
ჰემატოლოგ ექსპერტთა პანელის შუალედური რეკომენდაციები 

COVID-19-ის ვაქცინებით გამოწვეული თრომბოზისა და 

თრომბოციტოპენიის (VITT) საკითხებზე 

 
მართვის განახლებული რეკომენდაციები. ვერსია 1.3.   7 აპრილი, 2021 წ.  

 

გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის განახლებადი დოკუმენტი, რომელიც შეიცვლება 

დამატებითი ინფორმაციის გაჩენისთანავე.   
 

ამჟამად არ არსებობს მყარი ინფორმაცია ამ მდგომარეობის სამართავად. მტკიცებულებების 

არარსებობის ფონზე წარმოდგენილია ის პრაგმატული გაიდლაინები, რომლებიც ემყარება 

ალტერნატიული  შემთხვევების მართვას  და ასევე ინტერვენციების თეორიულ რისკებსა და 

სარგებელს. მტკიცებულებების გაჩენისთანავე მოსალოდნელია რეკომენდაციების შეცვლა. პაციენტის 

მართვა უნდა იყოს ინდივიდუალური კონკრეტული გარემოებების შესაბამისად. 

 

COVID-19 ვაქცინაციის შემდეგ აღინიშნება თრომბოზის იშვიათი სინდრომი, ხშირად ცერებრალური 

ვენური სინუსის თრომბოზი და თრომბოციტოპენია. ეს ყველა ასაკის და ორივე სქესის პაციენტებს 

ეხება. ამჟამად არ არსებობს საკმარისი მონაცემები რისკის ფაქტორების შესახებ. 

 

კლინიცისტებმა უნდა იცოდნენ, ამ სინდრომის განვითარების ალბათობის შესახებ და ასევე უნდა 

იცოდნენ თუ როგორ დასვან დიაგნოზი. მათ უნდა გაითვალისწინონ ამ სინდრომის მკურნალობის 

სპეციფიკა. ჰემატოლოგ ექსპერტთა პანელი (EHP) გთავაზობთ მულტიდისციპლინური ჯგუფის (MDT) 

დახმარებას შემთხვევების მართვისთვის. 

 

სავარაუდო შემთხვევების შესახებ უნდა ეცნობოს საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს დადგენილი წესით.  
 

შემთხვევის განსაზღვრება: 

 

შემთხვევები, ჩვეულებრივ, ვაქცინაციიდან 5-28 დღის შემდეგ გვხვდება და ახასიათებს 

თრომბოციტოპენია, მომატებული D დიმერი და პროგრესირებადი თრომბოზი - უპირატესად 

ცერებრული ვენური სინუსის თრომბოზი. ასევე ხშირია ფილტვის ემბოლია და არტერიული იშემია. 

შესაძლოა სისხლდენის განვითარებაც, რომელიც შეიძლება იყოს სერიოზული და უეცარი.  
  

• ტიპიური ლაბორატორიული თავისებურებები მოიცავს თრომბოციტების რაოდენობას 

<150 x109/ლ, ძალიან მომატებული D დიმერის დონეს, რომელიც უფრო მაღალია 

ვენური თრომბოემბოლიზმისთვის (VTE) დამახასიათებელ დონეზე და ბევრ პაციენტს 

აღენიშნება ფიბრინოგენის დაბალი მაჩვენებელი.   
 

• გამოვლენილია თრომბოციტების ფაქტორ 4-ის საწინააღმდეგო ანტისხეულები (PF4) 

და ეს მდგომარეობა ჰგავს ჰეპარინ ინდუცირებულ თრომბოციტოპენიას (HIT), თუმცა 

იგი არ უკავშირდება ჰეპარინით მკურნალობას.  PF4-ის საწინააღმდეგო 

ანტისხეულები გამოვლენილია ELISA HIT მეთოდით და იგი ჩვეულებრივ არ 

ვლინდება HIT-ის დასადგენი სხვა სადიაგნოსტიკო მეთოდებით.

 

 

 



საეჭვო შემთხვევების გამოვლენისა და მართვისთვის განსახორციელებელი ღონისძიებები:  

 

ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევა: 
 

• თრომბოციტების შემცირებული რაოდენობა თრომბოზის გარეშე, D დიმერის ნორმალური 

ან ნორმასთან მიახლოვებული მაჩვენებლით და  ნორმალური ფიბრინოგენით.   

