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جناب آقای دکتر سعید نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

با سالم و احترام 

با توکل به خدای منان و در سایه رهنمودهای آن مقام عالی و بایاری معاونت محترم درمان, دستورالعمل  مدیریت درمان 

بیماران کوید ١٩ ویرایش دهم ١-١٠  و نیز دستورالعمل ترومبوز بعد از واکسن  جهت ابالغ به دانشگاهها به حضور 

تقدیم میگردد.

با تشکر

رونوشت :

جناب آقای دکتر سید حسین داودی نماینده محترم وزیر  و سرپرست دفتر هماهنگی هیاتها  -

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون محترم درمان 
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 سوِ تعالیات

تِ نَضت ٍیرطایف زّرن هری تاقرس. ایري هجوَعرِ ترِ         19-چىیسُ ی الساهات زضهاًی زض هسیطیت تیواضاى وَیس ,ایي هجوَعِ

ٍیطایكرْای تدرسی ترط اؾراؼ      نَضت ذالنِ الساهات تیاى قسُ تا تِ نَضت عولی تط زض هطاوع زضهاًی لاتل زؾتطؼ هی تاقس.

 ،تراضزاضی  ،تكرریم اظ جولرِ   یسٍوَّای  ضاٌّوا ؾایط .قَز ٍ تطٍظ ضؾاًی هی هغالدات زاذلی ٍ ذاضجی لاتل تغییط ذَاّس تَز

  تِ ظٍزی زض زؾتطؼ ذَاّس گطفت. erac esoteripserؾالهت ضٍاى ٍضنسذاًِ اجتواعی ٍ عة ایطاًی ًٍیع ، وَزواى ، ؾالوٌساى
 
 

 

 

 

 

  راهنمای مدیریت درمان

 19-کووید بیماران
ًزارت بيذاشت، درمان ً  ،کمیتو علمی کرًنا، معاًنت درمان

 آمٌزش پسشکی

 (1400خرداد   10-1 نسخو )
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 تقسیم بنذی بیماری بر اساش شذت ً مرحلو بیماری 

 (noN ereves esresre)  :غیزشذیذهَارد 

 تة ,عالین ذفیف زؾتگاُ تٌفؿی فَلاًی 

 ِتٌگی ًفؽ ٍ افت اوؿیػىتسٍى  هیالػی, ذؿتگی  ,ؾطف 

  زاقتي عالین گَاضقی 

 اظ تیي ضفتي حؽ تَیایی یا چكایی 

 ًساضًس قسیس ًفؽ ,تٌگیقَاّس تیواضی قسیس ًساضز 

 :Moderate to Severهَارد 

<O2Sat< 94 90  ٍ 50ِ ووتط اظ یا زضگیطی ضی% 

 )ّز کذام اس هَارد ًشاًِ شذت تیواری است( تیواری شذیذsevere) ) هَارد      

 RR≥30  

 Sat<90 O2 

 Pco2/ FIo2 300 ظیط 

  ًیاظهٌس اؾتفازُ اظNIV  یاHFNO
1

 

 )ّز کذام اس هَارد سیز را شاهل هی شَد(:Critical  تیواری تعزیف

 تٌفؿی ًاضؾایی Po2/ FIo2<200        

  ّیپَوؿی ٍ یا افتO2 علیطغن اؾتفازُ اظ NIV یا  HFNO 

 ِتیواض قسى ایٌتَت 

 اذتالالت ّوَزیٌاهیه 

 َّقیاضی اذتالل 

 اضگاى چٌس یا یه ًاضؾایی 

 :باال ریسک بیماران

 چالی .ایوٌَؾاپطؾیَ زاضٍّای ههطف ,60 تاالی ؾي ,للثی تیواضی  ,زیاتت(BMI>30), ولیِ هعهي تیواضی ٍ 

 پیًَس اعضا ,ؾل ؾیىل ضیَی,آًوی

 زضهاى ّای آًتی ٍیطال ٍ یا ضس التْاب ٍ زض نَضت لعٍم ضس  تِ هَلع اّویت: تْتط اؾت تالفانلِ تدس اظ تكریم

 قَز. پیگیطیاًدمازقطٍع گطزز ٍ ضٍظاًِ قطایظ ٍ ضًٍس تیواضی تا تْثَزی 

 :رپایی  س اقذامات

 ارسیاتی اٍلیِ:

