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Aortit terimi aort duvarını tutan anormal inflamasyona sebep olan  infeksiyöz ve non-

infeksiyöz durumların tamını için kullanılmaktadır. Bu inflamatuar durumların değişik klinik ve 

morfolojik özellikleri mevcuttur. Klinik bulguları genellikle nonspesifiktir (ağrı, ateş, vasküler 

yetmezlik, artmış akut faz reaktanları ve sistemik bulgular). Aort duvarı ve aortik lümen 

değerlendilmesinde, tedavi planlamasında çoğunlukla multimodalite görüntüleme gerekebilir. 

Noninvazif kesitsel görüntüleme modaliteleri olarak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Anjiografi ilk değerlendirme yöntemi olarak kritik öneme 

sahiptirler. 

 

Giriş 

 

Aortit, aort duvarında altta yatan hastalığa bağlı olarak inflamatuar değişikliklerin varlığını 

belirtmek için kullanılan patolojik bir terimdir. Aort duvarı inflamasyonu infeksiyöz ve 

çoğunlukla noninfeksiyöz sebeplere bağlı olabilir. Noninfeksiyöz aortit büyük damar 

vaskülitlerinde örneğin Takayasu arteriti ve dev hücreli arteritinde (GCA) görülür. Ayrıca diğer 

kollajen vasküler hastalıklarda (romatoid artrit ve ankilozan spondilit) görülebilir. İnfeksiyöz 

aortit tuberküloz, sifiliz, salmonella infeksiyonu, bakteriyel veya viral patojenlere sekonder 

olarak gelişebilir. Aortik tutulum paterni ve görüntüleme özellikleri infeksiyöz yada 

noninfeksiyöz olduğunu ayırt etmede yardımcıdır. Ayrıca görüntüleme hastalığın aktivitesini 

ve seçilmiş vakalarda biyopsi yapılmasında (örneğin temporal arterit) yardımcı olur. Multiple 

görüntüleme modalitelerinin inflamatuar aotrik hastalıkların değerlendirilmesinde , aortik 

lümen ve aortik duvar değişikliklerin saptanmasında kullanılmaktadır.  

 

Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi büyük oranda konvansiyonel anjiografinin yerini almıştır. 

Olayın invazif oluşu, seri görüntülemede kümülatif radyasyon dozu, aort duvarı hakkındaki 

bilgi eksikliği konvansiyonel anjiografiyi ilk değerlendirme aşamasında kullanım dışı etmiştir. 

BT anjiografi mükemmel uzaysal çözünürlüğe sahip olup  başlangıç (ilk) değerlendirme 



 

 

sıklıkla kullanılmaktadır. Multidedektör tarayıcılar multiplanar reformat ve üç boyutlu 

rekonstrüksiyon, dolayısıyla arteriyel duvarı, aortik lümen değişiklikleri ve bozukluklarının 

saptanmasına olanak sağlar. Asendan aortanın daha iyi görüntülenmesi için 

elektrokardiografi tetikli çekim önerilmektedir. Bu yöntemin noksanları verilen radyasyon 

dozu ve renal fonksiyonu bozuk hastalrda iyotlu kontrast madde kullanımıdır. 

 

Manyetik Rezonans Görüntüleme takipli hastalarda seri görüntülemede kullanımı önerilmekte 

olup arteriyel duvar ve vasküler lümenin mükemmel görüntülenmesi, multiplanar ve üç 

boyutlu reformat görüntüleme için olanak sağlar. MRG Kontraendikasyonları pacemaker, 

metalik implant, ve böbrek fonkisyonu bozukhastalarda godalinium kullanımıdır. 

 

Nükleer Tıp Görüntülemede fluorine 18 fluorodeoxyglucose (FDG) kullanılarak yapılan PET 

(positron emisyon tomografi) veya  gallium 67 (67Ga) inflamatuar aktivitenin saptanmasında 

yararlıdır, ancak morfolojik değerlendirmenin yapılmasında sınırlıdır.  

 

Sınıflama 

 

Aortik inflamasyonda sınıflama basit şekli ile infeksiyöz aortit ve noninfeksiyöz aortit şeklinde 

yapılabilir.  Noninfeksiyöz aortit büyük, orta ve küçük damarların vasküliti şeklinde olabilir. 

Bukategoride olan hastalıklar sıklıkla diğer damarları etkilemekte olup sistemik hastalığın bir 

parçası olabilir. 

 

Noninfeksiyöz Aortit  

 

Romatik hastalıklar ile aortik tutulum arasındaki ilişkisi bilinmektedir. Romatik hastalıkların 

aortik tutulumda yüksek prevalans değerine (>%10) sahip olup Takayasu arteriti, GCA, uzun 

süreli ankilozan spondilit, Cogan sendromu  (interstisyel keratit, iritis, konjunktival veya 

subkonjunktival hemoraji, ateş, aortik yetmezlik) ve replase polikondriti içermektedir. 

 

Aortik tutulumun sık olmadığı romatik hastalıklar romatoid artrit, seronegatif spondiloartropati, 

Behçet hastalığı,SLE ‘dir. 