• თრომბოზი თრომბოციტების ნორმალური რაოდენობის, 2000-ზე ნაკლები D დიმერისა და 

ფიბრინოგენის ნორმალური მაჩვენებლების ფონზე.  
 
 

შესაძლო შემთხვევა: 
 

ნებისმიერი პაციენტი, რომელსაც აღენიშნება მწვავე თრომბოზი და ახლად გამოვლენილი 

თრომბოციტოპენია COVID-19 ვაქცინაციის ჩატარებიდან 28 დღის შუალედში.  

 

ლაბორატორიული კვლევები: 
 

1. სისხლის საერთო ანალიზი - თრომბოციტოპენიის <150x 109/ლ დასადასტურებლად.  

2. კოაგულაციური პანელი, Clauss-ის მეთოდით განსაზღვრული ფიბრინოგენის და D 

დიმერის ჩათვლით.  

3. სისხლის ნაცხის გამოკვლევა ჭეშმარიტი თრომბოციტოპენიის დასადასტურებლად და 

ალტერნატიული მიზეზების დასადგენად.  

 

სავარაუდო შემთხვევა: 
 

 D დიმერის მაჩვენებელი > 4000 მკგ/ლ (D დიმერის დონე 2000-4000 მკგ/ლ შეიძლება 

საჭიროებდეს მკურნალობას, როგორც სავარაუდო შემთხვევა) 

 

1. გააგზავნეთ სისხლის შრატის ნიმუში PF4-ის საწინააღმდეგო ანტისხეულების 

განსაზღვრისთვის (ELISA HIT მეთოდით). ეს გამოკვლევა შესაძლებელია შესრულდეს, 

როგორც ადგილობრივად, ისე სიხლის ნიმუშის გაგზავნით რეფერენს ლაბორატორიაში - 

ინგლისის ჯანდაცვის ნაციონალური სამსახურის სისხლის და ტრანსპლანტაციის 

ცენტრში (NHSBT), ქ. ფილტონი ან ლონდონის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში (UCLH).  
 

 

სავარაუდო შემთხვევის მართვა - დაიწყეთ მკურნალობა დიაგნოზის დადასტურებამდე:  
 

1. პაციენტს სასწრაფოდ უნდა გაუკეთდეს ინტრავენური იმუნოგლობულინი (ivIg), რადგან 

ეს წარმოადგენს სწორედ იმ მკურნალობას, რომელსაც სავარაუდოდ ყველაზე მეტად 

ექნება გავლენა დაავადების პროცესზე. გადაუსხით 1 გ / კგ-ზე (საჭიროების 

შემთხვევაში გაყავით ორ დღეზე), თრომბოციტოპენიის ხარისხის მიუხედავად და 

დააკვირდით პაციენტის კლინიკურ მდგომარეობას. შესაძლოა საჭირო გახდეს ivIg -ის 

დამატებით გამოყენება, რათა დაბალანსდეს სისხლდენის და თრომბოზის რისკები.  

2. მოერიდეთ თრომბოციტური პრეპარატების ტრანსფუზიას. განიხილეთ საჭირო 

ჩარევების აუცილებლობა. თუ საჭიროა ნეიროქირურგიული ინტერვენცია, ის არ უნდა 

იქნეს დაყოვნებული და თუ თრომბოციტების რაოდენობა არის <100 x109 / ლ, 

მიზანშეწონილია თრომბოციტური პრეპარატების გადასხმა ivIg-ს შემდეგ, ან მასთან 

ერთად. 



3. მოერიდეთ ჰეპარინის ყველა ფორმის გამოყენებას ჰეპარინის ინტრავენური 

ინფუზიების/გამორეცხვების ჩათვლით (უცნობია აღრმავებს თუ არა ჰეპარინი 

აღნიშნულ მდგომარეობას, მაგრამ სანამ დამატებითი მონაცემები არ იქნება 

ხელმისაწვდომი, უმჯობესია მისი გაკეთებისგან თავის შეკავება).  

4. ფიბრინოგენის კონცენტრატის ან კრიოპრეციფიტატის გამოყენებით მოახდინეთ 

ფიბრინოგენის კორექტირება საჭიროების შემთხვევაში, რათა მისი მაჩვენებელი 1.5 გ / 

ლ-ზე ქვემოთ არ დაეცეს.  