 هدایٌِ زلیك تة ٍ هیعاى اقثاع اوؿیػى -1

 ؾَاج تیٌی /حلمی -2

  زًساض ًیاظ ذانی آظهایف -3

 :دارٍیی درهاى

 تیكتطیٍپیگیطی  تَجِ تاال ضیؿه تا زضتیواضاى ٍلی ًویكَز تَنیِ عالهتی جعزضهاى ذانی زضهاىغیطقسیس فاظ ضز 

 .اؾت ًیاظهٌس

                                                           

 
1 High Flow Nasal Oxygen 
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 ِؾایط ههطف,تاال ذَى فكاض تا افطاز زض ذَى فكاض زیاتتی, وٌتطل فطز زض  زیاتت وٌتطل زاضٍّای ههطفازاهِ  تط تَنی 

 قَز. زضتوام هَاضز پیكٌْاز هی ذَى لٌس ٍ فكاضذَى تة زلیك گیطی اًساظُ تِ تَجِ ,ای ظهیٌِ تیواضیْای زاضٍّای

 دستِ هی شَد: ۳درهاى دارٍیی شاهل 

 جْت تة یا هیالػی  ٍ اؾتاهیٌَفي NSAID :اقذاهات پیشٌْادی .1

 فاٍیپیطاٍیط ٍ ایٌتطفطٍى ،وَضتیىَاؾتطٍییس ،ّیسضٍوؿی ولطٍویي :ی تز اساس  شزایطداقذاهات هَر .2

 لٍَفلَوؿاؾیي، ضیتًَاٍیط ًاٍیط/ لَپی، ؾیىلیي زاوؿی ،آظیتطٍهایؿیي :ًشَد تجَیش کِ هَاردی .3

ٍتارعایت تذاخالت  پششک صالحذیذ تٌاتز ٍرا ًذارد   ۹۱هستٌذات قطعی اثزتخشی جْت درهاى کَیذ دارٍّای سیز 

 : دادُ شَد ٍدر ًظزگزفتي عَارض جاًثی دارٍیی

تِ تاثیز دارٍ  هیشَد اطالعات تیوار ٍ دارٍّای دریافتی در ساهاًِ داًشگاُ ثثت گزددتا اهکاى ارسیاتیپیشٌْاد 

 کشَری فزاّن شَد. صَرت

 :ّیذرٍکسی کلزٍکیي

 ضس/ٍیطٍؼ ضس عٌَاى تِ ضطٍضت نَضت زض.اؾت ًكسُ ثاتت ضیَی یازضگیطی تیواضؾتاى تؿتطی یا هَضتالیتی تط اثطی ٌَّظ

 .قَز زازُ  آضیتوی تِ تَجِ ٍ ای ظهیٌِ تیواضی لحاػ تا تیواضی قطٍع زض نطفا التْاب

Favipiravir: 

 تِ عٌَاى   زض نَضت ضطٍضتثاتت ًكسُ اؾت. یازضگیطی ضیَی تیواضؾتاى اثطی تط هَضتالیتی یا تؿتطی ٌَّظ

 زازُ قَز. ی ٍیطال تا لحاػ تیواضی ظهیٌِ ایزاضٍی اًت

 تساذالت هطالة قَز. تطاتَغًیؿتِ  آگاّی زازُ  جْت زض تاضزاضی تَنیِ ًوی قَز ٍ زض ذاًوْای ؾٌیي تاضٍضی 

 .قَز زازُ( ٍیطهی فاظ) تیواضی اٍل ضٍظّای زض تطجیحا تاقین زاضٍیی

 ِززازُ ًكَ ساٍضیه تاالیٍاؾ زض افطاز ًاضؾایی وثس ٍ ولی 

 :ایَرهکتیي

 ًیاظ تِ هغالدات تیكتط اؾت. 

 :ّا ٍیتاهیي

 اثط ثاتت قسُ ای ًساضزٍؾلٌیَم   D, Zincٍیتاهیي  ,Cٍیتاهیي  

 :کلشیسیي

 ًیاظ تِ هغالدات تیكتط اؾت. 

 :۹aایٌتزفزٍى تتا 

فمظ زض عَل یه ّفتِ اٍل قطٍع عالئن تیواضی تجَیع  اثطثاتت قسُ ای ًساضز.–زٍظ  5تا 3ضٍظزضهیاى  تِ نَضت ظیطجلسی یه 

 قَز.

  ّا: کَرتیکَاستزٍییذ

 ( تال هاًع اؾت.COPD زض تطذی تیواضیْای هعهي تٌفؿی )آؾن ٍ تِ نَضت هدوَل تَنیِ ًویكَز.

