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ÖZ

COVID-19 sonrası akciğer sekelleri: uzun dönem takip ve tedavi

COVID-19 pnömonisi geçiren hastalarda uzun dönemde İPF, kronik hiper-
sensitivite pnömonisi ve otoimmun hastalıklarda gördüğümüz hızlı FVC 
kaybı, tomografide yaygın fibrozis, yaşam kalitesinde azalma ve artmış mor-
talite ile karakterize progresif irreversible akciğer fibrozisinin gelişip gelişme-
yeceği konusunda henüz yeterli kanıt bulunmamaktadır. Ancak yaşlı hasta-
larda daha az ve non-progresif fibrozisler bile ciddi morbidite ve mortalite 
nedeni olabilir. Dolayısıyla COVID-19’dan etkilenen milyonlarca insanın 
varlığı düşünüldüğünde nadir görülen bir komplikasyon bile toplum düzeyin-
de ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkabilecektir. Konunun önemi 
nedeniyle COVID-19 sonrası akciğer fibrozisi ve COVID ilişkili trombozis için 
risk faktörleri, koruyucu önlemler ve tedavisi konusunda çalışmalar hızla 
planlanıp hayata geçirilmelidir (1). Bu derlemede COVID-19 pnömonisi 
geçiren hastalarda uzun dönemde oluşabilecek pulmoner fibrozis ve vaskü-
ler komplikasyonların (pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon) sıklığı, 
klinik önemi, korunma ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: COVID-19 sonrası akciğer sekelleri; pulmoner fibrozis; 
pulmoner emboli

ABSTRACT

Post-COVID-19 pulmonary sequla: longterm follow up and management

Though it has been 8 months since the beginning of COVID-19 pandemic, 
number of cases and deaths are still seriously increasing. We still don’t have 
enough evidence about the prognosis of patients who had COVID-19 pneu-
monia. In long term follow up we wonder if they will have rapid FVC decline, 
widespread fibrosis in computed tomography, loss in quality of life or 
increased mortality that we experience in idiopathic pulmonary fibrosis, 
chronic hypersensitivity pneumonia or autoimmune interstitial lung diseases. 
However, in elderly patients less severe dysfunction or non-progressive-fibro-
sis can cause morbidity and mortality. Therefore, if we consider millions of 
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GİRİŞ

Yeni SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu 
Coronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Dünya’da ilk 
kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinden bildiril-
miştir. Çok bulaşıcı olan virüs hızla tüm Dünya’ya 
yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık 
Örgütü küresel pandeminin başladığını ilan etmiştir. 
Pandeminin başlangıcından itibaren geçen yaklaşık 
sekiz ayda, 9 Kasım 2020 tarihi itibariyle tüm 
Dünya’dan bildirilen vaka sayısı 50 milyonu ve ölüm 
sayısı ise 1.250.000’i geçmiştir (2). Aynı zaman dili-
minde ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından bildiri-
len resmi rakamlara göre hasta sayısı 400.000, ölüm-
ler ise 11.000'dir (3). Ancak gerçek rakamların resmi 
rakamların çok üstünde olduğu bilinmektedir. Aradan 
yaklaşık sekiz ay geçmesine karşın hala tüm Dünya’da 
vaka sayılarında ve ölümlerde ciddi artışlar devam 
etmektedir. Pandemi döneminde ölümlerin azaltıla-
bilmesi için virüsün başta akciğerler olmak üzere tüm 
sistemlerde neden olduğu akut organ fonksiyon 
bozukluklarının düzeltilmesi ve tedavi edilmesi ile 
uğraşılmıştır. Ancak önümüzdeki aylarda ve yıllarda 
hastalığı ağır geçiren kişilerde virüsün akciğerlerde ve 
diğer organlarda neden olduğu kronik değişiklikler ve 
sekellerin tanı ve tedavisi önemli olacaktır.

PULMONER FİBROZİS

COVID-19 pnömonisinde akut dönemde hastalığın 
radyolojik seyri izlendiğinde, başlangıçta en sık görü-
len tomografik bulgular alt zonlarda bilateral subp-
levral buzlu cam görünümü ve konsolidasyondur. 
Fokal ödem, organize pnömoni ve diffüz alveolar 
hasar radyolojik bulguların altta yatan nedenleridir 
(4,5). Hastaların çoğunda tomografik görüntülerin 
düzelmesi zaman almaktadır. Semptomların başlan-
gıcından yaklaşık 4-14 gün sonra tomografik bulgular 
kaldırım taşı görünümü kazanabilmekte ve iki hafta-
dan sonra yavaş yavaş silinmeye başlamaktadır. 
Ancak bazı hastalarda erken dönemde çekilen 
tomografilerde bile fibrotik çizgilenmeler, bronşiekta-
ziler görülebilmektedir (6-8).

COVID-19 Pnömonisinin Erken Dönem Seyri 

Henüz bir yılını doldurmamış olan COVID-19 pan-
demisinde çalışmaların tamamında bu 7-8 ay içeri-
sindeki erken ve orta dönem komplikasyonlar araştı-
rılabilmiştir. Daha uzun dönemde ortaya çıkabilecek 
sekeller ile ilgili bilgiler ise ancak önümüzdeki yıllar-
da hastaların izlenmesi sonucu elde edilecektir. 