5. როდესაც ფიბრინოგენის მაჩვენებელი არის > 1.5 გ / ლ და თრომბოციტები > 30 x109 / 

ლ, განიხილეთ ანტიკოაგულაციური თერაპიის დაწყება. თუ ანტიკოაგულაცია მანამდეა 

საჭიროა, შეიძლება განვიხილოთ შესაბამისი დოზებით არგატრობანით მკურნალობის 

საკითხი, თავდაპირველად დოზის ესკალაციის გარეშე და შემდგომ შემანარჩუნებელი 

დაბალი დოზით. 

6. ჩაატარეთ ანტიკოაგულაცია ჰეპარინის არშემცველი მედიკამენტებით, როგორიცაა 

პირდაპირი მოქმედების ორალური ანტიკოაგულანტები (DOAC), არგატრობანი, 

ფონდაპარინუქსი ან დანაპაროიდი კლინიკური სურათის გათვალისწინებით. საჭიროა 

სისხლდენისა და თრომბოზული რისკის ფრთხილად დაბალანსება და მაშინ როცა 

თრომბოციტების რაოდენობა ჯერ კიდევ დაბალია, შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს 

მათი უფრო დაბალი დოზების გამოყენება.  

7. სტეროიდების გამოყენება უნდა იქნას გათვალისწინებული, განსაკუთრებით იმ 

შემთხვევაში, თუ ivIg– ით მკურნალობის დროულად დაწყება ვერ ხერხდება.  

8. ასევე შეიძლება განხილულ იქნეს პლაზმის ჩანაცვლებითი თერაპიის ჩატარებაც.  

9. მოერიდეთ თრომბოპოეტინის რეცეპტორების აგონისტებს.  

10. არსებული გამოცდილების საფუძველზე, თრომბოციტების საწინააღმდეგო 

საშუალებების გამოყენება არ არის რეკომენდებული  

11. თუ აშკარად გამოხატული თრომბოზი არ არის, მაგრამ სახეზეა თრომბოციტოპენია 

მომატებული D დიმერის მაჩვენებლით, სისხლდენის და თრომბოზის განვითარების 

რისკების დასაბალანსებლად, განხილულ უნდა იქნეს თრომბოპროფილაქტიკა 

ჰეპარინის არშემცველი ანტიკოაგულანტებით. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს DOAC-ები, 

ფონდაპარინუქსი ან დანაპაროიდი.  

12. შეატყობინეთ ჰემატოლოგ ექსპერტთა პანელს (uclh.vatt@nhs.net) და განიხილეთ თქვენი 

შემთხვევები მულტიდისციპლინურ ჯგუფში.  
 

დადასტურებული შემთხვევა 

 

თუ ELISA მეთოდით PF4-ის საწინააღმდეგო ანტისხეულები დადებითია:  
 

1. გააგრძელეთ უკვე დაწყებული მკურნალობა ზემოთ მოცემული მითითებების მიხედვით 

2. გააგზავნეთ სისხლის შრატის ნიმუში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ანტისხეულებზე 

ტესტირებისა და შენახვისთვის რეფერენს ლაბორატორიაში (ვირუსოლოგიური რეფერენს 

ლაბორატორია, ინფექციების კვლევის ნაციონალური სამსახური, ინგლისის საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ცენტრი, კოლინდეილის გამზირი N61, ქ. ლონდონი, NW9 5EQ, დიდი 

ბრიტანეთი. საკონტაქტო პირი - ბატონი Kevin Brown).  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9505

73/E59m_lab_request_form_vw_2289_01.pdf.  მიუთითეთ VATTS კოდი.  

3. EDTA ნიმუში მთლიანი გენომის სექვენირებისათვის - გთხოვთ, დაუკავშირდით დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრს.  

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950573/E59m_lab_request_form_vw_2289_01.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950573/E59m_lab_request_form_vw_2289_01.pdf


თუ არსებობს თრომბოზის იშვიათ სინდრომზე მაღალი ხარისხის კლინიკური ეჭვი, მაგრამ PF4-

ის საწინააღმდეგო ანტისხეულები უარყოფითია, გთხოვთ, გააგზავნოთ შრატი და EDTA ყველა 

შემთხვევაში რეფერენს ლაბორატორიაში - ინგლისის ჯანდაცვის ნაციონალური ცენტრის 

სისხლის და ტრანსპლანტაციის ცენტრში (NHSBT), ქ. ფილტონი ან ლონდონის 

საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში (UCLH).  