 

Polimiyalji romatika semptomları noninfeksiyöz asendan aortit vakalrının yaklaşık %10 ‘unda 

bildirilmiştir. 

 

Benzer olarak verrüköz endokardit (Libman-Sacks endokarditi) SLE ve antifosfolipit 

sendromunun iyi bilinen komplikasyonudur. 



 

 

 

Takayasu Arteriti  (nabızsız hastalık veya Martorell sendromu) nekrotize,obliteratif 

segmental, büyük damar panarteritidir. Genç bayanlarda görülür (%80˂).patolojik incelemede 

arteriyel duvarda granülomlar ve inflamasyon ile birlikte adventisya ve media tabakasında 

belirgin mononükleer hücre proliferasyonu ve infiltrasyonu vardır. Erken dönemde 

vasovasorumda perivasküler cuffing, geç dönemde fibrozis ve kalsifikasyon olur. Bu olaylar 

aorta ve dallarında daralma ve oklüzyona neden olacaktır. 

 

Asya kökenli kadınlarda sık olmakla birlikte Takayasu arteritinin otoimmun olaylara sekonder 

geliştiği düşünülmektedir. Ayrıca streptokokal infeksiyonu sonrası mikobakteriyel infeksiyon 

(tüberküloz) ve romatoid artrit  ile de ilişkisi mevcuttur.  

 

Takayasu arteriti sıklıkla iki klinik evreye ayrılır. Erken dönemde (sistemik veya nabızsız fazö 

öncesi dönem) klinik bulgular genel olarak  müphem olup sistemik ve yapısal bulgular 

mevcuttur (ateş, gece terlemesi, güçsüzlük, ağrı), bu dönemde tanı zordur. Geç dönemde 

(oklüzif veya nabızsız dönem) arteriyel stenoz bulguları ile karakterize olup etkilenen 

vasküler sulama alanında oklüzyon veya dilatasyon bulguları vardır. Geç evre döneminde 

yapısal olan semptomlar daha az belirgindir. Takayasu arteritinde aortik tutulum sık olup 

abdominal aorta sıklıkla tutulur, bunu desendan torasik aorta ve arkus aorta takip eder. Aort 

ve dallarının hastalıkları stenoz veya luminal darlık; nadirende inflamasyonun neden olduğu 

media hasarından dolayı anevrizmal dilatasyon şeklinde bulgu verirler. 

 

Aortik anevrizmanın hızlı genişlemesi ve aortik rüptür vakalarda bildirilmiştir. Etkilenen 

aortanın anevrizmal dilatasyonu ve rüptürü nadir olmayıp sıklık sıraları %45 v3 %33 olarak 

bildirilmiştir. 

 

Digital subtraksiyon anjiografisi (DSA) geleneksel yöntem olup orta seviye darlıktan frank 

okluzyonuna kadar bulgular değişkenlik gösterebilir. Bu yöntemin dezavantajı yüksek 

radyasyon dozu, çok miktarda kontrast materyal ve uzunsegment stenozlarda veya ağır 

arteriyel kalsifikasyonlarda uygulama zorluğudur. Ayrıca DSA kesitsel yöntemlerde olduğu 

kadar duvar yapısındaki değişiklikleri göstermede hassas değildir. Bazen inflamasyonun 

neden olduğu vasküler obliterasyon kronik fibrozise bağlı stenozdan ayırt edilmeyebilir 

(Resim1)  



 

 

 

Resim 1. Takayasu arteriti. 13yaşında bayan hasta (a) konvansiyonel anjiografi: infrarenal  aortada ve sol 

common iliak arterde konsanterik daralma ve sağ kommon iliak arter proksimalinde darlık  (b) MR anjiografi: distal 

abdominal aortada daralma ve iliak arterlerde tam obstrüksiyon. 

 

BT Anjiografi bu hastaların incelemesinde erken tanıda yardımcı olacağı için önemlidir. 

Bulguları damar duvarında konsantrik kalınlaşma, tromboz, stenoz ve oklüzyondur. Diğer  

ilişkili bulgular damar ektazisi, anevrizma ve ülserdir  (Resim 2). Aortik duvar kalınlaşması 

erken dönemde titpik bulgu olup kontrastı BT incelemde Çift Halka (double ring) şeklinde 

görülür. Kronikdönemde arteriyel duvar kalsifikasyonu görülebilir (inflamatuar süreçten 

yaklaşık 5 yıl≤  sonra ). Aortik duvar kalsifikasyonu tipik olarak lineer şekilli olupgenellikle 

asendan aorta korunur.  

 

 

Resim 2.  22 yaşında kadın hastada Takayasu arteriti. Kontrastlı BT görüntülerde aortik duvarda aşırı kalınlık 

artışı ve torasik aortanın tümünde tululum (oklar). Desendan aorta anteriomedial duvarında ülserasyon (ok başı) 

 



 

 

Radyasyon ve kontrast madde uygulaması konvansiyonel anjiografiye nazaran düşüktür. BT 

anjiografi yüksek duyarlılık ve özgüllük (%95 ve %100) değerlerine sahip olup konvansiyonel 

anjiografiye kıyasla duvar kalınlaşması, kalsifikasyon ve mural trombüsü daha iyi gösterebilir. 

