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مقدمه
واکسیناســیون بهعنــوان امیدبخشتریــن
رویکــرد بــرای پایــان دادن بــه پاندمــی کوویــد19-
در نظــر گرفتــه میشــود .واکس ـنهای موجــود تــا
حــد زیــادی ایمــن و اثربخــش هســتند .در فوریــه
 ،2021بــه دنبــال تزریــق واکســن ChAdOX-19
(شــرکت آســترازنیکا ،دانشــگاه آکســفورد،
موسســه سرمســازی هنــد) مــواردی از ســندروم
پروترومبوتیــک در تعــداد کمــی از بیمــاران
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گــزارش شــد .ســپس ،تعــداد دیگــری از ایــن
مــوارد بهدنبــال تزریــق واکســن Ad26.COV2.S
(شــرکت جانســون و جانســون) گــزارش شــد.
ایــن ســندروم بــا نــام ترمبوســیتوپنی ترومبوتیــک
وابســته بــه سیســتم ایمنــی ناشــی از واکســن
( )VITT1و یــا ســندروم ترومبــوز با ترومبوســیتوپنی
( )TTS2و یــا ترومبوســیتوپنی ایمنــی پروترومبوتیک
ناشــی از واکســن ( )VIPIT3خوانــده میشــود.
هــر چنــد شــیوع دقیــق ایــن عارضــه شــناخته

شــده نیســت ،امــا بــه نظــر میرســد نــادر باشــد.
علیرغــم شــیوع بســیار کــم ،واکسیناســیون
عمومــی میلیونهــا بیمــار منجــر شــده تــا
چنــد صــد بیمــار ایــن عارضــه را تجربــه کننــد،
بنابرایــن ،نیــاز بــه آگاهــی کادر درمــان در رابطــه
بــا تظاهــرات ایــن بیمــاری و ارزیابــی صحیــح و
مدیریــت ایــن عارضــه وجــود داشــته و در ایــن
مقالــه مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.
پاتوفیزیولوژی
عارضــه  VITTبــه علــت آنتیبادیهایــی
کــه بــه فاکتــور  4پالکتــی ( ،PF4همچنیــن
 )CXCL4متصــل میشــوند ،ایجــاد میگــردد .ایــن
آنتیبادیهــا مولکولهــای ایمونوگلوبیــن )IgG( G
هســتند ،کــه پالکتهــا را از طریــق گیرندههــای
 FcyIIaفعــال میکننــد .در نهایــت ،فعــال شــدن
پالکــت (و احتمــا ًال فعــال شــدن دیگــر ســلولها
نظیــر نوتروفیلهــا) منجــر بــه تحریــک قابــل
توجــه سیســتم انعقــادی شــده و میتوانــد منجــر
بــه عــوارض جــدی ترومبوآمبولــی شــود.
ویژگیهــای آنتیبادیهــای  VITTشــامل
مــوارد زیــر میشــود:
از کالس  IgGاست.
گیرنــده  PF4را تشــخیص داده و از ایــن
طریــق بــه پالکتهــا متصــل میشــود.
از طریــق روش االیــزا و روشهــای
عملکــردی  PF4قابــل تشــخیص اســت.
منجر به فعال شدن پالکتی میشود.
وابســته بــه هپاریــن نیســت (نیازمنــد
تمــاس بــا هپاریــن نیســت و نیــاز بــه تشــخیص