 

პაციენტის ჰოსპიტლიდან გაწერა: 
 

გააგრძელეთ ანტიკოაგულაცია მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში. თუ თრომბოზი მხოლოდ არტერიული 

იყო, მას შემდეგ, რაც D დიმერის, თრომბოციტების და ფიბრინოგენის მაჩვენებლები დაუბრუნდება 

ნორმას, შესაძლებელია მკურნალობის მოდიფიცირება ანტითრომბოციტული აგენტებით, რომელიც 

უნდა გაგრძელდეს 3 თვის განმავლობაში. უნდა განხორციელდეს თრომბოციტების მაჩვენებლის 

მკაცრი მონიტორინგი, რათა გამოირიცხოს აღნიშნული მდგომარეობის რეციდივი და განხილულ უნდა 

იქნეს PF4-ის საწინააღმდეგო ანტისხეულებზე განმეორებითი ტესტირება ELISA მეთოდით 28-ე დღეზე.    

 

შემდგომი ვაქცინაცია: 
 

მათ, ვისაც ეს გართულება გამოუვლინდათ ან ჯერ კიდევ ხორციელდება მისი შესწავლა, არ უნდა 

ჩაუტარდეთ განმეორებითი ვაქცინაცია (მეორე დოზა), სანამ არ დადგინდება აღნშნული გართულების 

ზუსტი მიზეზი.  

 

სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები: 

 

1. თუ საჭიროდ ჩაითვალა ნეიროქირურგიული მკურნალობა, ის არ უნდა დაგვიანდეს. თუ 

საჭიროა თრომბოციტური პრეპარატების ტრანსფუზია, გადაასხით IVIG თრომბოციტური 

პრეპარატების  ტრანსფუზიამდე ან მასთან ერთად. 

2. თუ კორონარული არტერიის თრომბოზი განვითარდა ჯანმრთელ (არა ათეროსკლეროზულ) 

სისხლძარღვებში (თრომბოზული მიოკარდიუმის ინფარქტი), სანამ მოხდება ფიბრინოგენის, 

D დიმერის და თრომბოციტების რაოდენობის ნორმალიზება, უმჯობესია ანტიკოაგულაციის 

ჩატარება, ვიდრე ანტითრომბოციტული საშუალებების გამოყენება. მხოლოდ ამის შემდეგ 

შეიძლება ანტიკოაგულაციური მკურნალობა ჩანაცვლდეს ანტითრომბოციტული 

საშუალებებით.   

3. იდეალურია არგატრობანის დონის კონტროლი თრომბინის პირდაპირი ინჰიბიტორის 

ტესტით, თუ ეს შესაძლებელია. მაგ. HEMOCLOT, ისევე როგორც APTT ცუდად კორელირებს 

არგატრობანის ეფექტთან, VIII ფაქტორის მაღალი მაჩვენებლის არსებობის გამო.  

4. ჩაანაცვლეთ მკურნალობა ფონდაპარინუქსით ან პირდაპირი მოქმედების პერორალური 

ანტიკოაგულანტებით, როგორც კი სისხლდენის რისკი შემცირდება, ვინაიდან ეს პაციენტები 

არიან ძალიან მიდრეკილნი თრომბოზული გართულებებისკენ  და არგატრობანის 

მონიტორინგის შედეგები შეიძლება არ ასახავდეს თერაპიულ ანტიკოაგულაციას.  

5. ფიბრინოგენის განმსაზღვრელი Clauss-ის მეთოდების უმრავლესობამ არგატრობანის 

ერთდროული გამოყენების დროს შეიძლება აჩვენოს ფიბრინოგენის მცდარი, დაბალი 

მაჩვენებლები. სადიაგონოსტიკო მეთოდები, რომლებიც იყენებენ თრომბინის მაღალ 

კონცენტრაციებს, მაგ. 100 UNIH / ml შეიძლება იყოს უფრო ზუსტი. 