 

MR görüntüleme erken duvar değişikliklerini lüminal daralma olmadan önce gösterebilir. 

Gadolinium kontrast maddesi verilerek alınan yağ baskılı T1 ağırlıklı görüntülerde 

kalınlaşmış, kontrastlanan arteriyel duvar görülür.T2 ağırlıklı incelemde yüksek sinyal varlığı 

mural ödemi temsil eder (Resim3). BT Anjiografiye benzer şekilde MR anjiografi birçok 

aşamada stenozu, mural trombüsü, aortik kapak kuspislerinde kalınlaşmayı ve perikardial 

effüzyonu gösterebilir (Resim 4). MR görüntüleme konvansiyonel anjiografiye daha üstündür 

çünkü aortik duvardaki gizli değişikliklerin erken dönemde tanınmasına ,hastalığınn 

aktivitesinde olduğu kadar, olanak sağlar. Takayasu arteritinde erken tanıda kontrastlı MR 

veya BT görüntülemede 3 mm ‘den fazla kresentik veya halkasal aortik kalınlaşma olması 

gereklidir. 

 

 

Resim 3. Takayasu arteriti olan 20 yaşında kadın hasta. STIR(Short inversion time inversion-recovery) MR  

görüntülerinde anormal arteriyel duvar kalınlık artışı ve arkus dallalrında ödem. (a oklar) aortik duvar (b oklar) BT 

de görülen çift hakla görünümüne benzer görünüm. Duvar kalınlaşması ve ödem sol karotid ve sol subklavian 

arterde daha iyi izlenmektedir. 

 

 
 

Resim 4. Aortik kesilme bulgusu.MR anjiografide abdominal aortanın 

aorta kısmında ve sol renal arterde tam oklüzyon, multiple 

retroperitoneal kollateral damarlar görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dev Hücreli Arterit (GCA) 

 

GCA kronikvaskülit olup büyük ve orta çaptaki damaları etkiler ve sıklıkla yüzeyel kranial 

damarları tutar. Aortik tutulum GCA hastalarının %15’inde gözlenir. Bu,kuzey Amerikadaki 

aortitin en sık görülen şekli olup vakaların  %75 ‘inden fazla etkilenir. Prevalansı yaş ile 

birlikte artar. GCA 50 yaş altı hastalarda nadiren tanı alır. Prevalansı beyaz ırkta 

diğerlerinden fazla görülür. Patogenezi sistemikgranülomatöz vaskülitesekonderdir. CGA’nın 

polimiyalji romatika ile sıkı bir ilişkisi vardır. Akut dönemde internal elastik laminanın 

bozulması ve mononükleer dev hücreler ve lenfositlerden inflamatuar hücre infiltrasyonu olur. 

Kronik dönemde damar duvarında progresif fibrozis gözlenir. Vaskülerinflamasyon yaygın 

olabilir, sıklıkla eksternal karotis dalları özelliklede superiror temporal arter tutulur, ayrıca 

vertebral arterler, koroner arterler ve mezenterik arterler etkilenir. 

 

Yaygın tutulumdan 5 yıllık yaşam belirgin azalır. Aortik tutulum genellikle arkusa uzanan 

anuloaortik ektazi veya asendan aorta anevrizması şeklinde bulgu verir. Aortik tutulum akut 

diseksiyon, aortik kapak yetersizliği veya abdominal aortik anevrizması şeklinde de bulgu 

verebilir (Resim 5). Torasik aortik anevrizmaları genellikle hastalığın geç komplikasyonudur. 

Ekstrakranial GCA tanısında diagnostik modaliteler akciğer grafisi, BT anjiografi ve MR 

anjiografidir. BT ve özellikle MR anjiografi hastalığın aktivitesini yansıtan damar duvarında 

ödemi gösterebilir(Resim 6,7) 

 

Ekstrakranial tutulumda FDG (PET) duyarlı olduğu gösterilmiştir, ancak çok düşük uzaysal 

çözünürlüğü mevcut. Etkilenen hastaların yarısından fazlasında PET incelemede aortik 

arkusta veya büyük torasik arterlerde anormal FDG tutulumu olur (duyarlılık = %56, 

özgüllük= %98, positif prediktif değer = %93, negatif prediktif değer= %80). BT anjiografi 

yararlı bir tetkik olup stenoz,oklüzyon, dilatasyon, anevrizma formasyonu, kalsifikasyon, 

mural trombüs gibi değişiklikleri ortaya koyar.  

 

 

Resim 5. 72 yaşında kadın hastada 

GCA.Kontrastlı BT incelemede 

torasikaortada diffüz anormal kalınlık artışı. 