 ارجاع یا مشاًره:

 زض نَضت تطٍظ ّط وسام اظ عَاضو ظیط تالفانلِ تِ تیواضؾتاى ّای هٌترة وطًٍا اععام یا اضجاع زازُ قَز.

 یا ّیپَوؿی  قطٍع عالین پٌَهًَی 

 احؿاؼ گیجی یا افت َّقیاضی 

 ذلظ ذًَی 
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 اذتالالت ّوَزیٌاهیه 

 برًز صٌرت در)  نشانو ىای ىشذار: ً دادن آگاىی

 مراجعو بیمارستانی درمانی مراکس بو بالفاصلو

 (کننذ

 تاظگكت تة  ضٍظ( ٍ 4)تاالی تة هساٍمزض نَضت  -1

  تی لطاضی قسیس )عالین ّیپَوؿی( ,تكسیس تی اقتْایی ,عالین تٌگی ًفؽ -2

)بیمارستانی بو صٌرت  مٌارد متٌسط ً شذیذ درمان

 ً یا بستری دایمی(:بستری مٌقت 
 

 بستری مٌقت: 

  هتَؾظ تاقس ٍ توایل تِ زضهاى زض هٌعل تاقس هی تَاى تا تكىیل پطًٍسُزض هَاضزی وِ قست تیواضی اظ ًَع 

 هَلت: یهَاضز هْون زض ٌّگام تؿتط تؿتطی هَلت تا العاهات ظیط ذسهات زضهاًی ضا اًجام زاز.

 اؾت. یضٍظاًِ تَؾظ پعقه العاه تیعیهَلت  ٍ یتؿتط يیزضح 

 ُاؾت. یالعاه ػىیتة ٍ اوؿ یطیگ اًساظ 

 تا   واضاىیهَاضز ت يیا<O2Sat< 94 90  ٍ ای یطٍؾیٍ یآًت كیتعض سیواًس، %50ِ ووتط اظ یا زضگیطی ضی 

 BUN/Cr, CBC diff   , CRP ,AST ,ALTقاهل یكگاّیآظها یتطضؾ ٍ َىیسضاتاؾیّ ٍ سییىَاؾتطٍیوَضت

 گطزز.  یضٍظاًِ تطضؾ ػىیاوؿ اقثاع 

 فی)افعا سیقس یقطٍع فاظ التْات یكگاّیاظها نیتط عال زلت  CRPیلغع ًو سّاییىَاؾتطٍی, تة وِ تا ههطف وَضت 

 (یلٌفَپٌ سیقَز, تكس

 كاتیآظها CBC diff ٍCRP چه قَز. اىیزض ه هی ایضٍظاًِ  ظیتٌا تِ قطا 

 ِیاٍل كاتیآظها AST,ALT  BUN/Crچه قَز تا زٍظ زاضٍّا  طـیپص یزض اتتساAdjust  لغع گطزز ٍ  ای

 تدس تىطاض وطز. یتَاى زض ضٍظ ّا یه یٌیتال ظیتطاؾاؼ قطا

 واضیت یٌیتال ظیوَآگَالى ّا تطاؾاؼ قطا یآًت زازى 

 گطزز. یًو ِیوَآگَالى تَن یضٍظاًِ هحسٍز ًكسُ اؾت زازى آًت تیًساضز ٍ فدال سیقس یپَوؿیوِ ّ یواضیت زض 

 یطتؿت واضیت یالتْات یهاضوطّا فیًفؽ ٍ افعا یتٌگ فیٍ افعا یاضی, واّف َّقینَضت تستط قسى حال عوَه زض 

 گطزز. نیزا

 ای ِیض یزاقتي گطاف طـیٌّگام پص زض CT قَز. یه ِیتَن يییتا زٍظ پا حایاؾىي تطج 

 ِؿتیً اظیآى ً اىیپا ایزضهاى  یاؾىي زض ع یت یؾ ای یَلَغیتىطاض ضاز يیعَض ضٍت ت. 

