
Milano’dan yayınlanan bu yazıda COVID19 hastalarının arteryel ve venöz tromboz oranları ve 

koagulasyon ve pıhtılaşma ile ilgili diğer komplikasyonlar irdelenmiş. COVID19 ‘un sadece bir 

enfeksiyon hastalığı olmadığı aynı zamanda koagulasyon sistemi ve endotel üzerine de etkilerinin 

olduğu önce gözlemsel olarak farkedilmişti  kısa zamanda  ardı ardına çıkan retrospektif çalışmalar ve 

otopsi serileri bu gözlemi doğrular nitelikteydi.  

İtalya, Milano'da Bir Üniversite Hastanesine Başvuran COVID-19 Hastalarında Venöz Ve Arteriyel 

Tromboembolik Komplikasyonlar 

Özet 

COVID 19 ile yatan hastalarda tromboembolik komplikasyonların oranı ve özellikleri hakkında 

çok az veri bulunmaktadır. 

Yöntem 

İtalya, Milano'da bir üniversite hastanesine 13.02.2020-10.04.2020 tarihleri arasında başvuran 

laboratuvarda kanıtlanmış COVID-19 tanısı almış semptomatik hastaları inceledik. Primer sonlanım 

noktası , venöz tromboembolizm (VTE), iskemik inme ve akut koroner sendrom (ACS) /miyokard 

enfarktüsü (MI) dahil olmak üzere herhangi bir tromboembolik komplikasyon olarak alınırken sekonder 

sonlanım noktası ise aşikar yaygın damariçi pıhtılaşma (YDP) idi. 

Sonuç 

388 hastayı dahil edildiği çalışmada medyan yaş 66 ,hastaların % 68 erkek,% 32 ‘si 

kadındı.Hastaların  %16 yoğun bakım gerektiriyordu.  Yoğun bakım hastalarının % 100 'ünde ve genel 

serviste olanların % 75'inde tromboprofilaksi kullanıldı. Tromboembolik olaylar 28 hastada ( vakaların% 

7.7'si; % 95 CI% 5.4% 11.0) meydana geldi ve bu  % 21'lik bir kümülatif orana karşılık gelmekteydi. (% 

27.6 YBÜ,% 6.6 genel servis). Tromboembolik olayların yarısı hastaneye yatışından sonraki 24 saat 

içinde teşhis edildi. Kırk dört hastaya venöz tromboemboli için  görüntüleme testleri yapıldı ve 16'sında 

(% 36) VTE doğrulandı. BT pulmoner anjiyografi  30 ( %7.7) hastaya uygulandı, ve pulmoner emboli 10 

hastada (BT pulmoner anjiyografi  uygulananların % 33'ü) tespit edildi.. İskemik inme ve akut koroner 

sendrom / MI oranları sırasıyla % 2.5 ve % 1.1 idi. 8 hastada ise (% 2.2) aşikar YDP mevcuttu. 

Son söz 

Hastaneye kabulden sonraki ilk 24 saat içinde teşhis edilen arteryel, özellikle de venöz 

tromboembolik olaylar ve bazı  COVID-19 hastalarında  yüksek oranda pozitif saptanan VTE 

görüntüleme testleri, ayaktan tedavi edilen COVID-19 hastalarında da spesifik VTE tanılama 

stratejilerini geliştirmenin buna ek olarak tromboprofilaksinin etkinliğini ve güvenliğini araştırmak için 

acil bir ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir. 
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