هپاریــن در  in vitroو روشهــای فعــال شــدن
پالکتــی نیســت) ایــن یــک تفــاوت عمــده بــا
ترومبوســیتوپنی ناشــی از هپاریــن ( )HIT4بــوده
کــه یــک واکنــش وابســته بــه هپاریــن اســت.
ترومبــوز در زمینــه  VITTمیتوانــد در نواحــی
معمــول ترومبوآمبولــی عروقــی مثــل آمبولــی ریــه
یــا ترومبــوز عــروق عمقــی پــا رخ دهــد ،امــا
یــک ویژگــی خــاص ایــن عارضــه امــکان بــروز
ترومبــوز در نواحــی غیرمعمــول شــامل عــروق
احشــایی (طحالــی ،مزانتریــک ،پورتــال) ،عــروق
آدرنــال (خطــر نارســایی آدرنــال) و عــروق مغــزی
و چشــمی اســت .ترومبــوز شــریانی نظیر اســتروک
ایســکمیک (معمــو ًال شــریان ســربرال میانــی) و
انســداد عــروق محیطــی نیــز گــزارش شــده کــه
اغلــب در افــراد بــا ترومبــوز وریــدی بــوده اســت.
پاتوفیزیولــوژی درگیــری ایــن نواحــی بهطــور
کامــل مشــخص نیســت.
در واقــع VITT ،در طیــف اختــاالت وابســته
بــه فعالســازی پالکــت  /anti-PF4هپاریــن
طبقهبنــدی میشــود کــه شــامل اختــاالت زیــر
نیــز میباشــد:
 HIT.1کالسیک:در HITکالسیک ،ترومبوسیتوپنی،
اغلــب همــراه بــا ترومبــوز ،پــس از  5تــا  10روز
درمــان بــا هپاریــن (روز اول دریافــت هپاریــن روز
صفــر محســوب میشــود) در بیمــار بــروز میکنــد.
آنتیبادیهــا وابســته بــه هپاریــن هســتند ،بــه
ایــن معنــی کــه شــمارش پالکتــی وقتــی بیمــار در
حــال دریافــت هپاریــن بــوده کاهــش مییابــد و
پــس از  4تــا  5روز از قطــع هپاریــن بهبــود آغــاز
میشــود HIT .کالســیک شــیوع کمتــر از یــک
پی در پی  ۳۸۴
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دهــم درصــد تــا  5درصــد در بیمــاران در تمــاس
بــا هپاریــن دارد ،شــیوع باالتــر همــراه بــا ترومــا
بافتــی (جراحــی) و تمــاس بــا هپاریــن غیرفرکشــنه
( )UFH5در مقایســه بــا  LMWH6دارد.
 HIT .2اتوایمیــون :ایــن گــروه شــامل بخشــی
از مــوارد  HITمیشــود کــه تظاهــرات غیرمعمــول
دارنــد .در ایــن مــوارد ممکــن اســت افــت پالکــت
بعــد از قطــع هپاریــن باشــد ،یــا بــه مدت چنــد روز
تــا چنــد هفتــه بعــد از قطــع هپاریــن باقــی بمانــد.
 HIT .3خودبهخــودی :یــک نمونــه از HIT
اتوایمیــون اســت کــه تمــاس بــا هپاریــن در آن وجود
نداشــته اســت .بــرای مثــال ،بــه دنبــال جراحــی
ارتوپــدی یــا عفونتهــای باکتریایــی رخ میدهــد.
در ایــن مــوارد معمــو ًال عامــل ایجادکننــده وضعیــت
یافــت نمیشــود.
از بیــن مــوارد ذکرشــده ،بــه نظــر میرســد
 VITTنزدیــک بــه  HITخــود بــه خــودی باشــد،
کــه بــا واکســن کوویــد 19-بــا وکتــور آدنوویــروس
در ارتبــاط اســت .مکانیســم توســعه آنتیبــادی بــه
صــورت دقیــق مشــخص نیســت .نظریــات اولیــه
شــامل احتمــال اتصــال اجــزای واکســن (شــامل
پروتئیــن ویــروس و  DNAآزاد) بــه  PF4و تشــکیل
آنتــیژن اســت .مشــخص نیســت کدامیــک از
اجــزای پروتئینــی واکســن (بیــش از هــزار پروتئیــن)
در ایــن فعالســازی نقــش داشــته باشــند .در
واقــع PF4 ،یــک پروتئیــن تترامــری بــا بــار مثبــت
اســت ،کــه معمــو ًال یکدیگــر را دفــع میکننــد
امــا در حضــور یــک مولکــول پلیآنیونــی نظیــر
هپاریــن یــا فســفاتهای انــدوژن ســاختارهای
جدیــدی تشــکیل داده و منجــر بــه تشــکیل
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نئوآنتــیژن میشــود .آنتیبــادی علیــه  PF4بــه
صــورت پانســلوالر فعــال شــده بــه ایــن معنــی
کــه پالکتهــا ،واســطههای التهابــی ،منوســیت،
ل و ســلولهای اندوتلیــال را فعــال میکنــد
نوتروفیـ 
و منجــر بــه خطــر بــاالی ترومبــوز میشــود.
کلیــد افتــراق  VITTاز ســایر اختــاالت مرتبــط بــا
ترومبوســیتوپنی حضــور آنتیبادیهــای علیــه
 PF4اســت کــه میتوانــد منجــر بــه فعالســازی
پالکتهــا و ترومبــوز شــود .در ســایر اختــاالت
نظیــر  ITP7و  APS8آنتیبــادی وجــود داشــته امــا
منجــر بــه فعــال شــدن پالکــت نمیشــود.
تشخیص
در افـرادی کــه ترومبوســیتوپنی و ترومبــوز در بــازه
زمانــی متناســب با واکسیناســیون (تزریق واکســن طی
 4الــی  30روز اخیــر) رخ داده اســت ،در صــورت بــروز
مـوارد زیــر بررسـیهای بیشــتری صــورت میگیــرد.
ترومبوز وریدی یا شریانی
ترومبوسیتوپنی
9
انعقاد داخل عروقی منتشر ( )DIC
خونریزی
تســتهای آزمایشــگاهی ( CBCبــه منظــور
شــمارش پالکتــی) ،تســت انعقــادی ( PTو )aPTT
پیــش از شــروع ضدانعقــاد توصیــه میشــود.
بررســی فیبرینــوژن و  D-dimerدر ارزیابــی DIC
ممکــن اســت ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .کاهــش
فیبرینــوژن و خونریــزی (نــادر در  )VITTمیتوانــد
تعیینکننــده نیــاز بــه تزریــق فیبرینــوژن باشــد.
تســت آنتیبــادی  PF4در صــورت مثبــت بودن
تاییدکننــده اســت .البتــه ،بایــد در نظــر داشــت ،ایــن
VITT
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درمان VITT