Kanlınlaşma aşırı intramural hematoma 

bağlıdır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resim 6. 65 yaşında kadın hastada GCA. Kontrastlı BT incelemede torasikaortada diffüz duvar kalınlaşması 

 

 

Resim 7. 67 yaşındakadın hastada GCA. (a) Gradient-echo MR görüntü: aort kökü düzeyinden geçen kesitte orta 

1/3 desendan aortada anormal kalınlık artışı (ok)  (b) yağ baskılı T2- ağırlıklı MR görüntüde aortik duvarda ödem 

ile uyumlu artmış sinyal intensitesi (ok) 

 

 

 

Aortit ile İlişkili Diğer Romatolojik Hastalıklar 

 

- Ankilozan Spondilit: aortit ile ilişkisiolan ilk romatolojik hastalıktır. Aortik kök hastalıkları ve 

aort kapak hastalıkları ankilozan spondilit hastalarının çoğunda mevcuttur (%80). Aortik 

duvar kalınlaşması etkilenen hastaların %60’ında mevcuttur.  Valvuler yetmezlik ile ilişkili 

aortik kapak kalınlaşması ve nodülarite ankilozan spondilit sık belirtilerinden olup ciddi 

morbidite durumu ( kalp yetmezliği, inme, ölüm) ile bağlantılıdır. Aortik yetersizlik ve 

regürjitasyon sıklıkları hastalığın süresi ile paraleldir.  

 



 

 

- Relape Polikondritis: Güçsüzleştiren multisistem inflamatuar ve otoimmun hastalık olup 

kıkırdak dokunun tekrarlayan inflamatuar ve destrüktif epizodları ile karakterizedr, diğer bağ 

doku (kardiak kapak ve aorta elastik elementlerini) etkileyebilir. Ayrıca aorta gibi 

protoglikandan zengin yapılarıda etkileyerek aortik kök dilatasyonu ve aortit bulgularını 

verebilir. Kardiyak tutulum prevalansı  %15-45  olup aortik dilatasyon, sekonder 

regürjitasyon, mitral regürjitasyon ve aortiti  içerir. Aortanın histopatolojik incelemesinde 

kollojen yapılarında kistik dejenerasyonlar, elastik lkiflerde harabiyet, lenfositik infiltrasyon ve 

asit mukopolisakkaritlerin sayısında azalma ortaya çıkmiştir. Aktif aortit fazında endotelyal 

şişme (ödem) ile birlikte vasa venorumda artış olup  vasa venorumların bütün aortik duvar 

kalınlığı boyunca uzandığı görülür. Aortik duvarın nodüler duvar formasyonu ile birlikte  

kalsifikasyonu ve ossifikasyonu bildirilmiştir. Aortik duvarın tutulumu torasik ve abdominal 

aortada (%5) anevrizmal formasyonu ve orta- büyük arterlerde obliterans vaskülit  ile 

sonuçlanır. 

 

- Romatoid Artrit:  kalp, aortik kapak ve büyük damarları etkiler. Romatoid artriti olan 188 

vakada %5.3 prevanasla aortit, %1.6 anevrizmal formasyonu bildirilmiştir.aortik kapak ve 

anulus granülomatöz veya nongranülomatöz inflamasyonla etkilenebilir, kapakçık 

kalınlaşması ve sekonder regürjitasyon görülür. Romatoid artritte aortit nadir olup diğer 

damarların romatoidvaskülitiile ilişkili olabilir. Koroner ostium tutulumu varsa miyokardiyal 

iskemiye neden olabilir. Multiple aortik anevrizmalar (romatoid artrit hastalarında spontan 

rüptürlerdeolduğu gibi) uzun süreli steroidtedavi aldıkları bildirilmiştir.  

 

- Sistemik Lupus Eritromatozis (SLE):  Kardiovasküler sistemi perikardiumdaki serozit 

şeklinde etkiler. SLE hastalarında aortit sık olmamakla birlikte aortik diseksiyon, anevrizma 

ve trombüs ile birlikteliği bildirilmiştir. Reküren aortit olan vakada FDG PET incelemede 

asendan aortada yüksek metabolik tutulum izlenmiştir, tanısı MR görüntülerde duvar kalınlık 

artışı ve T2 ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyal intensitesi varlığı ile konfirme edilmiştir. 

Lupus ilişkili aortik anevrizma daha çok genç yaşlarda görülmekte olup medial elastik 

laminanın harabiyeti ile karakterizedir. Uzamış steroid tedavisi ve vaskülit ilişkili aortik duvar 

hasarı bu hastalarda aortikanevrizma gelişmesinde katkıda bulunan bir faktör olduğu ileri 

sürülmektedir. 

 

- Cogan Syndrome : Sistemik belirtileri olan nadir bir otoimmun olup oküler,iç kulak ve 

vasküler inflamasyon bulguları mevcuttur. Belirtileri  kırmızı göz, fotofobi veya gözde ağrı 

(interstisyel keratitten dolayı); odiyovestibüler bulguları Meniere sendromuna benzerdir; 

sinirsel işitme kaybı; çeşitli  kardiovasküler berlirtiler (aortit, aortik yetmezlik, nekrotizan 

vaskülitin neden olduğu kooroner, iliak veya renal stenoz). Genç beyaz yetişkinler sıklıkla 



 

 

etkilenmektedirler. Aortik yetmezlik ile birlikte aortit ve valvulit hastaların %10’unda görülür. 