Erken dönem değişiklikleri araştırmak amacıyla 90 
hastanın incelendiği bir çalışmada ortalama 24 gün 
sonra taburcu edilen hastaların %94’ünde hala rad-
yolojik değişikliklerin, ağırlıklı olarak buzlu cam 
görünümünün devam ettiği belirtilmektedir (9). Diğer 
bir çalışmada ortalama 27 gün hastanede yattıktan 
sonra taburcu edilen 110 hastada taburculuk sırasın-
da yapılan solunum fonksiyon testleri incelenmiş, 
110 hastadan pnömonisi olmayan 24 hasta ile pnö-
monisi olan 67 ve ağır pnömonisi olan 19 hastanın 
SFT bulguları karşılaştırılmıştır. Pnömonisi olmayan-
ların %30’unda, pnömonisi olanların %42’sinde ve 
ağır pnömonisi olanların %82’sinde diffüzyon kapasi-
tesi düşük bulunurken, total akciğer kapasitesi ağır 
pnömonili hastaların %47’sinde normalin altında 
bulunmuştur. SFT parametreleri açısından fark olma-
dığı görülmüştür (10). Bunların aksine diğer bir çalış-
mada ise mekanik ventilasyon gerekmeyen ağır 
COVID-19 pnömonisi ile tedavi edilip taburcu edilen 
hastalarda taburculuktan sonraki 6. haftada yapılan 
solunum fonksiyon testlerinde azalmaların olmadığı 
görülmüştür (11).

COVID-19 pnömonisinin akciğerlerde fibrotik sekel 
bırakıp bırakmadığını araştırmak amacıyla planlanan 
birçok prospektif çalışma mevcuttur. Bunlardan 
Avusturya’da planlanan bir çalışmada hastaneden 
taburcu edildikten sonra persistan solunum sistemi 
semptomları olan 130 hastada taburculuktan sonra 
birinci, üçüncü ve altıncı aylarda SFT ve HRCT ile 
kontrollerin yapılması planlanmış olup halen çalışma 
devam etmektedir (NTC04416100). İspanya’da başla-
nan diğer bir çalışmada ise COVID-19 pnömonisinin 
akciğer fibrozisi ile olan ilişkisini araştırmak amacıyla 

people who are affected by COVID-19, even a rare complication can cause serious health problem in social scale. Because of the 
importance of this issue randomized controlled trials should be rapidly planned on post-COVID fibrosis, COVID associated throm-
bosis, risk factors, prevention and treatment (1). In this review, the frequency, clinical importance, prevention and treatment of pos-
sible long-term sequels of COVID-19 pneumonia (pulmonary fibrosis, pulmonary embolism and pulmonary hypertension) will be 
discussed.

Key words: Post-COVID-19 pulmonary sequela; pulmonary fibrosis; pulmonary embolism
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hastaneden taburcu olan hastalarda taburculuktan 
sonra 4, 12, 26 ve 52. haftalarda SFT değişiklikleri ve 
restriktif bozukluğu olanlarda HRCT ile akciğerlerin 
değerlendirilmesi planlanmıştır (NCT04409275). 
Aynı amaçla Fransa’da planlanan bir çalışmada 
COVID-19 pnömonisi geçiren 100 hastada taburcu-
luk sırasında, 3 ay ve bir yıl sonra çekilecek toraks 
tomografisi ile hastalığın seyrini ve akciğer fibrozisi 
görülme sıklığını belirlemek amaçlanmıştır 
(NTC04483752).

SARS ve MERS Salgınlarından Neler Öğrendik

COVID-19 pnömonisinde uzun dönem komplikas-
yonların ne sıklıkta görülebileceği henüz net değildir. 
Ancak SARS-CoV-1 ile SARS-CoV-2 virüslerinin filo-
genetik benzerlikleri ve bu virüslerin neden olduğu 
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ve Middle 
East Respiratory Syndrome (MERS) pnömonilerinin 
klinik, radyolojik ve patolojik olarak COVID-19 pnö-
monisi ile çok benzer özellikler göstermesi progres-
yon riskinin de benzer olabileceğini düşündürmekte-
dir (12). Dolayısıyla SARS ve MERS’in uzun dönem 
komplikasyonlarını araştıran çalışma sonuçları 
COVID-19 pnömonisinin uzun dönem sekellerini 
anlamamıza yardımcı olmaktadır.

SARS’lı hastaların %36’sında taburculuktan 3 ay 
sonra akciğer grafisinde retiküler görüntülerin varlığı 
ve 6. ayda hastaların %30’unda retikülasyon ve alve-
oler gölgelenmelerin hala devam ettiği görülmüştür. 
Altıncı ayda hastaların %16’sında DLCO’da azalma-
ların olduğu saptanmış ve bu da radyolojik lezyonla-
rın fizyolojik bozukluklara neden olabileceği şeklin-
de yorumlanmıştır (13). 

Çin’de 2003 yılında SARS pnömonisi geçiren ve teda-
visinde yüksek doz kortikosteroid kullanılan 71 hasta 
2018 yılına kadar 15 yıl süre ile izlenmiştir. 2003 
yılında hastaların SARS pnömonisi nedeniyle hasta-
nede yatış süreleri ortalama 33 gün olup, bu hastalar 
ortalama 160 mg/gün steroid kullanmışlardır. 
Kullanılan kümülatif steroid dozu 3.450 mg’dır. 
Hastalara 3. yıl ve 15. yılda solunum fonksiyon testi 
yapılmıştır. 3. yılda hastaların %22’sinde restriktif 
tipte solunum fonksiyon testi bozukluğu saptanırken 
15. yılda hiçbirisinde restriktif bozukluk saptanma-
mıştır. Ancak hastaların yaklaşık üçte birinde 15 yılın 
sonunda hafif de olsa diffüzyon kapasitesinin azaldı-
ğı görülmüştür. 2003 ve 2018 yılında toraks tomogra-
fisi çekilen 27 hastada radyolojik bulguların özellikle 
ilk iki yılda daha belirgin azaldığı ve daha sonraki 
yıllarda stabil seyrettiği görülmüştür. Bu hastalarda 

akciğer fibrozisinin daha az görülmesi yüksek doz 
steroid kullanımına bağlanmıştır. Ancak hastaların 
yaklaşık %20’sinde kullanılan yüksek doz steroide 
bağlı femur başı nekrozu görülmüştür (14). 