 ایٍ  یتِ نَضت تلفٌ  یطیگیٍ پ ییهَلت, اهىاى پاؾرگَ یزٌّسُ ذسهات تؿتط ِیاؾت وِ توام هطاوع  اضا یْیتس 

 .ٌسیضا فطاّن ًوا  یحضَض

 :مبیماران کانذیذ بستری دای

 واًسیس تؿتطی هی تاقٌس. Severe ٍ Criticalٍ تیواضاى  تیواض توایل تِ تؿتطی هَلت)ؾطپایی( ًساضز هَاضز ی وِ 

 تزرسی ّای ضزٍری:

 ؾی تی اؾىي ضیِ )تا زٍظ پاییي( .1

   اهىاى نَضت ٍ زض BS  CBC diff, CRP,AST,ALT, ALP, Bun/Cr, آظهایكات )تَجِ تِ لٌفَؾیت( .2

D-dimer ,Ferritin, LDH, ALb 
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3. ECG   

 در صَرت کاّش َّشیاری:

VBG/ABG نَضت ٍالساهات تكریهی زیگطهغع تهَیطتطزاضی ًیاظ نَضت زض ٍهتاتَلیىی ٍ تطضؾی اذتالالت الىتطٍلیتی 

 گیطز.

 بستری  درمان

 کَرتیکَاستزٍییذ ّا:  

  8-زگعاهتاظٍى ظتا زٍه ؿیّیپَو تؿتطیزضهاى پصیطفتِ قسُ زض توام گایس الیي ّا زض تیواضاىmg  ًِضٍظا

 پطزًیعٍلَى ذَضاوی 50mg ،هتیل پطزًیعٍلَى 40mgّیسضٍوَضتیعٍى یا   200mgهدازل

  قطایظ التْاتی ٍ ّیپَوؿی ٍ همساض زضگیطی ضیَی هتغیط اؾت.̨ زٍضُ زضهاى: تٌا تِ زٍضُ تؿتطی 

 قَز تَجِ ضیَی للثی تیواضی ٍ ذَى فكاض    زیاتت    ای ظهیٌِ تیواضی تِ وَضتیىَاؾتطٍییسّا زازى زض. 

 هیىطٍتیال ٍ  عفًَت ذغط ٍ هیط ٍ هطي ضیؿه هؿي افطاز زض تاال زٍظ تا وَضتیىَاؾتطٍییسّا زازى اؾت شوط لاتل

 ایي افطازتَنیِ هیكَز.تدسیل زٍظزض,هیثطز تاال ضا لاضچی

Remdesivir: 

 )تَنیِ هی گطزز زض اٍلیي فطنت زض تیواضاى زضگیطی ضیَی ٍ ّیپَوؿیه )ًیاظ تِ ههطف اوؿیػى هىول. 

  زیسُ هی قَز. تیكتطگالیؿوی ٍ تَْع ٍ اؾتفطاغ زض ضغین عَالًی تططپٍ ّیلاتل شوط اؾت ضیؿه تطازی واضزی 

 :VTEپزٍفیالکسی 

  نطفا تطاؾاؼ ؾغحآًتی وَآگَالى زضهاًی زازى D-Dimer تهوین گیطی ًوی قَز. 

  زض ظهاى تؿتطی آًتی وَاگَالى پطٍفیالوؿی تِ نَضتLMWH  5000یىثاض زض ضٍظ یا ّپاضیيU   ِزٍ تاض تا ؾ

 تاض زض ضٍظ تَنیِ هی قَز.

 زض ٌّگام تؿتطیUCI  هیتَاى اظ  toreerr sor rtar 2 اؾتفازُ وطز ٍلی تَنیِ ضٍتیي تِ ههطف زٍظ زضهاًی

 .ًیؿت 

 تِ  لَی زض نَضت قه تالیٌیDVT ِزٍظ زضهاًی ضس  ,ضوي اًجام الساهاتی جْت اثثات هَضز فَق ٍ آهثَلی ضی

 اًدماز تَنیِ هی گطزز.

 کَرتَى استٌشاقی:

 تَنیِ ًویكَز. ًثَالیعض نَضتتِ  اؾتٌكالیوَضتَى قسیس ؾطفِ یا تٌفؿی تیواضیْای هَاضز تطذی زض

 تْثَد یافتِ : تیواراى پالسوای

 نطفا زض لالة واضآظهایی تالیٌی تجَیع گطزز. ,تا تَجِ تِ عسم تاثیط اثثات قسُ زض تْثَزی تیواض

 (Cytokine Release)سیتٌکینی  فاز درمان

 ٍاوٌف تاعث وِ 19 وٍَیس ٍیطٍؼ تا هماتلِ زض هیعتاى تسى ایوٌی قسُ تكسیس پاؾد: 19 وٍَیس زض التْاتی فاظ 