Histopatolojik inceleme aortik duvarda belirgin lenfositik infiltrasyon ile birlikte medial elastik 

doku hasarı, fibrozis ve neovaskülarizasyon olduğunu göstermekte olup bunların neticasinde 

anevrizma formasyonu gelişmektedir. 

 

- Behçet Hastalığı: Nadir, kronik ve replaslarla seyreden mukokutanöz ülserlerle karakterize 

inflamatuar sistemik hastalıktır. İnflamatuar vasküler tutulum etkilenen hastaların %5-40 ‘ında 

tanımlanmıştır. Abdominal  ve torasik aortada duvarında kontrast tutan sakküler 

psödoanevrizma görülebilir (Resim 8,9). Hastaların 1/5 ‘inde aorta,iliak,femoral,popliteal ve 

subklavian arterler gibi büyük damarlarda multiple psödoanevrizmalar görülebilir. 

 

 

 

Resim 8. Behçet Hastalığına sekonder aortikanevrizma. Kontrastlı BT görüntülerde abdominal aortada 

düzensizanevrizma. Aşırı yumuşak doku varlığı aorta ile psoas kasları arasındaki anatomik planları silmekte olup 

vertebra kopuslarında remodeling izlenmektedir. 

 

 

 



 

 

 

Resim 9. Behçet Hastalığına Sekonder Aortik Psödoanevrizma. (a, b) Aksiyel  (a) ve koronal (b) kontrastlı BT 

görüntülerde aortanın lateral duvarından köken alan sakküler psödoanevrizma izlenmekte olup aortik lümenine 

ekstrensik bası yapmaktadır (c) Konvansiyonel anjiografi psödoanevrizma ve lüminal daralmayı göstermektedir.  

 

 

İdyopatik Aortit:  

Tipik olarak asemptomatik olup aortik anevrizma cerrahisi sonrası tanısı sadece patolog 

tarafından konur. İdyopatik aortiti olan hastaların 2/3 ‘ü kadın olup aortik anevrizma ile ilişkili 

aortitin %96’sında aortit sadece torasik aortadadır (Resim 10).  

 

İdyopatik İnflamatuar Aortik Anevrizma  

 

Yoğun perianevrizmal fibrozis varlığı ve aortik duvarda kalınlık artışı olmasından dolayı 

idyopatik inflamatuar anevrizma aterosklertik anevrizmadan gelişir, tüm abdominal aortik 

anevrizmalarda prevalans %5-25 oranında bildirilmiştir. Asendan aorta ve aortik arkus 

inflamatuar anevrizmaları daha az sıklıkta görülmekle birlikte çoğunlukla abdominal aorta 

anevrizmaları eşlik eder.  

 

Peraortik fibrozis ayrı bir antite olup cerrahi tamir sırasında yüksek mortalite (23%) oranına 

sahiptir. İnflamatuar proçesin retroperitoneal uzanımı etkilenen hastaların 2/3 ‘ünde görülür 

ve sekonder üreteraltutulum sonucu hidronefroz sebebi olabilir, aortik –sigmoid fistül 

nedeniyle   kanama ve sekonder bakteriyel infeksiyon (örneğin salmonella) olabilir.  

 

BT incelemede periaortik duvar kalınlaşması ile birlikte hipodens kitle görülür. İntravenöz 

kontrast madde sonrası hızlı luminal opasifikasyon ve yumuşak doku komponentinde 



 

 

geçikmiş tutulum gözlenir. İnflamatuar abdominal aortik anevrizmanın karakteristik özelliği 

aort duvarının tipik olarak anterior duvarında kalınlık artışının olmasıdır (Resim11). Kontrastlı 

BT incelemede duyarlılık %83, özgüllük %100 oranındadır.  

 

 

 

Resim 10. İdyopatik aortit. Kontrastlı BT incelemede asendan aortayı tutan konsantrikduvar kalınlık artışı 

izlenmektedir, lümen çapı normaldır. 

 

 

 

Resim 11. İnflamatuar aortik anevrizma. Aksiyel (a) ve sagittal (b) kontrastlı BT görüntülerde belirgin yumuşak 

doku (ok) distal aortadaki fuziform dilatasyonunu çevrelemektedir. İnflamatuar yumuşak doku temel olarak aortik 

duvarın anterior ve lateralini etkiler,posterior duvar korunur.  