SARS geçirip hayatta kalan 97 hastanın bir yıl sonun-
da yapılan incelemelerinde hastaların %28’inde 
akciğer grafisinde sekel lezyonların devam ettiği, 
%4’ünde FVC’nin, %24’ünde diffüzyon kapasitesinin 
normal değerlerin altında olduğu ve radyolojik bul-
gular ile solunum fonksiyon bozukluğunun korele 
olduğu görülmüştür (15). Diğer bir çalışmada iki yıl 
izlenen 55 SARS’lı hastanın %16’sında FVC, 
%11’inde TLC ve %53’ünde DLCO normal değerle-
rin altında bulunmuş ve bu da uzun dönemde solu-
num fonksiyonlarında kalıcı değişikliklerin olduğu-
nun göstergesi olarak kabul edilmiştir (16). 

MERS’te ise sağ kalan hastaların %36’sında 6. haftada 
tomografide sekel görüntülerin varlığı gözlenmiştir 
(17). 

Bu bulgular COVID-19 ile enfekte olan SARS ve 
MERS’li hastaların büyük çoğunluğunda hastaneden 
taburcu oldukları sırada radyolojik bulguların devam 
ettiğini, ancak taburculuktan 3 ay sonra hastaların 
üçte ikisinde radyolojik bulguların normale döndüğü-
nü, hastaların yaklaşık %30’unda radyolojik ve fizyo-
lojik bozuklukların devam ettiğini göstermektedir.

Akciğer Fibrozisi Açısından Hastaların İzlemi

COVID-19’da hastaların en önemli hastaneye yatış 
nedeni pnömonidir. Pnömoni nedeniyle hastaneye 
yatan hastaların yaklaşık %4-5’inde ARDS gelişmekte 
ve hastaların bir kısmı akut solunum yetmezliği nede-
niyle kaybedilmektedir. Hastalığın erken dönem kli-
nik bulguları iyi bilinmekle birlikte, ağır pnömoni 
geçirip hayatta kalan hastalarda uzun dönemde akci-
ğerlerde ne gibi sekeller bırakacağı konusu net değil-
dir. SARS ve MERS salgınlarından sonra yapılan göz-
lemsel çalışmalar bu konuda bize ayrıntılı bilgiler 
vermiştir, ancak önümüzdeki yıllarda COVID-19 
pnömonisi geçiren hastaların uzun dönem takiplerin-
den elde edilecek sonuçlar bu konunun aydınlatıl-
masında yardımcı olacaktır. Bu nedenle COVID-19 
pnömonisi geçiren hastalarda akciğer fibrozisi gelişip 
gelişmediğini belirlemek amacıyla bir takip stratejisi 
oluşturulması ve risk grubu hastalarda akciğer fibro-
zisi gelişmesini önlemek için erken ve uygun tedavi-
lerin başlanması önem kazanmaktadır.

Günümüzde COVID-19 pnömonisi geçiren hastalar-
da oluşabilecek pulmoner komplikasyonların izlen-
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mesinin hangi sıklıkta ve hangi yöntemlerle yapılma-
sı gerektiği konusunda bir görüş birliği yoktur. 
Hastaların çoğunda erken dönemde radyolojik düzel-
me olmaktadır. Erken dönem kontrol için ideal zama-
nın taburcu olduktan sonraki ikinci hafta olduğu 
belirtilmektedir (18). Öne sürülen bir hipoteze göre 
akciğer lezyonlarının süresi ve kalıcı olup olmayaca-
ğı COVID-19 pnömonisinin akut dönemdeki ağırlığı 
ile ilişkilidir. Hastaneye yatış gereği olmadan pnömo-
niyi ayakta geçiren hafif hastalarda yaklaşık 6 ay, 
hastaneye yatan ancak yoğun bakım gereksinimi 
olmayan orta ağırlıkta hastalarda 12 ay içerisinde 
radyolojik tam düzelme beklenmektedir. Mekanik 
ventilasyon gerektiren ağır hastalarda ise restriktif 
akciğer hastalığı, azalmış diffüzyon kapasitesi ve 
tomografide fibrozis beklenen bir sonuçtur. Buna 
göre akciğerlerdeki sekel fibrotik lezyonların silin-
miş, kısmen düzelmiş, değişmemiş ya da ilerlemiş mi 
olduğuna karar vermek için taburculuktan sonra 6 ve 
12. ayda, lezyonları devam eden hastalarda uzun 
dönem progresyonun saptanabilmesi için 24 ve 36. 
ayda kontrastsız HRCT çekilmesi önerilmektedir (19).

Bu konuda British Thoracic Society (BTS)’nin yayınla-
dığı kılavuz yol gösterici olacaktır (20). Kılavuz öne-
rileri aşağıda özetlenmiştir.

A) Pnömonisi olmayan, ya da pnömonisi olup tabur-
culukta radyolojik olarak tamamen düzelen hastalar

Bu grup hastalarda periyodik uzun dönem izlem ve 
akciğer grafisi kontrollerine gerek yoktur.

B) Yoğun bakıma yatış gereği olmamış, hafif-orta ağır-
lıkta COVID-19 pnömonisi geçirip taburcu edilen 
hastalar

a) Hafif, orta ağırlıkta pnömonisi olup tedaviden 
sonra taburcu edilen hastaların kontrolleri taburcu-
luktan sonra 3. ayda yapılmalıdır. Çekilen akciğer 
grafisi taburculuk filmi ile karşılaştırılmalı, lezyonları 
tamamen kaybolan hastalar izlemden çıkarılmalıdır. 
COVID-19 pnömonili hastaların büyük çoğunluğun-
da periyodik kontrollerin 3. aydan sonra sonlandırıl-
ması beklenmektedir.

b) 3. ayda belirgin radyolojik bulguları olan hastalar-
da solunum fonksiyon testleri yapılmalı, 6 hafta sonra 
tekrar akciğer grafisi ile değerlendirilmeli, akciğer 
grafisi normale dönmüş ise takipten çıkartılmalıdır. 
Eğer lezyonları devam ediyor ise veya solunum fonk-
siyon testi bozuklukları, ya da açıklanamayan nefes 
darlığı var ise interstisyel akciğer hastalığı ve pulmo-
ner emboli açısından toraks HRCT ve BT anjio ile 

birlikte EKO ve egzersizde kan gazları bakılmalı ve 
inceleme sonucunda interstisyel akciğer hastalığı 
veya pulmoner emboli ile uyumlu olan hastalar bu 
konular ile ilgili merkezlere yönlendirilmelidir. 
Semptomu ve fonksiyon bozukluğu olan ancak 
emboli ve interstisyel akciğer hastalığı saptanmayan 
hastalarda başka nedenler araştırılmalıdır.