۰/۵-۱ g/kg :IVIGبه مدت دو روز
پالکت کمتر از  50×109در لیتر ،تجویز استرویید
از تزریق پالکت ،هپارین ،آنتاگونیستهای ویتامین  LMWH ،Kخودداری شود.
ضدانعقــاد :در صــورت عــدم وجــود منــع مصــرف ،اســتفاده از ضدانعقــاد درمانــی (بهجــز هپاریــن) ماننــد
 DOACهــا (در صــورت عــدم خونریــزی و پالکــت بیشــتر از  50×109در لیتــر)
در صورتــی کــه علیرغــم اســتفاده از  IVIGو اســترویید ،پالکــت کمتــر از  30×109در لیتــر باقــی بمانــد و یــا
میــزان فیبرینــوژن کمتــر از  g/L 1باقــی بمانــد ،اســتفاده از فیبرینــوژن و یــا  plasma exchangeتوصیــه میشــود.
فلوچارت  -1فلوچارت تشخیص و درمان VITT
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تســت بــه تنهایــی (در عدم حضــور ترومبوســیتوپنی
یــا ترومبــوز) بــرای تشــخیص کافی نیســت.
مدیریت VITT

مدیریــت  VITTبهطــور خالصــه در فلوچــارت
(( )1تشــخیص و درمــان) آورده شــده اســت.
بســتری :در اغلــب بیمــاران ،نیــاز بــه بســتری
براســاس شــدت وضعیــت بالینــی وجــود دارد .در
بیمارانــی کــه تنهــا دچــار ترومبوســیتوپنی شــده
(بــدون ترومبــوز) کــه امــکان تجویــز داروهــای
ضدانعقــاد خوراکــی مســتقیم ( )DOAC10وجــود
دارد ،بــا در نظــر گرفتــن پیگیــری دقیــق میتــوان
بیمــار را ســرپایی مــورد بررســی قــرار دارد.
درمــان ضدانعقــاد :درمــان ضدانعقــاد یکــی از
درمانهــای ایــن شــرایط بــوده و بایــد در صورتــی
کــه منــع مصــرف قطعــی نظیــر خونریــزی داخــل
مغــزی بــرای تجویــز آن وجــود نــدارد ،تجویــز
شــوند .ترومبــوز وریــد مغــزی همــراه بــا خونریــزی
مغــزی بهعنــوان منــع مصــرف در نظــر گرفتــه
نمیشــود ،بلکــه ایــن شــرایط منجــر بــه افزایــش
ال بــا تجویــز درمــان
فشــار برگشــتی شــده و معمــو ً
ضدانعقــاد بهتــر میشــود.
شــروع درمــان ضدانعقــاد عــاوه بــر بیمــاران
بــا تشــخیص قطعــی  ،VITTشــامل بیمارانــی
کــه شــک قــوی بالینــی بــه  VITTوجــود دارد
و در انتظــار تأییــد آزمایشــگاهی هســتند ،نیــز
توصیــه میشــود.
هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا تجویــز
هپاریــن در ایــن بیمــاران ایمــن اســت یــا
منجــر بــه بدتــر شــدن شــرایط میشــود.
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اولیــن توصیههــا بــه نفــع عــدم تجویــز بــه
دلیــل شــباهت  VITTو  HITبــود .هرچنــد
بــا افزایــش درک پاتوفیزیولــوژی بــه نظــر
میرســد تجویــز هپاریــن نیــز ایمــن باشــد .در
مــواردی کــه شــک بــه ( HITشــامل  HITخــود
بــه خــودی یــا بــا شــروع تأخیــری) وجــود دارد،
نبایــد هپاریــن تجویــز شــود.
انتخــاب درمــان ضدانعقــاد براســاس شــرایط
بالینــی بیمــار و نیــاز پیشبینــی شــده بــه بــه
قطــع درمــان ضدانعقــاد اســت .در شــرایط معمول
ترتیــب ترجیحــی بــه شــکل زیــر خواهــد بــود.
تجویــز داروهــای  :DOACگزینههــای
درمانــی شــامل مهارکنندههــای فاکتــور 10
(آپیکســابان ،ادوکســابان یــا ریواروکســابان)
میشــود .یــک گزینــه درمانــی دیگــر دابیگاتــران
اســت کــه البتــه ،کمتــر مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه اســت.
فونداپارینوکس یا داناپارویید
مهارکنندههــای مســتقیم ترومبیــن تزریقــی
(آرگاتروبــان یــا بیوالیرودیــن)
نــکات مرتبــط بــا تجویــز ایــن داروهــا در
جــدول ( )1خالصــه شــده اســت.
تجویز IVIG