 

 

Cerrahi sırasında komşu barsak ve damar zedelenmesini önlemek için abdominal aortik 

anevrizmanın komşu yumuşak dokuya olan yapışıklığına ulaşmak önemlidir. FDG PET ve 

MRG preoperatif değerlendirmede anevrizma uzanımını (suprarenal, infrarenal) 

saptanmasında önemlidir. FDG PET ayrıca adezyon derecelendirilmesi ve tanınmasında ve 



 

 

inflamasyonun uzanımının saptanmasında değerldir (Resim 12). MR görüntüleme periaortik 

inflamasyon, adventisyal fibrozis,MR imaging demonstrates periaortic inflammation, 

intraluminal akımda türbülansı gösterir. US inflamatuar proçes itemsil eden ekojenik doku ile 

çevrili hipoekoik kitleyi ve aortik duvar kalınlaşmasını  gösterir. 

 

  

 

 

 

 

Kronik Periaortit 

 

Retroperitoneal fibrozis (sklerozan retroperitoneal granüloma, kronik periaortit, Ormond 

hastalığı) retroperitoneumda komşu visseraya (inferior vena kava, üreterler) uzanan kitle 

benzeri fibrozis ile karakterizedir. Mikroskopik değerlendirme altında bu doku temel olarak 

fibroblastlar , inflamatuar hücrelerden (lenfosit, makrofaj) ve vasküler endotelyal hücrelerden 

oluşmuştur. İlk fibrozis aorta yakınlığında aortik bifurkasyondan retroperitoneumda kadar 

uaznım göstermeye meyillidir (Resim 13). Periaortitin torasik aortada sınırlı olan vakalar 

Resim12. Rekürrent üriner trakt infeksiyonu olan hastada 

İnflamatuar abdominal aortik anevrizma. FDG PET/BT 

retroperitoneal kitle değerlendirilmesinde (a) kontrastsız BT 

görüntülerde yumuşak doku ile çevrili hafif duvar 

kalsifikasyonu olan abdominal aort anevrizması (b, c) Füzyon 

olmayan PET görüntü (b) ve füzyone PET/BT görüntüde (c) 

periaortik dokuda artmış tutulum ve bilateral üreteral 

dilatasyon (b, oklar)  



 

 

bildirilmiştir. Retroperitoneal fibrozis genellikle idyopatiktir, ancak bazı kesin ilaçlar, malign 

hastalıklar ve sistemik bozukluklar ile ilişkilidir. Tipik görüntüleme bulguları BT incelemede 

yumuşak doku dansitesinde retroperitoneal ve paraspinal kitle olup komşu kaslara izodens 

görünümdedir. kural olarak kitle aorta ve inferior vena kavayı vertebradan anteriora yer 

değiştirmez. Ga67 taramada artmış tutulum ve FDG PET aktif inflamatuar dönemde sıktır. 

 

 

 

Resim 13.  Hidronefrozu olan hastada retroperitonel fibrozis. Aksiyel BT görüntülerde aortayı (a) ve iliak 

damarları (b) çevreleyen düşük dansiteli yumuşak doku. Obstrüktif üropati açısından bilateral üreteral stent 

yerleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

Radyasyona bağlı aortit 

 

Radyasyona bağlı vasküler hasar radyasyon tedavisi sonrasında belirgin hale gelir ancak 

sıklıkla yüksek terapötik rasyasyon dozu maruziyetinden 10 yıl sonra gelişir. Etkilenen elastik 

arterlerde trombüs, psödoanevrizma, rüptür, stenoz ve hızlanmış duvar kalsifikasyonu 

gelişebilir. Kural olarak radyasyona bağlı arterit ışınlanan alana sınırlıdır. Asendan aorta ve 

proksimal koroner arterlerin genç erişkinlerdeki kalsifikasyonu Hodgkin hastalığında 

mediastinal radyoterapinin geç komplikasyonu olarak ortaya çıkar (Resim 14). 

 



 

 

 

 

 

 

İnfeksiyöz Aortit  

 

İnfeksiyöz arotit aort duvarının mikroorganizma tarafından indüklenen infeksiyöz ve 

inflamatuar proçesidir. Aort normalde infeksiyonlara çok dirençlidir, ancak aterosklerotik 

hastalık, önceden var olan anevrizma, kistik medial nekroz, diyabetik vasküler malformasyon, 

medikal cihazlar veya cerrahi ile ilişkili anormal aort duvarını infeksiyona duyarlı hale 

getirmektedir. 

 

Bugünlerde en sık  patojen (infeksiyonların %40’ını oluşturur) Staphylococcus aureus ve 

Salmonella türleridir. Diğer patojenler Treponema pallidum, M. Tuberculosis ve diğer 

bakteriler ( Listeria, Bacteroides fragilis, Clostridium septicum ve  Campylobacter jejuni)dir. 

İnfeksiyonun mekanizması hematojen yayılım, komşu infeksiyon alanından direkt yayılım, 

travmatik veya iatrojenik inokulasyondur. İnfekte aortik veya mikotik anevrizmalar infeksiyöz 

aortit spektrumunun bir parçasıdır. Erkekler sıklıkla etkilenirler, en sık 5. Dekatta görülür. 

Kontrastlı BT görüntüleme genellikle tercih edilen modalitedir. Görüntüleme bulguları aortik 

duvar kalınlık artışı, periaortik sıvı veya yumuşak doku birikimi, hızlı ilerleyen sakküler 

anevrizma veya psödoanevrizma, nadirende aortik duvarda hava görülür (Resim 15). 