C) Yoğun bakımdan taburcu edilmiş ağır pnömoni 
geçirmiş olan hastalar

a) Bu grup hastalar erken dönemde, taburculuktan 
4-6 hafta sonra değerlendirilmeli, daha sonra 3. ayda 
akciğer grafisi çekilmeli, grafi normal ve asemptoma-
tik olan hastalar takipten çıkarılmalıdır.

b) Akciğer grafisinde lezyonları gerilemeyen ve/veya 
semptomları devam eden hastalarda interstisyel akci-
ğer hastalığı ve pulmoner emboli açısından toraks 
HRCT ve BT anjio ile birlikte solunum fonksiyon 
testleri, EKO, egzersizde kan gazları bakılmalı ve 
inceleme sonucunda interstisyel akciğer hastalığı 
veya pulmoner emboli ile uyumlu olan hastalar bu 
konular ile ilgili merkezlere yönlendirilmelidir. 
Semptomu ve fonksiyon bozukluğu olan ancak 
emboli ve interstisyel akciğer hastalığı saptanmayan 
hastalarda başka nedenler araştırılmalıdır. 

c) 3. ayda klinik olarak düzelen ancak akciğer grafi-
sinde lezyonları devam eden hastalar olabilmektedir. 
Bu hastalarda ise 6-8 hafta sonra tekrar akciğer grafi-
si çekilerek değerlendirilmeli ve lezyonları devam 
eden hastalarda b şıkkında önerilen yol izlenmelidir.

Akciğer Fibrozisinin Gelişmesinin Önlenmesi ve 
Tedavisi

COVID-19 pnömonisi sonrası gelişebilecek olan 
akciğer fibrozisinin önlenmesi ve tedavisi konusunda 
yeterli çalışma ve kanıt olmamakla birlikte dört bile-
şenli bir yaklaşım önerilmektedir (21,22) (Şekil 1).

a) Fibrozis için risk faktörlerinden kaçınma

b) Viral replikasyonun önlenmesi

c) İnflamatuar yanıtın baskılanması

d) Antifibrotik tedavi

a) Koruyucu önlemler: 

COVID-19 pnömonisi olan hastalarda hastanın yaşı, 
hastalığın ağırlığı, bakteriyel süperenfeksiyon, yoğun 
bakımda kalış süresi, mekanik ventilasyon uygulan-
mış olması, altta yatan akciğer hastalığının varlığı ve 
inflamasyon belirteçlerinin aşırı yüksek bulunması 
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akciğer fibrozisinin gelişmesinde etkili faktörler ola-
bilir (22-25). Alveol hasarının, dolayısıyla fibrozisin 
en aza indirilebilmesi için hastalarda mümkün oldu-
ğu kadar yoğun bakım yatış sürelerinin kısaltılması, 
mutlak gerekmedikçe mekanik ventilasyondan kaçı-
nılması, mekanik ventilasyon süresinin azaltılması ve 
düşük tidal volüm ve hava yolu basıncı kabul edile-
bilir sınırlarda tutularak koruyucu ventilasyon uygu-
lanması yararlı olabilir.

b) Antiviral tedaviler: 

Akciğer fibrozisinin önlenmesinde viral yükün azal-
tılması ve viral pnömoni süresinin kısaltılması önem-
lidir. Günümüzde erken başlanan ve uzun süre kulla-
nılan antiviral ilaçların (Favipiravir, Remdesevir gibi) 
akciğer fibrozisi gelişmesinde önleyici bir etkisinin 
olup olmadığı ve bu etkinin farklı antiviral ilaçlar 
arasında farklılıklar gösterip göstermediği bilinme-
mektedir.

c) Anti-inflamatuar tedaviler: 

Kortikosteroidler: Akut dönemde kortikosteroid kul-
lanımının kritik ve ağır hastalarda 28 günlük mortali-
tede anlamlı azalmalara neden olduğunun gösteril-
mesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü, Eylül 2020 tari-
hinde COVID-19’da kortikosteroidlerin kullanımı 

konusunda bir kılavuz yayınlamıştır. Bu kılavuzda iki 
öneride bulunulmaktadır. 1) Kritik ve ağır hastalarda 
sistemik kortikosteroidlerin 7-10 gün süreyle kullanıl-
ması kuvvetle önerilir. (Örn: günlük 6 mg oral veya 
intravenöz deksametazon, veya 8 saatte bir 50 mg 
intravenöz hidrokortizon). 2) Ağır olmayan COVID-
19’da ise sistemik kortikosteroid kullanılmaması 
koşullu olarak önerilir (26). Bu öneriler akut dönem-
de steroid kullanımına açıklık getirirken fibrozisi 
önlemek için daha uzun süreli kullanım konusunda 
elimizde yeterli kanıt bulunmamaktadır. Diğer 
nedenlere bağlı ARDS’de, özellikle sepsis sonrası 
gelişen ARDS’de kortikosteroid kullanımının akciğer-
lerde kalıcı yapısal değişiklikleri önlediğini gösteren 
çalışmalar mevcuttur (27). Bu çalışma sonuçları 
genellenerek COVID-19 pnömonisinde de fibrozisi 
engellemek için akut dönem sonrası oral steroid kul-
lanımı teorik olarak mantıklı gelmektedir. Ancak ste-
roidlerin virüs replikasyonuna olumsuz etkilerinin 
olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.