دوز بــاالی ایمونوگلوبیــن وریــدی در
کنــار درمــان ضدانعقــاد ،میتوانــد منجــر
بــه قطــع رونــد فعالســازی پالکتــی ناشــی
از آنتیبــادی شــود .در صورتــی کــه منــع
مصرفــی بــرای تجویــز  IVIGوجــود نداشــته
باشــد ،توصیــه میشــود تمامــی بیمــاران ایــن
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جدول  -1داروهای ضدانعقاد مورد استفاده در VITT
دارو

مکانیسم اثر ،پایشها

نکات تجویزی

آپیکسابان

به صورت قرص خوراکی تجویز میشود.
مهارکننده خوراکی فاکتور  Xaاست.
مصرف دو بار در روز است.
متابولیسم دارو کبدی و کلیوی است.
نیمه عمر تقریبا  12ساعته
قابلیت استفاده در نارسایی کبدی کالس  Aو  Bدارد.
 Reversal agentآن Andexanet alpha
در  CrCl>25نیاز به تنظیم دوز نیست.
در  ،Cr>2.5 ،CrCl<25بیمــار تحــت دیالیــز و بــا نارســایی کبــدی میباشــد.
قابلیت دیالیز ندارد.
شــدید تجویــز نشــود.
دارای تداخالت مسیر  CYP3A4و  P-gpاست.
در برخــی منابــع ذکــر شــده اســت کــه در مصــرف همزمان بــا مهــار کنندههای
مســیر  P-gpو  ،CYP3A4شــاید بتـوان دوز را  50درصــد کاهش داد.
در رابطــه بــا قابلیــت مصــرف در شــیردهی و بــارداری اطالعــات ناکافــی
بــوده و در حــال حاضــر توصیــه نمیشــود.

دابیگاتران

به صورت کپسول خوراکی تجویز میشود.
مهارکننده مستقیم خوراکی فاکتور  2است.
دفــع غالبـ ًا کلیوی اســت ،.نیــاز بــه تنظیــم دوز در  CrCl>30و نارســایی مصرف دو بار در روز است.
کبدی نــدارد.
در درمــان ترومبوآمبولینیــاز بــه  5روز همپوشــانی بــا
در  CrCl<30و بیمار وابسته به دیالیز استفاده نشود.
ضدانعقــاد تزریقــی اســت.
نیمــه عمــر  12تــا  17ســاعته و در بیمــاران بــا نارســایی
دارای تداخالت مسیر  P-gpاست.
در رابطــه بــا قابلیــت مصــرف در شــیردهی و بــارداری اطالعــات ناکافــی کلیــوی نیمــه عمــر آن تا  28ســاعت نیــز افزایــش مییابد.
 Reversal agentآن  idarucizumabمیباشد.
بــوده و در حــال حاضــر توصیــه نمیشــود.

ریواروکسابان

مهارکننده خوراکی  Xaاست.
به شکل قرص خوراکی تجویز میشود.
دفــع کبــدی و کلیــوی اســت ،نیــاز بــه تنظیــم دوز در  CrCl>30و مصــرف دوبــار در روز خوراکــی بــرای  21روز اول
درمــان  VTEو ســپس یــک مرتبــه در روز اســت.
نارســایی کبــدی کالس  Aنیســت.
منــع مصــرف در  CrCl<30و نارســایی کبــدی متوســط تــا شــدید (کالس نیمه عمر  5تا  9ساعت است.
 Bو  )Cدارد.
 Reversal agentآن Andexanet alphaمیباشد.
دارای تداخالت مسیر  CYP3A4و  P-gpو  CYP3A4است.
در منابــع ذکــر شــده اســت کــه در مصــرف همزمــان بــا مهارکننــده
مســیر  P-gpو  CYP3A4منــع مصــرف دارد.
در رابطــه بــا قابلیــت مصــرف در شــیردهی و بــارداری اطالعــات ناکافــی
بــوده و در حــال حاضــر توصیــه نمیشــود.