. زاضز اضتثاط آگْی پیف ٍ هرتلف اضگاًْای زضگیطی,ضیَی آؾیة تا هؿتمین نَضت تِ ٍ گطزز هی قسیس التْاتی

 تیواضؾتاى زض تؿتطی ؾیط زض یا ٍ وٌس هطاجدِ (Cytokine Release) قسیس التْاتی فاظ زض تیواضی اؾت هوىي

( ٍ یا ًاضؾایی اضگاًْا ّوطاُ تا التْاتی ّای هاضوط افعایف+  ّیپَوؿوی) ؾیتَویٌی فاظ زض.قَز تثسیل فاظ ایي تِ

 هیسّس.تاالضفتي تیَهاضوطّای التْاتی ضخ 

                                                           

 
2 Amp heparin 7500 unit/SC/TDS, Amp Enoxaparin 1mg/Kg/SC/Daily 
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 ِتطذی تطاؾاؼ) تاقس هی آى ؾطیدتط چِ ّط زضهاى ٍ آى  هَلع تِ قٌاؾایی,التْاتی فاظ زضهاى زض هْن ًىت 

 (اتتسایی ؾاعت 48-ر24زض هغالدات

 گطزز هی اؾتفازُ ایوٌی ؾیؿتن وٌٌسُ تضدیف ٍ وٌٌسُ تدسیل زاضٍّای التْاتی فاظ زضهاى تطای . 

 : کَرتیکَاستزٍییذّا

 گطزز هی پیكٌْاز هدوَل  اظ تاالتط زٍظ تا زضهاى 

 تاال زٍظ پطزًیعٍلَى هتیل تا وَضتَى ضٍظُ  5تا  3 زضهاى هغالدات تطذی زض (2-1mg/kg) التْاتی فاظ زض 

 .اؾت  تغییط لاتل آى زٍظٍزٍضُ التْاتی فاظ قست تٌاتط ,قَز هی پیكٌْاز( التْاتی ّای هاضوط افعایف+  ّیپَوؿوی)

 ضیؿه افعایف تاعث هؿي افطاز زض تطزًیعلَى هتیل گطم هیلی 250 تاالی زٍظ  زازى هغالدات اوثط زض تَجِ گطزز

 گطزز هی ای ظهیٌِ ّای تكسیستیواضی ٍ عفًَت

Tocilizumab: 

 زضهاى Tocilizumab ُزض.اؾت ًكسُ تَنیِ تٌْایی تِ زضهاى ٍ قَز هی پیكٌْاز وَضتیىَاؾتطٍییسّا پاییي زٍظ تا ّوطا 

 زٍظ حساوثط) قَز هی تعضیك  ّیپَوؿی ّوطاُ CRP افعایف یا ٍ( هىول اوؿیػى تِ ًیاظ) ّیپَوؿی قسى تستط قطایظ

8mg/kg.) اًساظُ .اؾت اهىاًپصیط التْاتی فاوتَضّای تاالتَزى علیطغن ؾاعت( 24تا  12)تِ فانلِ  زٍظزٍ  حساوثط تا تعضیك 

 .ًیؿت العاهی 6 ایٌتطلَویي گیطی

 تعضیك تعضیك هیگطزز. ایي زاضٍی زٍظتاالتا وَضتیىَاؾتطٍییسّا ؾیتَویٌیفاظ ذی هغالدات زض نَضت عسم وٌتطل تط

 زضتاضزاضی تالهاًع اؾت .

 تِ قه   500 ظیط CNC ٍلاضچی تاوتطیال  فدال عفًَت تِ قه– ّعاض 50 ظیط  clo: تَسیلَسٍهاب کٌتزاًذیکاسیًَْای

  گَاضقی احكا قسى تاضُ یا اًؿساز

 ُپذیزد صَرت تالیٌی هطالعِ قالة در تٌْا فاس ایي در ضذالتْاتی دارٍّای دیگز اس استفاد. 

 . قَز ًوی ًگطزز, تَنیِ تاییس وافی علوی هساضن ظهاًیىِ تا: ّوَپزفیَصى ٍ پالسوا فزس

 IVIG: قَز ًوی ًگطزز, تَنیِ تاییس وافی علوی هساضن ظهاًیىِ تا. 