Steroid tedavisinin COVID-19 sonrası oluşan akciğer 
fibrozisine etkisini araştıran ve henüz yayımlanma-
yan bir çalışmada COVID-19 nedeniyle hastanede 
yatarak tedavi gören ve kontrol tomografilerinde 
sekel lezyonları olan 450 hastaya 14 gün süre ile 
günde 20 mg oral prednizolon verilmiş ve tedavi 

Şekil 1. Hipotetik olarak COVID-19 pnömonisinin fibrozise progresyonu, önlem ve tedaviler.
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sonrası tomografik lezyonlarda düzelme olup olma-
dığına bakılmıştır. (NCT04551781).

Antisitokinler: İnhalasyon ile hava yollarına gelen 
SARS-CoV-2 virusu epitel hücrelerinde bol miktarda 
bulunan ACE2 reseptörüne bağlanıp hücre içine gire-
rek çoğalır. Ortalama bir hafta süren ateş, halsizlik, 
myalji gibi semptomların ardından bazı hastalarda 
öksürük, nefes darlığı eklenerek pnömoni tablosu 
ortaya çıkar. Pnömonili hastaların bir kısmında ise 
klinik tablo kötüleşerek mekanik ventilasyon gerekti-
ren ağır pnömoniler oluşabilir. Hastalığın solunum 
yetmezliğine progresyonu birçok inflamatuar belir-
teçlerin ve sitokinlerin yükselmesine paralel olarak 
ortaya çıkar. Kliniğin ağırlaşması ile ilişkili olabilece-
ği düşünülen iki proinflamatuar sitokin IL-1 ve 
IL-6’dır. Viral pnömoninin ağır geçirilmesinin uzun 
dönemde akciğerde sekellerin kalmasında rol oyna-
yan bir risk faktörü olduğu varsayılmaktadır. Bu var-
sayım nedeniyle özellikle yoğun inflamasyon ile 
seyreden ağır pnömonili hastalara da antisitokin 
tedaviler (Anti IL-1 (Örn: Anakinra) ve anti IL-6 (Örn: 
Tocilizumab) uzun dönemde ortaya çıkacak fibrotik 
sekelleri önleyebilir. Ancak bu konuda yapılmış bir 
çalışma ve kanıt yoktur (28). 

d) Antifibrotik tedaviler: 

Antifibrotik ilaçlar yaklaşık 4-5 yıldır İPF tedavisinde 
kullanılmaktadır. Antifibrotiklerin İPF’de FVC kaybın-
da, hastane yatışlarında ve mortalitede anlamlı azal-
malar sağladığını gösteren bir çok çalışma yayınlan-
mıştır (29,30). Hipersensitivite pnömonisi, otoimmun 
interstisyel akciğer hastalıkları, idiopatik fibrotik 
NSİP, sınıflandırlamamış interstisyel pnömoniler gibi 
fibrotik interstisyel akciğer hastalıklarının prognozu 
İPF’den farklı olup genellikle daha iyi seyirlidir. 
Ancak bu grup hastalıkların yaklaşık üçte birinde 
hastalık İPF gibi progresif seyir gösterebilmektedir. 
Son yıllarda progresif fibrotik seyir gösteren İPF dışı 
fibrotik interstisyel akciğer hastalıklarında antifibrotik 
tedavilerin hastalığın progresyonunu önlemede yarar-
lı olduğunu gösteren çalışmalar yayımlanmıştır 
(31,32). Bu çalışmalarda FVC’de yıllık %10’dan fazla 
kayıp, ya da FVC’de yıllık %5-10 arası kayıp olan 
hastalarda buna ek olarak DLCO’da %15’ten fazla 
kayıp, veya klinik ve radyolojik progresyon kriter 
olarak alınmıştır. 

COVID-19 pnömonisine bağlı gelişen akciğer fibro-
zisinin tedavisinde antifibrotik ilaçların etkinliği 
konusunda henüz elimizde kanıt bulunmamaktadır. 
Etkinliğini gösteren çalışmalar yayımlanmadan anti-

fibrotik ilaçların COVID-19 sekellerin tedavisinde 
kullanılması önerilmez. Önümüzdeki yıllarda, yuka-
rıda sözü edilen çalışmalar doğrultusunda, ancak 
progresif seyreden yaygın fibrozis sekellerinde gün-
deme gelecektir (33).

Bu konuda planlanan ve yürütülen çalışmaların bir 
çoğu önümüzdeki aylar ve yıllar içerisinde sonuçla-
nacaktır. Bunlardan ilki orta ve ağır COVID-19’da 
gelişen pulmoner fibrozisli hastalarda Nintedanib’in 
etkinliği ve yan etkilerinin araştırılmasını planlayan 
bir çalışmadır. Çalışmaya 96 hasta alımı planlanmak-
ta, çalışma süresi 8 hafta ve primer sonlanım noktası 
FVC’deki değişimdir (NCT04338802). Diğer bir çalış-
ma Nintedanib’in COVID-19’da akciğer fibrozisinin 
progresyonunu yavaşlatıp yavaşlatmayacağını araştır-
mak amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya son 2-6 ay 
içerisinde PCR pozitif COVID-19 tanısı ile hastanede 
yatarak tedavi gören, HRCT’de fibrotik özellikteki 
lezyonları %10’dan fazla olan ve DLCO değeri bek-
lenenin %70’ten küçük olan 250 hasta alınması 
planlanmakta olup çalışma süresi 12 ay ve primer 
sonlanım noktası FVC değişimidir (NCT04541680). 

Pirfenidon ile planlanan bir çalışmada ağır COVID-
19 pnömonisi ve ARDS tanısı ile tedavi edilip taburcu 
edilen ve tomografide %5’ten fazla fibrotik değişik-
likleri olan 148 hastada 24 hafta süre ile verilen 
Pirfenidon’un etkinliğinin araştırılması planlanmıştır. 
Bu çalışmada sonlanım noktası FVC kaybında azal-
ma ve HRCT bulgularında düzelmedir 
(NCT04607928). Diğer bir çalışmada 294 hastanın 
yarısı standart tedavi alırken diğer yarısına Pirfenidon 
eklenmesi planlanmış. Tedavi süresi 4 hafta ve üzeri 
olup sonlanım noktası HRCT’de lezyonların değişi-
midir (NCT04282902).