وارفارین

ایــن دارو تــا زمانیکــه اثــر ضدانعقــاد پایــدار بــا داروهــای غیرهپاریــن آنتاگونیست خوراکی ویتامین  Kاست.
شــروع نشــده و شــمارش پالکــت نرمــال نگردیــده و یــا بــه مقادیــر پایــه مصرف یک بار در روز
برنگشــته اســت ،قابلیــت مصــرف نــدارد.
چک  INRو تنظیم دوز توصیه میشود.
قابلیت مصرف در نارسایی کبدی و کلیوی دارد (با پایش .)INR
حداقــل  5روز همپوشــانی بــا ضدانعقادهــای
تداخالت دارویی و غذایی بررسی شوند.
غیرهپارینــی تــا زمــان حفــظ INRدرمانــی در مقادیــر
هــدف بــه مــدت دو روز الزم اســت.
در بیماران با دریچه قلبی مکانیکی قابلیت مصرف دارد.
 Reversal agentآن ویتامین  Kو  PCCمیباشد.
تراتوژن است.
هزینه پایینی دارد.
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جدول  -1داروهای ضدانعقاد مورد استفاده در ( VITTادامه)
دارو

آرگاتروبان

بیوالیرودین

نکات تجویزی

به صورت تزریقی تجویز میشود.
نیمه عمر کوتاه است.
قابلیت مصرف در نارسایی کلیه بدون احتیاج به تنظیم دوز دارد.
دفع کبدی ،نیاز به تنظیم دوز در نارسایی کبدی دارد.
قابلیت مصرف در بارداری دارد.
  اطالعاتمصرفدرشیردهیناکافیبودهو در حال حاضر توصیه نمیشود.

به صورت زیرجلدی تجویز میشود.

ادوکسابان

دارو تزریقی مهارکننده ترومبین است.
تزریق به صورت انفوزیون مداوم است.
احتیــاج بــه ارزیابــی  aPTTدارد (قبــل از شــروع،
دو ســاعت بعــد از شــروع و پــس از تغییــر دوز چــک
 aPTTانجــام شــود).
نیمــه عمــر تقریبــ ًا  40تــا  50دقیقــه بــوده و در
نارســایی کبــدی بــه  180دقیقــه ممکن اســت برســد.
 PTو  INRطوالنی میشود.
 Rreversal agentنــدارد ،امــا انتظــار از بیــن رفتن
اثــر پــس از قطــع را بــا توجه بــه نیمه عمــر آن مـیرود.

به صورت تزریقی تجویز میشود.
داروی تزریقی مهارکننده ترومبین است.
تزریق به صورت انفوزیون مداوم است.
نیمه عمر کوتاه است.
نیــاز بــه ارزیابــی aPTTوجود دارد (قبل از شــروع ،دو ســاعت
دفع کلیوی ،نیازمند تنظیم دوز در نارسایی کلیوی است.
بعــد از شــروع و پس از تغییــر دوز ارزیابی aPTTانجام شــود).
قابلیت مصرف در نارسایی کبدی ،بدون نیاز به تنظیم دوز دارد.
  در بیمــاران شــدیداً بدحــال ،بــه تنظیــم دوز نیــاز اســت ،در صــورت عــدم نیمــه عمــر  25دقیقــه داشــته کــه در  ESRDبــه
 ۳/۵ســاعت افزایــش مییابــد.
تنظیــم دوز امــکان نارســایی عضوی وجــود دارد.
 PTو  INRطوالنی میشود (کمتر از آرگاتروبان).
قابلیت مصرف در بارداری دارد.
اطالعــات در رابطــه بــا مصــرف در شــیردهی ناکافــی بــوده و در حــال  Rreversal agentنــدارد ،امــا انتظــار از بیــن رفتن
اثــر پــس از قطــع را بــا توجــه بــه نیمــه عمــر آن داریم.
حاضــر توصیــه نمیشــود.
دارو گران قیمت است.
دارو دفــع کلیــوی دارد و در  CrCl<30منــع مصــرف داشــته و در CrCl