 

 :ًویشَد تَصیِ تستزی طی در هَاردسیز

1- Favipiravir 

 ولطٍویي ّیسضٍوؿی -2

 تاوتطیال عفًَت اظ  قَاّسی تسٍى ّا تیَتیه آًتی -3

 تیواض تستطقسى اظ قَاّسی تسٍى ضیِ اؾىي تی ؾی تىطاض -4

 :تستزی طی در هًَیتَریٌگ

تِ نَضت  ٍ ؾغح َّقیاضیSat  افت ,عسم لغع قسى تة یا تطگكت تة,واّف اقتْا,تطضؾی عالین التْاتی) تی لطاضی -1

 هساٍم زض ؾیط تؿتطی(

 تَجِ تِ تطازی واضزی ٍ تاوی واضزی ًاگْاًی تسٍى تَجیِ -2

 (D- Dimer  ٍ Ferritinٍ لٌفَپٌی ٍ زض نَضت لعٍم ؾایط هاضوطّا ) CRPتِ عَض ذال  افعایف هاضوطّای التْاتی -3

  تزخیص شزایط

  تٌفؿی زیؿتطؼ تسٍى اوؿیػى Sat افعایف ٍ عوَهی حال قسى تْتط -1

 ؾاعت 72 حسالل تة لغع -2

 تاقس وٌٌسُ ووه تَاًس هی لٌفَؾیت زضنس افعایف ٍ CRP,ESR واّف هثل تیواض تَجِ تِ آظهایكات -3
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  تزخیص اس تعذ هزاقثت     

 زٍضُ تىویل تطای  ذَضاوی پطزًیعٍلَى تِ ًیاظ تطذیم هَلع زض  زض عی تؿتطیوَضتیىَاؾتطٍییسّا ههطف نَضت زض -1

 .زاضز ٍجَز  پعقه تجَیع تطاؾاؼ زضهاًی

 .هیكَز تَنیِ ای ظهیٌِ فاوتَضّای ضیؿه ٍتا تَجِ تِ حطوت تسٍى ٍ ّیپَوؿیه تیواض هَاضز زض وَآگَالًْا آًتی -2

 .گطزز اؾتفازُ ترههی فَق زاًكگاّی هطاوع زض ٍ تالیٌی واضآظهایی لالة زض نطفا فیثطٍتیه آًتی -3

 تاظتَاًی ضیِ ٍ تغصیِ هٌاؾة  -4

 

 

 تغصیِ ٍ تاظتَاًی ضیِ تِ ظٍزی هٌتكط ذَاّس قس.زؾتَضالدول اوؿیػى زضهاًی، 

 منابع جيت مطالعو ً تکمیل اطالعات: 
 

1. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/outpatient-management/  
2. https://covid19evidence.net.au/  

3. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1  

 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/outpatient-management/
https://covid19evidence.net.au/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1
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 قدمه:م

 است. Covid 19 با مقابله روش مهمترین CoV-SARS-2  علیه واکسیناسیون

 مشابه مکانیسم با نامتعارف محلهای در لخته تشکیل نادر عارضه19یدوکو وسیع واکسیناسیون پی در

 DNA شدن باند صورت به احتمالی مکانیسم است. شده گزارش)1HIT( هپارین از ناشی ترومبوسیتوپنی

 شدن فعال و آن علیه آنتیبادی ایجاد باعث که است کمپلکس یک ایجاد و 4PF  با آدنوویروس شده رها

 .میشود VITT یا VIPIT  عارضه به منجر و شده انعقادی آبشار

 وترومبوز کرونا به ابتال خطر از بیشتر بسیار واکسیناسیون مزایای که واین عارضه این بودن نادر به توجه با

 جامعه سطح در بیماری کنترل جهت19  یدوکو واکسیناسیون بر اکید توصیه همچنان میباشد, آن زمینه در

 میگردد.

 یا ترومبوز مثبت سابقه با بیماران پدیده، این در ترومبوز ایمونولوژیکی ماهیت دلیل به مهم: نکته

 عارضه این به ابتال خطر برای باالتری شانس دارای شده شناخته ترومبوفیلی به مبتال بیماران

 .نیستند

 

  واکسن از یناش یتوپنیترومبوس /ترومبوز صیتشخ
 

 می زیر عالئم به -منحصر نه و - مشتمل که وریدی و شریانی ترومبوز بالینی ازعالیم هریک بروز صورت در

 کرد: شک VITT بروز به باید دهند، رخ واکسن تزریق از بعد روز ۲۸ تا ۴ فاصله در اینکه بر مشروط باشد