Ağır COVID-19 pnömonisi geçiren hastalarda genel-
likle hastalık seyri üç aşamalı olmaktadır. Bu aşama-
ları şöyle sıralayabiliriz; asemptomatik ya da hafif 
semptomların olduğu dönem, ardından sitokin fırtı-
nasının ve ağır klinik tablonun geliştiği hiperinflama-
tuar dönem, daha sonra da fibrotik dönem. İPF teda-
visinde kullanılan antifibrotik bir ilaç olan 
Pirfenidon’un antifibrotik etkisinin yanısıra IL-1 ve 
TNF-alfa gibi sitokinleri inhibe ederek antiinflamatu-
ar etki gösterdiği de bilinmektedir. Henüz hiç bir 
kanıt olmamasına karşın teorik olarak Pirfenidon’un 
bu iki yönlü etkisi nedeniyle COVID-19 pnömonisi-
nin hiperinflamatuar döneminde antiinflamatuar 
ilaçlar ile birlikte, fibrotik dönemde ise tek başına 
kullanılabileceği öngörülmektedir (34,35). 
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COVID-19 pnömoni sekelinde antifibrotik tedavinin 
kullanılabileceği konusunda öne sürülen hipotezler 
ve planlanan çalışmalara karşın antifibrotik tedaviye 
gerek olmadığını savunan görüşler de mevcuttur. Bu 
görüşe göre İPF’de fibrozis alveol epitelinin kronik 
zedelenmesi ve bu zedelenmeyi onarmak için ortaya 
çıkan anormal ve abartılı yanıt sonucu oluşmaktadır. 
İPF’de görülen fibrozis hücreden fakir, yaygın, irre-
versibl ve progresiftir. Bu nedenle hastalığın progres-
yonunu yavaşlatmak için tedavide antifibrotik ilaçlar 
kullanılır. COVID-19’da ise yoğun inflamasyonun rol 
oynadığı viral pnömoni ve ARDS akciğer fibrozisinin 
nedenidir. Yapılan bir çok çalışmada ARDS’den 
hayatta kalan hastalarda yaygın progresif akciğer fib-
rozisinin görülmediği belirtilmektedir. Dolayısıyla 
COVID-19’da sınırlı sekel fibrotik lezyonlar olabile-
ceği, İPF’de olduğu gibi fizyolojik bozukluklara 
neden olan, yaşam süresini ve yaşam kalitesini azal-
tan progresif yaygın fibrozisin olmayacağı ve bu 
nedenle de antifibrotik tedaviye gerek olmadığı iddia 
edilmektedir (35). 

Ayrıca, antikuagulan kullanan, ishali, karaciğer fonk-
siyon bozuklukları olabilen akut dönem COVID-19 
pnömonili hastalarda antifibrotik ilaçların benzer yan 
etkileri, klinik tablonun bozulmasına da neden olabi-
lir.

Olası antifibrotik etkinliği olan ilaçlar:

COVID-19 pnömonisinde Renin-Anjiotensin siste-
mindeki dengesizliğin akciğer fibrozisine neden ola-
bileceği konusunda görüşler mevcuttur. Erken 
dönemde virüs ile host arasındaki bağlantı tip II 
pnömositlerde bol miktarda bulunan Anjiotensin 
Converting Enzim (ACE2) aracılığı ile olur. Anjiotensin 
Converting Enzim (ACE) Anjiotensin I’i anjiotensin 
II’ye dönüştürür. Vazokonstriktör bir peptid olan 
Anjiotensin II inflamasyon ve fibroziste önemli rol 
oynar. Anjiotensin II ACE2 aracılığı ile Anjiotensin 
1-7’ye hidrolize edilir. Anjiotensin 1-7 ise fibrozisi 
önleyici yolakları harekete geçirir. Öne sürülen hipo-
teze göre ACE2 reseptörüne bağlanan virüs ACE/
ACE2 aksında dengesizliğe neden olarak fibrozis 
gelişmesinde rol oynayabilir ve hastalara Anjiotensin 
1-7 verilmesi ile fibrozis önlenebilir (36). 

Aldesteronun fibrozis patogenezinde rol oynadığını ve 
dolayısıyla bir mineralokortikoid reseptör antagonisti 
olan Spirinolakton’un fibrozis gelişmesini engelleyebi-
leceğini gösteren hayvan deneyleri mevcut olup henüz 
yapılmış bir klinik çalışma yoktur (37-39).

PULMONER EMBOLİ

Epidemiyoloji

COVID-19’lu hastalarda yapılan otopsi çalışmaların-
da makro ve mikrotrombüs insidansının %58’e kadar 
çıkabilen yüksek oranlarda olduğu gösterilmiştir 
(40,41). Yatarak tedavi gören COVID-19 hastalarında 
VTE insidansı, SARS ve MERS-CoV viral pnömonile-
rine benzerlik göstermektedir. COVID-19’lu hastalar-
da hiperkoagülabilite belirteçleri olan D-Dimer, fibri-
nojen ve faktör VIII düzeyleri artmış, aPTT kısalmış 
bulunmaktadır (B). 

Standart tromboprofilaksi kullanılan bir çalışmada 
ağır pnömonisi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde 
takip edilen COVID-19 hastalarında VTE insidansı 
%27, profilaksi verilmeyen başka bir çalışmada ise 
insidans %25 bulunmuştur (42-44). 

Patogenez

Yapılan çalışmalarda COVID-19’u ağır geçiren hasta-
larda koagülasyon aktivasyonunun sık ve yoğun oldu-
ğu görülmüştür (45-47). Otopsi çalışmalarında pulmo-
ner damar yatağı boyunca yaygın mikrotrombüslerin 
varlığının gösterilmiş olması COVID-19 patogenezin-
de vaskülopatinin önemli olduğunu düşündürmekte-
dir (48) (K9). Bu post-mortem çalışmalar, ayrıca ciddi 
endotelyal hücre hasarının varlığının da altını çizmek-
tedir. Buna kanıt olarak apoptozis ve zonula okludens 
(tight junction) kaybının olduğu gösterilmiştir. Bu bul-
gular SARS-CoV-2 infeksiyonu ilişkili anormal pulmo-
ner intravasküler koagülopatide endotel hücrelerinin 
orkestra şefi rolü oynadığını düşündürmektedir (49). 