 

Resim 14. Radyasyona bağlı aortit. 50 

yaşında kadın hasta mediastinal lenfoma için 
radyoterapi almış. Kopntrastsız BT 
görüntülerde (yukarıdan a  aşağıya  b ) 
anterior mediastende dens kalsifiye rezidüel 
kitleyi ve radyasyon alanı içerisinde aort 
duvarında kalsifikasyonu göstermektedir. 
Radyasyon alanı distalinde kalan aort 
duvarında kalsifikasyon yoktur (c). 



 

 

 

Resim 15. Asendan kolon adenokarsinomu olan 74 yaşında erkek hastada C.Septicum ’a bağlı olarak infeksiyöz 

aortit. Kontrastsız BT görüntülerde abdominal aorta ve çevresinde çevresel mural gaz görünümü (oklar). 

 

 

 

 

 

Sifilitik Aortit 

 

Sifiliz cinsel yolla bulaşan kronik sistemik infeksiyon olup spiroket T.Pallidum ile bulaşır. Aktif 

ve latent dönemlerle karakterizedir.Klinik bulguları infeksiyon süresine bağlı olup dört evreye 

ayrılır: Primer, sekonder, erken veya geö dönem, tersiyer dönem.  Tersiyer dönem nörosifiliz, 

gum ve kardiovasküler tutulum olduğu dönemdir. Kardiovasküler belirtileri genellikle primer 

infeksiyondan 5-30 yıl sonra belirgin olup vasa venorum endartritis obliteransına sekonderdir. 

Sifilitik (lutik)  kalp hastalığı sfilitik aortit ve sfilitik aortik anevrizma,aortik regürjitasyon ile 

sfilitik aortik valvulit ve sfilitik koroner ostial fibrozis olarak alt gruplara  ayrılmaktadır. Kronik 

aortik inflamasyon fibrozis ve intima çatlamasına neden olarak anevrizmal formasyona 

yolaçar. Asendan aorta kalsifikasyonu tipik olup ancak nadirdir. Lutik aortit torasik asendan 

aorta (%60) ve arkus aortayı (%30) etkiler (Resim 16).  

 



 

 

 

Resim 16. Uzun süreli sifiliz hikayesi olan 59 yaşında erkek hastada Sifilitik aortik anevrizma. Konvansiyonel 

anjiografide asendan aortada fuziform anevrizma (a, oklar) ve proksimal desendan aortada sakküler anevrizma 

(okbaşları). 

 

Asendan aorta lutik anevrizmaları ile ilişkili erken sternal erozyon bildirilmiştir, erozyon 

başlıca manibriumun sağ tarafını ve sağ klavikulanın medial ucunu etkiler. Tanısı hassas 

nontreponemal serolojik testlere (hızlı plazma reagin test, Veneral hastalıkları araştırma 

labratuarları testleri) ve spesifik treponemal serolojik testlere (flurosent treponemal antikor 

absorbsiyon testi, mikrohemaglutinasyon – T pallidum test). Tercih edilen antibiyotik tedavisi 

penisilindir. 

 

Tüberküloz Aortiti 

 

Prevalansı M.tuberculosis infeksiyonuna ve HIV- multiple ilaç dirençli tüberkülozu co-

infeksiyonuna bağlı olarak artmaktadır. Tüberküloz aortiti genellikle distal arkus aorta ve 

desendan aortayı tutar. Komşu mediastinal lenf nodlarının direkt yayılımı, , ampiyem, 

perikardit veya hamtojen yada uzak infeksiyonların lenfatik yayılımı ile gelişir. Latent 

tüberkülozu olan hastaların %1’inde gelişir,mortalite oranı %60 ‘tan yüksektir. Vertebral 

tüberküloz ve tüberküler torakoabdominal psödoanevrizması arasındaki ilişki bildirilmiştir. 

Patolojik örnekler kazeoz granülomlar, multinükleer dev hücreleri ve epiteloid hücreleri 

göstermektedir. Soğuk abse varlığında perforasyon riski artar. Long ve arkadaşları tarafından 



 

 

yapılan 39 tüberkuloz mikotik anevrizma olgulu çalışmada  anevrizmaların %75 ‘i komşu 

fokusun aortik duvardan yaptığı erozyondan kaynaklandığı görülmüştür (Resim 17) 

anevrizmalrın birçoğu (%90) sakküler idi. 

 

 

Resim17. Atipik göğüs ağrısı olan genç erkek hastada tüberküloz aortiti. (a) kontrastlı BT incelemede desendan 

aortada psödoanevrizma, hipodens aortik duvar kalınlık artışı ve çevre inflamatuar reaksiyon izlenmektedir. (b) 

Cerrahi spesmende aortik duvarda hemaoraji ve nekroz görünümü.  