فونداپارینوکس

مکانیسم اثر ،پایشها

داروی تزریقی مهارکننده فاکتورXa
مصرف  SCو یک بار در روز

بیــن 30تــا  50بــا دوز معمــول اجــازه مصــرف نــدارد و بایــد تعدیــل شــود .ایــن دارو احتیــاج بــه ارزیابــی نداشــته و در صــورت
قابلیت مصرف در نارسایی کبدی بدون نیاز به تنظیم دوز وجود دارد.
لــزوم فعالیــت فاکتــور  Xaارزیابــی میشــود.
بــه علــت نیمــه عمــر بــاال در بیمارانــی کــه ممکــن اســت بــه اعمــال نیمــه عمــر  17تــا  21ســاعته و در نارســایی کلیــه،
ســن بــاال و وزن کــم ،نیمــه عمــر افزایــش مییابــد.
جراحــی  invasiveاحتیــاج پیــدا کننــد ،مناســب نیســت.
احتمــا ًال بتــوان  reversalagentدارو را
قابلیت مصرف در بارداری دارد.
 Andexanet alphaدر نظر گرفت.
به شکل قرص خوراکی است.
مصرف خوراکی یک بار در روز
در بیمــاران بــا ترومبوآمبولــی  5روز همپوشــانی بــا
دفع کبدی و کلیوی دارد.
یــک داروی ضدانعقــاد تزریقــی الزم اســت.
تنظیم دوز در 15 CrClتا  50توصیه میشود.
منــع مصــرف در  CrCL>95و یــا  ،CrCl<15بیمــاران وابســته بــه نیمــه عمــر  10تــا  14ســاعته ،نیمــه عمــر
طوالنیتــر در ییمــاران بــا نارســایی کلیــه شــدید
دیالیــز و یــا بیمــاران بــا نارســایی کبــدی متوســط تــا شــدید دارد.
انتظــار مــیرود.
نیاز به تنظیم دوز برای وزن کمتر از  60کیلوگرم دارد.
 Reversal agentآن Andexanet alpha

تداخالت مسیر  CYP3A4و  P-gpاهمیت دارد.
در رابطــه بــا قابلیــت مصــرف در شــیردهی و بــارداری اطالعــات ناکافــی میباشــد.
بــوده و در حــال حاضــر توصیــه نمیشــود.
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درمــان را دریافــت نماینــد .دوز معمولــی یــک
گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم از وزن بــدن،
وریــدی ،یــک بــار در روز بــه مــدت دو روز
و براســاس وزن واقعــی بــدن اســت .بعــد از
تجویــز ممکــن اســت ترومبوســیتوپنی عــود
کنــد .بنابرایــن ،در طــول بســتری و بعــد از
ترخیــص بیمــار نیــاز بــه پایــش شــمارش
پالکتــی اســت.
تعویــض پالســما و تزریــق پالکــت و
فیبرینــوژن
پالســمافرز میتوانــد در مــوارد بیمــاری
مقــاوم تجویــز شــود .در صورتیکــه علیرغــم
اســتفاده از  ،IVIGپالکــت کمتــر از  30×109در
لیتــر باقــی بمانــد و یــا میــزان فیبرینــوژن کمتــر
از  1 g/lباقــی بمانــد ،اســتفاده از فیبرینوژن و یا
 plasma exchangeبایــد مدنظر قرار گیرد.
تزریــق پالکــت بایــد حتیاالمــکان
محــدود شــود و در مــوارد خونریــزی
بحرانــی (محــل آناتومیــک بحرانــی یــا
ایجــاد مشــکالت همودینامیــک) در نظــر
گرفتــه میشــود .در چنیــن مــواردی
بســته بــه تعــداد پالکتهــا و ســطح
فیبرینــوژن ممکــن اســت فیبرینــوژن
نیــز تجویــز شــود .در ســایر مــوارد بایــد
از تجویــز پالکــت پرهیــز نمــود ،زیــرا
امــکان بدترشــدن ترومبــوز وجــود خواهــد
داشــت امــا در مــوارد خونریــزی شــدید یــا
اندیکاســیو نهای جراحــی ،تجویــز پالکــت
ممکــن اســت در نظــر گرفتــه شــود.

درمان خونریزی
مدیریــت خونریــزی در ایــن بیمــاران
بــه دلیــل وجــود ترومبــوز همزمــان پیچیــده
اســت ،نیازمنــد نظــر متخصصــان همواســتاز
اســت و بررســی تــا حــدودی مشــابه بــا DIC
خواهــد بــود.
پایش
پایــش بالینــی عالیــم ترومبــوز بســیار
مهــم اســت .شــمارش پالکتــی نیــز در
پایــش بهبــود  VITTتوصیــه میشــود.
همچنیــن بایــد در نظــر داشــت بــه دنبــال
تجویــز  IVIGو از بیــن رفتــن اثــرات
آن ،امــکان بازگشــت ترومبوســیتوپنی
وجــود دارد .در بیمــاران بســتری شــمارش
پالکتــی روزانــه توصیــه میشــود .بعــد از
ترخیــص ممکــن اســت پایــش دو هفتــهای
پالکــت در نظــر گرفتــه شــود تــا زمانــی
کــه پالکــت رونــد افزایشــی و پایــدار
پیــدا کنــد .ســایر تســتهای انعقــادی
در صورتــی کــه مختــل باشــند ،نیــاز بــه
پایــش خواهنــد داشــت.
زمان ترخیص
طــول مــدت بیمــاری حــاد مشــخص نیســت،
در صورتــی کــه بیمــار شــرایط زیر را داشــته باشــد،
امــکان ترخیــص وجــود خواهــد داشــت:
شــمارش پالکتــی بــه بــاالی 50,000/microL
رســیده و حداقــل بــه مــدت  2تــا  3روز رو بــه
بهبــودی باشــد.
a
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بیمــار بــا تجویــز ضدانعقــاد پایــدار بــوده و
ترومبــوز جدیــد یــا پیشــرونده نداشــته باشــد.
خونریــزی حداقــل بــه مــدت دو تــا ســه روز
وجــود نداشــته باشــد.
پایــش مناســب بــرای بیمــار در نظــر گرفتــه
شــده باشــد.
نکات تجویز مرتبط با DOAC