COVID-19 ilişkili endotelyopati olarak tanımlanan 
bu durumun etyopatogenezinde hastalığın ağırlığı ile 
korele olarak artan plazma vonWillebrand factor 
(VWF) ve P-selektin konsantrasyonlarının artışının rol 
oynadığı düşünülmektedir.

Proinflamatuar sitokinler, hipoksi, kompleman artışı, 
NETosis (nötrofil ekstraselüler trap aktivasyonu ve 
salınımı), endotel hasarı ve aktivasyonunu tetikleyen 
çoklu yolaklardır. Bunların sonucunda VWF ve 
P-selektin konsantrasyonları artarak mikrovasküler 
trombüs oluşumu tetiklenmektedir. Endotel hücre 
yüzeyinden trombomodulin dökülmesi, pulmoner 
damar yatağı içinde prokoagülan ve pro-inflamatuar 
bir ortamın oluşmasına katkı sağlamaktadır. Sonuç 
olarak endotel hücre hasarı ile hücreler bazal memb-
randan ayrılmakta, zonula okludenslerin kaybı ile 
vasküler permeabilite de artmaktadır (45,50). 
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Ekstrapulmoner organlarda virüs olmaksızın tromboz 
ve hasar varlığı, SARSCoV-2 enfeksiyonunun hipoksi-
nin de tetiklediği yoğun bir inflamatuar yanıta neden 
olarak hiperkoagülasyona ve iskemiye neden olduğu-
nu düşündürmektedir.

Profilaksi ve Tedavi

COVID-19 hastalarında standart heparin (SH) veya 
düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH) ile trom-
boflaksi gerekliliği konusunda fikir birliği olmasına 
karşın, doz konusunda farklı görüşler vardır. Bazı 
rehberler dahili hastalarda kullanılan profilaksi dozu-
nu (örn: enoxaparin 40 mg/gün) önerirken bazı reh-
berler özellikle ağır hastalarda (D-Dimer > normalin 
2-6 katı, sepsisle indüklenen koagülopati skoru ≥ 4) 
orta doz ile profilaksi önermektedir (örn: enoxaparin 
2x 40 mg/gün veya 60 mg/gün) Dozun vücut ağırlığı-
na, böbrek fonksiyonlarına ve trombosit sayısına göre 
ayarlanması önerilmektedir (42,51-53). 

Pulmoner Emboli Açısından Hastaların İzlemi

Hastalığın akut döneminden sonra bir süre daha has-
taların hiperkoagülasyon fazında kalabilecekleri 
düşünülmektedir. Dolayısıyla böyle bir risk taşıyan 
hastalarda uzatılmış tromboprofilaksi düşünülebilir. 
Bu konuda da rehberler arasında fikir birliği yoktur. 

Taburculuktan sonra evde profilaksiye devam edilme-
sini savunanlar, daha önce medikal hastalarda yapılan 
profilaksi çalışmalarının olumlu sonuçlarını referans 
almaktadırlar. Ayrıca profilaksi verilmeyen benzer 
durumdaki medikal hastalarda taburculuktan sonra 
erken dönemde fatal PE riskinin yüksek olduğu göste-
rilmiştir. Bu nedenle rehberler özellikle VTE açısından 
yüksek riskli COVID-19 hastalarında (önceden VTE 
öyküsü, kanser, immobilizasyonun devam etmesi, has-
tanın yoğun bakımdan çıkmış olması, ileri yaş, 
D-dimer düzeyinin > normalin 2 katı olması, Modifiye 
IMPROVE-VTE skoru ≥ 4 olması) VTE riski, antikoagü-
lana bağlı kanama riskinden de fazlaysa kar/zarar 
oranı dikkate alınarak profilaksinin DMAH veya 
DOAK (enoxaparin 6-14 gün, rivaroksaban 31-39 gün; 
betriksaban 35-42 gün boyunca) ile evde devam edil-
mesini önermektedirler (42,51,53-57). 

Taburculuk sonrasında tromboprofilaksiye devamı 
önermeyenler ise gerekçe olarak COVID-19 hastaları-
nın özelinde taburculuk sonrası tromboz riskinin yük-
sek olduğuna dair kesin veri olmamasını ve verilecek 
antikoagülanın kanama riskini göstermektedirler (52). 

Pnömonisi olmayan ve COVID-19’u hafif geçiren 
olgular için tromboprofilaksi önerilmemektedir. Yine 

antiagregan ve antiplatelet ajanların tromboprofilaksi 
amaçlı COVID-19 hastalarına başlanması, yatan has-
talarda veya taburculuktan sonra tromboprofilakside 
önerilmemektedir (51). Daha önce başka nedenlerle 
bu tedavileri alan hastalarda ise tedavi kesilmemelidir. 
COVID-19 hastalarında venöz tromboembolism 
önlenmesinde, standart heparin, inhale standart hepa-
rin, enoksaparin ve asetil salisilik asitin karşılatırılma-
sını planlayan çalışma halen devam etmektedir 
(NCT04466670). Yine Kopidogrel’i DMAH ve standart 
heparinle karşılaştıran (NCT04409834) çalışma da 
devam etmektedir.

Akut COVID-19 geçirirken pulmoner tromboemboli 
(PE) tanısı alan hastaların tedavi ve takipleri PE reh-
berlerindeki protokollere göre yapılmalıdır. 
Takiplerinde PE’nin yegane komplikasyonu olan pul-
moner hipertansiyon (PH) geliştiği düşünülen hasta-
lar PH merkezlerine refere edilmelidirler. COVID-19 
enfeksiyonu sırasında PE geçiren hastalarda takipte 
ne sıklıkta kronik tromboembolik PH (KTEPH) gelişti-
ğine dair bir veri bulunmamaktadır. Belirgin rezidü 
trombüsü kalmadıysa ve KTEPH şüphesi yoksa anti-
koagülan tedavi 3 ayın sonunda kesilmelidir. 