 سینوس ترومبوز )نشانه دوبینی یا دید تاری تشنج، فوکال، نورولوژیک عالیم مداوم، و شدید سردرد •

 مغزی( سکته یا مغزی وریدی

 کرونری( حاد سندروم یا ریه آمبولی )نشانه سینه قفسه درد یا نفس تنگی •

 پورت( ورید ترومبوز )مشخصه شکم درد •

  اندام( وریدی ترومبوز )نشانه اندام قرمزی یا تورم •

                                                           
1 Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) 
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 اندام( حاد ایسکمی )نشانه اندام سردی یا رنگیکم •

 

 

 :یصیتشخ اول گام

 ایجاد عالیم به جهتو با ترومبوز بروز تشخیص جهت الزم تصویربرداریهای همچنین و معاینه با ترومبوز تایید .1

 شود. درخواست باید (،VSTC(2 رد برای مناسب تصویربرداری جمله )از شده

  پالکت شمارش و  CBC تست .2

 شود: درخواست زیر تستهای  L/910 × 150از کمتر پالکت صورت در و/یا ترومبوز تایید صورت در

 تشخیصی: دوم گام

• D-Dimer 

• Fibrinogen 

• PT, aPTT 

• Peripheral Blood Smear 

 .شودمی پیشنهاد سوم ،گام باشد نرمال هاتست سایر و اسمیر نمونه اگر

 (HIT تست امانج امکان صورت درVITT  تشخیص برای پیشنهادی رویکرد ) تشخیصی سوم گام

  تشخیص بر مبتنی که استHIT  برای غربالگری آزمایش یک تشخیصی الگوریتم در آزمایش اولین

 است. هپارین(PF 4(4 پالکت فاکتور کمپلکس علیه بادی آنتی  

 پالکت فعالسازی روش از باید هپارین،/4PF های بادی آنتی برای غربالگری آزمایش بودن مثبت صورت در

(HIPA ) سروتونین سازی آزاد یا (SRA ) استفاده عملکردی تأیید آزمایش یک عنوان به هپارین از ناشی 

 شود.

 را ایمنی خودHIT  تشخیص هپارین، معرض در قبلی گرفتن قرار عدم صورت در مثبت آزمایش نتیجه

 کند. می تایید

                                                           
2
 Cerebral Venous Sinus Thrombosis (CVST) 
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 است. شده آورده 1 شماره تصویر درVITT  تشخیصی الگوریتم

 

 (VITT) واکسن از ناشی ترومبوز/ترومبوسیتوپنی درمان مدیریت
 

 یدرمان یصیتشخ یبرخوردها که کندیم بروز متفاوت یشگاهیآزما و ینیبال یازتابلوها یفیط VITT سندرم

 :داشت دیبا نظر در را یمختلف

  Dimer-D، و فیبرینوژن تغییرات بدون ایزوله ترومبوسیتوپنی موارد (در۱

 اقدامات ترومبوز برداری تصویر های نشانه و بالینی عالئم بدون شده، ذکر زمانی بازه در واکسن تزریق از بعد

 :میشود توصیه زیر

 تستهای انجام با پیگیری CBC،  Dimer-D ساعت ۴۸ از پس فیبرینوژن و 

 پالکت تزریق از پرهیز 

 هپارینی کوآگوالنتهایآنتی مصرف از پرهیز 

 به منجر ایمونولوژیک واکنش احتمال اساس بر استاندارد درمان  ITP واکسن متعاقب 

 

 نشانه و بالینی عالئم بدون Dimer-D افزایش یا فیبرینوژن افت با همراه ترومبوسیتوپنی موارد در (۲

 شود:می توصیه زیر اقدامات  ترومبوز برداری تصویر های

 تستهای با پیگیری CBC، Dimer-D ساعت ۴۸ هر فیبرینوژن و 

 پالکت تزریق از پرهیز 

 هپارینی کوآگوالنتهایآنتی مصرف از پرهیز 

 مستقیم مهارکننده کواگوالنتهایآنتی با پروفیالکسی دوز با ترومبوپروفیالکسی Xa ریواروکسابان( 

 ۲،10شودمی پیشنهاد روز( در بار دو گرم میلی ۲,5 آپیکسابان  یا روزانه گرم میلی 10

 یابنده افزایش موارد در درمانی دوز با کواگوالسیونآنتی Dimer-D با طبیعی برابر ۴ حد در 