نظــر بــه مطالعــات انجــام شــده در بیمــاران
 ،HITبــا توجــه بــه کاربــرد ریواروکســابان در
مطالعــه همیلتــون ،کــه اســتفاده از ضدانعقادهــای
خوراکــی بــه منظــور مدیریــت  HITمناســب
خواهــد بــود ،مصــرف ایــن دارو در  VITTنیــز
موثــر خواهــد بــود .بهطــور کلــی مطالعــات HIT
بیشــتر بــا ریواروکســابان بــوده و آپیکســابان و
دابیگاتــران کمتــر مطالعــه شــدهاند.
نکتــه دیگــر کــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت ،عــدم موفقیــت درمــان بــا آرگاتروبــان،
در صورتــی کــه کوآگولوپاتــی و اختــال  PTTرخ
دهــد ،میباشــد ،ایــن نکتــهای اســت کــه بــا
ضدانعقادهــای خوراکــی بــه علــت عــدم تداخــل
بــا  PT ،INRو  PTTدیــده نمیشــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ضدانعقادهــای
خوراکــی عمــ ً
ا در بیمــاران بســتری در  ICUو
یــا بیمــاران بــا نارســایی کلیــه و مبتــا بــه HIT
بررســی نشــدهاند ،امــا در نهایــت ،احتمــا ًال کاربــرد
 off-lableایــن داروهــا میتوانــد مدنظــر باشــد.
در رابطــه بــا تمــام ضدانعقادهــای خوراکــی
یــک منــع مصــرف دیگــر ،شــرایطی اســت کــه
جــذب خوراکــی آنهــا را کــم نمایــد ،بهعنــوان
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مثــال ،اســتفاده از مقادیــر بــاالی وازوپرســورها،
بیمــار مبتــا بــه ایلئــوس ،bariatric surgery ،بیمار
بــا ادم روده ،ضدانعقادهــای خوراکــی ممکــن اســت
بــه مقادیــر درمانــی نرســند و احتمــال شکســت
درمانــی وجــود دارد.
در شــرایط  NPOبــودن ،ریواروکســابان و یــا
آپیکســابان ،بــا توجــه بــه قابلیــت خــرد شــدن و
اســتفاده از طریــق  ،feeding tubeانتخابهــای
مناســبی خواهنــد بــود .دقــت بــه ایــن نکتــه
حایــز اهمیــت اســت کــه در صــورت نیــاز بــه
تجویــز ریواروکســابان بیــش از  10میلیگــرم
و نیــاز بــه تجویــز همــراه غــذا ،حتمــا بایــد از
 gastricو یــا  nasogastric tubeاســتفاده شــود.
دوز DOAC

بــا توجــه بــه مناســب بــودن مدیریــت
و  HITبــا ضدانعقادهــای خوراکــی ،در جــدول ()2
دوز مصرفــی ایــن داروهــا و نــکات مرتبــط بــا
درمــان آورده شــده ،الزم بــه ذکــر اســت کــه
درمــان بایــد بــا دوز کامــل اســتاندارد انجــام
گیــرد و در صــورت احتیــاج بــه تنظیــم دوز،
مقــدار مصــرف براســاس شــرایط کلیــه و کبــد
بیمــار تنظیــم شــود.
VITT

طول دوره درمان با DOAC

در رابطــه بــا طــول مــدت درمــان بــا
ضدانعقادهــا عــدد مشــخصی بــرای درمــان
بــا  VITTذکــر نشــده امــا بــا توجــه بــه
طــول درمــان در مــوارد  HITدر نظــر گرفتــه
میشــود .بــا توجــه بــه خطــر بــاالی
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جدول  -2دوز و نکات تجویز داروهای DOAC
نام دارو

نکات درمانی

طول مدت درمان  7 ،10mg BDروز یا تا طبیعی شدن پالکت (هرکدام طوالنیتر باشد) ذکر شده است.
در بیمــاران  stableو یــا تبدیــل پــس از شــروع درمــان بــا داروهــای تزریقــی غیــر از هپاریــن بــه مــدت  7روز5mg BD ،