PE tanısı konup semptomları devam eden olgular 
KTEPH açısından EKO kardiyografi, BT anjiografi ve 
ventilasyon-perfüzyon (V/Q) sintigrafisi ile değerlen-
dirilmelidirler. Ancak COVID-19’a bağlı parankimde 
sekel lezyonlar/fibrozis gelişen hastalarda V/Q sintig-
rafisinin kullanılması yanlış değerlendirmelere neden 
olabileceği için önerilmemektedir.

Olası kronik tromboembolik hastalık ve KTEPH tanısı 
koyma veya dışlamada D-Dimer kullanılmamalıdır. 
COVID-19 hastalığı sonrasında antikoagülan tedavi-
nin kesilmesinde D-Dimer seviyelerine göre karar 
vermekle ilgili yaklaşımı destekleyen bir veri yoktur.

Çünkü D-Dimer COVID-19’da genellikle non-spesifik 
akut faz reaktanı olarak yükselmektedir ve yüksekliği 
kötü prognozla ilişkilidir (58). 1099 hastanın dahil 
edildiği bir COVID-19 serisinde hastaların %46’sında 
D-Dimer yüksek bulunmuştur (59). 198 hastanın 
dahil edildiği başka bir seride hayatta kalan hastaların 
D-Dimer seviyelerin kaybedilen hastalara göre daha 
düşük olduğu gösterilmiştir (60). Çok yüksek düzeyler 
orta seviyeli yüksekliklere göre daha çok VTE ile iliş-
kili olsa da, VTE ve COVID-19’a bağlı yüksekliğin 
ayrımını yapacak eşik değer belirlemek mümkün 
değildir. Ancak normal D-Dimer düzeyi olan, klinik 
olarak yüksek olasılıklı PE düşünülmeyen COVID-19 
hastalarında akut trombüs varlığı ekarte edilebilir. 
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SONUÇ

• COVID-19 pnömonisinin akciğerlerde fibrozis 
yapıp yapmadığı, eğer yapıyorsa hastanın yaşam 
kalitesini etkilemeyen ve solunum fonksiyon 
bozukluklarına neden olmayan lokalize fibrotik 
değişiklikler şeklinde mi, yoksa İPF’de olduğu 
gibi ciddi klinik sonuçlar doğuran progresif fib-
rotik akciğer hastalığı şeklinde mi olacağı konu-
sunda yeterli kanıt yoktur.

• Hastaların hangi sıklıkta izlenmesi gerektiği 
konusunda bir görüş birliği olmamakla birlikte 
COVID-19 pnömonisinin radyolojik rezolüsyo-
nun uzun sürebileceği bilinmektedir. Fibrotik 
sekellerin incelenmesi açısından hastalar 3, 6 ve 
12. ayda semptomlar, SFT, DLCO ve akciğer 
grafisi ile değerlendirilmeli, gerekirse HRCT 
çekilmelidir. Restriktif bozukluğu ve tomografide 
interstisyel fibrozisi olan hastaların ise yıllık 
izlenmesi uygun olacaktır. Özellikle mekanik 
ventilasyon uygulanan, ağır viral pnömoni geçi-
ren hastaların takibi konusunda daha dikkatli 
olunması gerekmektedir.

• Hipersensitivite pnömonisi ve otoimmun inters-
tisyel pnömonilerde akciğer fibrozisi inflamasyo-
nu takiben ortaya çıkar. Bu grup hastalıklar infla-
masyon döneminde kortikosteroidlerden yarar 
görebilir. Ayrıca ARDS’de kortikosteroid kullanı-
mının akciğerlerde kalıcı yapısal değişiklikleri 
önlediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. 
Günümüzde COVID-19 pnömonisinde kortikos-
teroid kullanımının uzun dönem fibrotik kompli-
kasyonları azalttığı veya önlediği, kullanım süre-
si, dozu konusunda kanıt olmamasına karşın 
yukarıda belirtilen bulgulara dayanılarak akut 
pnömoni dönemi sonrası hastalara 10-20 gün 
süre ile 20-30 mg/gün kortikosteroid verilmesi 
bir seçenek olabilir.

• Yürütülmekte olan çalışmalar dışında antifibrotik 
tedavilerin etkinliğini gösteren bir çalışma ve 
kanıt henüz bulunmamaktadır. Etkinliğini göste-
ren çalışmalar yayımlanıncaya kadar antifibrotik 
ilaçların COVID-19 sekellerinin tedavisinde kul-
lanılması önerilmez. Diğer fibrotik interstisyel 
akciğer hastalıklardan elde edilen sonuçlar ışı-
ğında ancak yaygın, progresif fibrozis ile giden 
sekellerde antifibrotik tedavinin gündeme gele-
ceği düşünülmektedir.

• COVID-19 hastalarında standart heparin (SH) 
veya düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH) 
ile tromboflaksi gereklidir.

• Taburculukta VTE açısından yüksek riskli COVID-
19 hastalarında kanama riski dikkate alınarak 
profilaksinin DMAH veya DOAK (enoxaparin 
6-14 gün, rivaroksaban 31-39 gün; betriksaban 
35-42 gün boyunca) ile evde devam edilmesini 
önermektedirler.

• Pnömonisi olmayan ve COVID-19’u hafif geçiren 
olgular için tromboprofilaksi önerilmemektedir.

• Profilakside antiplatelet ve antiagregan tedavile-
rin etkinliğine dair kanıtlar yeterli olmadığından 
devam eden çalışmaların sonuçları yol gösterici 
olacaktır.

• Akut COVID-19 geçirirken pulmoner tromboem-
boli (PE) tanısı alan hastaların tedavi ve takipleri 
PE rehberlerindeki protokollere göre yapılmalıdır.
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