 

 

 

 

Piyojenik Aortit 

 

Salmonella infeksiyonuna bağlı aortitte genellikle natif aorta etkilenir. Bu endovasküler ekim 

(seeding) ile birlikte bakteriyemiye sekonderdir. Uzamnış ateş, sırt,göğüs veya akut 

gastroenterit sonrası karın ağrısı bulunan yüksek dereceli bakteriyemi geliştiren Yaşlı veya 

immunkompromize hastalarda şüphelenilmelidir. %1 ‘in altında komplikasyonlar görülmekle 

birlikte erken tanı endomiyokardial abse, mikotik anevrizma,anevrizmal rüptür, disseksiyon 

aortoenterik fistülgibi komplikasyonları önlemek için önemlidir (Resim18). Tedavi seçenekleri  

Uzun süreli antibiyotik, infekte dokunun cerrahi olarak çıkartılmasıdır. 

 



 

 

 

 

Resim 18. Mikotik psödoanevrizma ve penetre ülser. Kontrastlı BT görüntüler aortik lümenin ülsere alanlar, 

periaortik yumuşak doku ve küçük gaz baloncukları ile deformasyonu göstermektedir.inflamatuar aortik lezyon ile 

komşu özefagus arasında açık plan bulunmamaktadır.  

 

 

Pnömokokal aortit genellikle yaşlılarda görülür. Vakaların %59 ’unda endarteritin 

bakteriyemiye sekonder geliştiği düşünülür. En sık tutulan yerler sırasıyla abdominal aorta, 

desendan torasik aorta, asendan aortadır. C. Septicum ’un kolonik neoplazmlar ile çok sıkı 

ilişkisi olup hematojen yayılır.  

 

 

Infekte (Mikotik) Aortik Anevrizma 

 

Mikotik teriminin fungal infeksiyonla ilgisi yoktur. İnfeksiyöz nedenlere bağlı gelişir. 

Predispozan faktörler aterosklerozis, arteriyel greftler, intravasküler kataterler, eklem 

protezleri, neoplazi, alkolizm, kortikosteroid tedavi, kemoterapi, diyabetes mellitus, 

immunsupresyondur. İnfekte aortik anevrizma sık olmayıp tüm anevrizmalar arasında 

%0.06–2.6 prevalans değerine sahiptir. Anevrizma tedavisiz bırakılırsa ciddi kanama veya 

sepsis, ölüm gelişir.  İnfekte aortik anevrizma, zedelenebilir damarlardaki infeksiyöz aortitin 

sonucu olup nihayeten damar duvarını zayıflatıp parçalayarak yalancı lümen veya 

psödoanevrizma gelişimine neden olur. En sık lokalizasyonu infrarenal aorta ‘yı takiben 

desendan torasik aorta, torakoabdominal aorta, jukstarenal aorta ve asendan aortadır.  

 



 

 

Salmonella  en sık ima edilen organizmadır.  Aort kökü mikotik anevrizmaları ve sinus 

valsalva anevrizmaları infeksiyöz endokardit, unikuspid veya bikuspid aortik kapak ve infekte 

prostetik aortik kapak ile ilişkilidir.  

 

BT görüntülemede bu anevrizmaların morfolojisi fuziformdan ziyade sıklıkla (%90˂) sakküler 

olup çapı 1-11 cm arasında değişmektedir. Diğer BT bulguları perianevrizmal gaz, sıvı; 

vertebral korpusu harabiyeti ve psoas absesi; böbrek infarktıdır. Hastalığın erken evrelerinde 

rim kontrast tutulumu ile birlikte veya olmadan periaortik yumuşak doku varlığı (nekroz 

derecesine bağlı olarak) anevrizma gelişmesinden önce tek bulgu olabilir. Periaortik kitleler 

neoplazi, infeksiyöz lenfadenomegali, hematom ile karışabilir; aortik duvarda konsantrik 

hipodens rimin varlığı bu lezyonları ayırıcı tanısında yardımcıdır (Resim19).  

 

 

 

Resim 19. 77 yaş erkek hastada infekte abdominal anevrizma. Kontrastlı BT görüntüler distal abdominal aorta 
anevrizma duvarında düzensiz gaz birikimini göstermektedir (oklar). 
 

 

 

 

HIV infeksiyonu veya AIDS bağlı aortit komplikasyonları aortik ve büyük damarlarda 

anevrizmal dilatasyon, multiple anevrizmalar ve okluzif vasküler hastalıklardır (Resim 20).  

 

 



 

 

 

Resim 20.  40 yaşında AIDS ’li erkek hastada Aortik Anevrizma. Aksiyel (a) koronal (b) kontrastlı BT görüntülerde 

büyük fuziform asendan aorta anevrizması. 

 

 

 

Sonuç  

 

Aortit nonspesifik terim olup aortik duvarı etkileyen inflamatuar değişiklikleri tanımlar. 

İnfeksiyöz ve noninfeksiyöz durumların değişik klinik ve morfolojik özellikleri ve prognozu 

vardır. Klinik olarak aortit nonspesifik semptomlar ile karakterize olup karmaşık tanı süreci 

vardır.  


