2020 



 
 

COVID-19 İyileşme Sonrasında 
Vaskülitik PET-BT Bulguları 

 COVID-19 sonrasında >30 günde 

enfeksiyon veya başka bir hastalık 

olmaksızın semptomları gerilemeyen 10 

hasta çalışmaya alınmış. 

 Lenfoma, melanom ve başboyun kanseri 

tanılı 10 kişi ise kontrol grubu 

 Sonuç: COVID'de kontrollere göre üç 

vasküler bölgede (torasik aort, sağ iliak 

arter ve femoral arterler) FDG daha 

yüksek 

 

Sollini et al., Eur. J. Nuc. Med And Mol. Imag., 2020 



Sonuç olarak 
 COVID-19 enfeksiyonunun tüm vasküler yapılarda endotel 

inflamasyonu ve hasarına neden olabileceği bildirilmiş. 

 Enfeksiyon sonrası gelişen vaskülit vakaları (+) ancak 

nedensellik ilişkisi? 

 Büyük damar vaskülitlerini taklit eden klinik? 

 Kronik inflamasyonda alevlenme? 