آپیکسابان

دابیگاتران

ریواروکسابان

تجویــز شــود.
در مطالعــات  ،HITذکــر شــده اســت کــه در شــرایط حــاد و نبــود ترومبــوز ،شــاید بتــوان درمــان را بــا 5mg BDآپیکســابان
شــروع کــرده و تــا طبیعــی شــدن شــمارش پالکتــی ادامــه داد.
در صورتیکــه درمــان بــا ضدانعقــاد تزریقــی غیــر از هپاریــن شــروع شــود ،در صــورت طبیعــی شــدن پالکــت میتــوان از
 5mg BDشروع کرد.
در صورتیکه ضدانعقاد تزریقی کمتر از  7روز تجویز شده باشد ،دارو با  10mg BDو طبق دستور باال شروع شود.
در  GFRباالی  25نیازمند تنظیم دوز نیست.
در  ،CrCl<25یا  ،Cr>2.5بیمار تحت دیالیز و با نارسایی کبدی شدید تجویز نشود.

در نمودار باال از دوز تجویز شده در مطالعات ترومبوز استفاده شده است.
در مطالعــات  ،HITدر شــرایط حــاد و در نبــود لختــه ،شــاید بتــوان ،درمــان را بــا  150mg BDدابیگاتــران ،شــروع کــرده و تــا
زمــان طبیعــی شــدن شــمارش پالکتــی ادامــه داد.
دفع دارو غالب ًا کلیوی است ،در کلیرانس  CrCl>30نیاز به تنظیم دوز نمیباشد.
در  CrCl<30و بیمار وابسته به دیالیز استفاده نشود.
به تداخالت مسیر  -Pگالیکوپروتئین توجه شود.
در  VITTمطالعه نشده است.

در بیمــاران پــس از شــروع درمــان بــا داروهــای تزریقــی غیــر از هپاریــن بــه مــدت  21روز و یــا طبیعــی شــدن پالکــت (هــر کدام
طوالنیتــر باشــد) 20mg BD ،تجویــز شــود.
در صورتیکــه درمــان بــا اشــکال تزریقــی غیــر هپاریــن آغــاز شــده باشــد ،میتــوان روزانــه  20 mgدارو را پــس از طبیعــی
شــدن شــمارش پالکتــی ،تجویــز کــرد.
دفع کبدی کلیوی است ،نیاز به تنظیم دوز در  CrCl>30و نارسایی کبدی کالس  child Aنیست.
در  CrCl<30و نارسایی کبدی متوسط تا شدید (کالس  Bو )Cمنع مصرف دارد.
به تداخالت مسیر  CYP3A4و  -Pگالیکوپروتئین توجه شود.
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جدول  -2دوز و نکات تجویز داروهای DOAC
نام دارو

ادوکسابان

نکات درمانی

در نمودار باال از دوز تجویز شده در مطالعات ترومبوز استفاده شده است.
دفع کبدی و کلیوی دارد.
تنظیم دوز در 15 CrClتا  50توصیه میشود.
در  CrCL>95و یا  ،CrCl<15بیماران وابسته به دیالیز و یا بیماران با نارسایی کبدی متوسط تا شدیدمنع مصرف دارد.
نیاز به تنظیم دوز برای وزن کمتر از  60کیلوگرم وجود دارد.
به تداخالت مسیر CYP3A4و  P-gpتوجه شود.

ترومبــوز بــه دنبــال تشــخیص  ،HITپیشــنهاد
شــده کــه در بیمــاران مبتــا بــه  HITدرمــان
ضدانعقــاد بــا داروی ضــد انعقــاد غیرهپارینــی
حداقــل بــه مــدت چهــار هفتــه و در صــورت
وقــوع حــوادث ترومبوتیــک حداقــل بــه
مــدت ســه مــاه ادامــه یابــد .ایــن توصیــه
مطابــق بــا دســتورالعملهای  2012کالــج

پزشــکان قفســه ســینه آمریــکا ( )ACCP 11
و دســتورالعمل انجمــن هماتولــوژی آمریــکا
(  2018 )ASHاســت ،اگرچــه دســتورالعمل
 ASH 12طــول مــدت کوتا هتــری از درمــان
بــا ضــد انعقــاد (تــا زمــان عــادی شــدن
پالکتهــا) را در افــرادی کــه ترومبــوز
نداشــتهاند ،مجــاز میدانــد.

زیرنویس
6. low molecular weight heparin
7. Immune thrombocytopenia
8. Anti-phospholipid syndrome
9. Disseminated intravascular coagulation
10. direct oral anticoagulant
11. American College of Chest Physicians
12. American Society of Hematology
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1.

Vaccine-induced
immune
thrombotic
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