  شود.می توصیه آپیکسابان( )ریواروکسابان،   Xa  مستقیم مهارکننده کواگوالنتهایآنتی
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 با پروفیالکسی درمان IVIG ترومبوز ایجاد به سندروم پیشرفت صورت در تنها . شودنمی توصیه 

 شود. استفاده IVIG از باید طبیعی برابر ۴ از بیش Dimer-D افزایش یا  بالینی

 .شود می توصیه تستها شدن طبیعی زمان تا موارد این در کواگوالنت آنتی درمان

 

 قطعی و/یا ترومبوز و/یا طبیعی برابر چهار Dimer-D افزایش با همراه ترومبوسیتوپنی موارد در (3

 شود:می توصیه زیر اقدامات ،4PF-Anti تستهای با تشخیص شدن

 وارفارین و انوکساپارین هپارین، مصرف از پرهیز 

 پالکت تزریق از پرهیز 

 ترومبوپویتین های گیرنده های آگونیست تجویز از پرهیز 

 متوالی روز ۴ برای روزانه وریدی گرممیلی ۴0 دگزامتازون 

 تزریق IVIG متوالی روز دو برای روزانه بدن، وزن کیلوگرم هر ازای به گرم 1 دوز با 

 از کمتر پالکت صورت در L/910 x 20 صورت در تنها و شود پرهیز کواگوالنتآنتی تجویز از باید 

 شود. تزریق پالکت  IVIG و استرویید به پاسخ عدم از بعد و خطرناک خونریزی عالیم وجود

 از بیشتر پالکت صورت در L/910 x 20 مستقیم مهارکننده داروهای با کواگوالنتآنتی درمان 

 Xaشود.می توصیه آپیکسابان( یا )ریواروکسابان 

 از کمتر پالکت شمارش که زمانی در اعصاب و مغز جراحی به نیاز صورت در L/910 x 100 

 بود. خواهد بالمانع پالکت تزریق ،IVIG تزریق از بعد است،

 و استرویید به مناسب درمانی پاسخ عدم صورت در IVIG  از کمتر حد در پالکتها ماندن باقی و 

L/910 x 30، شود.می پیشنهاد پالسما یضتعو یا پالسمافرزیس 

 بودن باال صورت در PT و PTT 150  از کمتر فیبرینوژن یا نرمال( برابر نیم و )یک

 mg/dLتزریق FFP دوز با mL/kg 15-10 و خونریزی ادامه صورت در و شودمی توصیه 

 گردد.می توصیه فیبرینوژن کنسنتره تزریق ،FFP تزریق رغمعلی فیبرینوژن ماندن پایین
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 صورت در تنها  یابد. ادامه ماه ۶ تا 3 مدت به باید کواگوالنتآنتی درمان ترومبوز، شواهد وجود صورت در

 به درمان کردن سوییچ پالکت و فیبرینوژن و دایمر D های شاخص بهبود از پس و شریانی ترومبوز وقوع

 تشخیص برای پالکتی ررمک شمارش باید ولی است مجاز بعد ماه 3 مدت تا موثر پالکتی ضد داروی یک

  گیرد. صورت عود زودرس

 

 :مهم نکات

 برای HIT آزمایشگاهی های بررسی ،IVIG تجویز از قبل بایستی HIT/VITT تشخیص برای :توجه

 است ممکن باال دوز با های ایمونوگلوبولین از استفاده زیرا بیمار( از گیری )نمونه گیرد صورت تشخیص

 شوند. کاذب منفی نتایج به منجر

 شود. نمی توصیه فعلی تجربه براساس پالکت ضد داروهای از استفاده :توجه

 با VITT  شدن قطعی یا ترومبوز ایجاد طبیعی، برابر ۴ میزان به Dimer-D افزایش صورت در :توجه

 است. ممنوع تزریق(، عدم صورت )در واکسن دوم دوز تزریق 4PF-Anti تستهای

 

 کنندگان: تهیه

 19کووید کشوری علمی کمیته بالینی زیرگروه

 زاده صیدی امید دکتر محمدی؛ سعید دکتر راد, سروش دکتر عشقی؛ دکتر ترومبوز محترم انجمن نمایندگان

 اسالمی دکتر انکولوژی و هماتولوژی انجمن محترم رییس

 محبی دکتر و دکترنوحی رجایی شهید قلب محترم مرکز

 رضایی دکتر بهداشت آموزش دفتر محترم رییس
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 covid-19واکسیناسیون  دنبال به ترومبوسیتوپنی همراه به ترومبوز به مبتال بیماران در تشخیصی الگوریتم
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