 

 

 

  



მართვის ალგორითმი 

 

 

 

წყარო: https://b-s-h.org.uk/media/19530/guidance-version-13-on-mngmt-of-thrombosis-with-

thrombocytopenia-occurring-after-c-19-vaccine_20210407.pdf   
 

COVID-19-ის ვაქცინებთან ასოცირებული თრომბოზისა და 

თრომბოციტოპენიის კვლევის ალგორითმი 
 

ვაქცინაციის შემდგომი მე-5-30-ე დღე 

 
მწვავე თრომბოზი 

თრომბოციტოპენიით 

ან 

იზოლირებული 

თრომბოციტოპენია 

დაუკავშირ- 

დით 

ჰემატოლოგს 

განსაზღვრეთ: 

პროთრომბინის 

დრო, APTT, 

ფიბრინოგენი 

და D დიმერი  

D დიმერი >4000*, 

ფიბრინოგენის 

დაბალი/საშუალო 

მაჩვენებელი, 

ალტერნატიური 

პათოლოგია 

ნანახი არ არის 

D დიმერი 

2000-4000* 

საეჭვო შემთხვევა:  

 თავი აარიდეთ 

თრომბოციტული 

პრეპარატების  

ტრანსფუზიას 

 გადაასხით IVIg 

 განიხილეთ სტეროიდების 

გამოყენება  

 ჰეპარინის არშემცველი 

ანტიკოაგულანტები 

დადებითი= 

დადასტურებული 

შემთხვევა.  

გააგრძელეთ მკურნალობა 

უარყოფითი= 

გადახედეთ 

დიაგნოზს და 

მენეჯმენტს; 

განიხილეთ 

ალტერნატიული 

ფუნქციური HIT 

ტესტების ჩატარება 

ნაკლებად 

სავარაუდო 

შემთხვევა: 

მართეთ 

ჩვეულებრივ. 

გააგზავნეთ HIT 

  ELISA-ზე** 

D დიმერი <2000* 

კოაგულაციური 

პანელის  და 

ფიბრინოგენის 

ნორმალური 

მაჩვენებლები 

 

D დიმერი გამოსახულია µg/L-ით (მოიცავს FEU ან DDU-ს) 4000 µg/L=4 მგ/ლ

არ არის რეკომენდებული ე.წ. „point of care“ კიტები, ACUSTAR ან WERFEN LATEX მეთოდი

გამოიჩინეთ სიფრთხილე, თუ თრომბოციტების რ-ბა <30 X 109/ლ, ყურადღება მიაქციეთ 

ფიბრინოგენის მზარდ მაჩვენებელს >1,0 გ/ლ

ვერსია 1 

https://b-s-h.org.uk/media/19530/guidance-version-13-on-mngmt-of-thrombosis-with-thrombocytopenia-occurring-after-c-19-vaccine_20210407.pdf
https://b-s-h.org.uk/media/19530/guidance-version-13-on-mngmt-of-thrombosis-with-thrombocytopenia-occurring-after-c-19-vaccine_20210407.pdf
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Updated Guidance on Management. Version 1.3    7 April 2021 
 
Note this is a live document and is updated frequently as further information comes to light 
 
There are currently no robust data to inform management of this condition.  In the absence of evidence, these are 
pragmatic guidelines based on experience of managing alternative similar conditions and the theoretical risks and benefits 
of interventions. As evidence emerges, recommendations are expected to change. Patient management should be 
individualised according to specific circumstances. 

 
 
A rare syndrome of thrombosis, often cerebral venous sinus thrombosis, and thrombocytopenia is being noted 
after COVID-19 vaccination and is highlighted as affecting patients of all ages and both genders; at present there 
is no clear signal of risk factors. 
 
Clinicians need to be on alert for this syndrome, to understand how to make the diagnosis and to note the 
specifics of how to treat it. The Expert Haematology Panel (EHP) offers MDT support for management of cases.  
 
Probable cases must be reported to the EHP and Public Health England via this link  https://cutt.ly/haem_AE. 
Additionally, all cases of thrombosis or thrombocytopenia occurring within 28 days of COVID-19 vaccine must 
be reported to the MHRA via the online yellow card system https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/ 
 

 
DEFINITE CASE: 
 
Cases usually present 5-28 days after vaccination and are characterised by thrombocytopenia, raised D Dimers 
and progressive thrombosis, with a high preponderance of cerebral venous sinus thrombosis. Pulmonary 
embolism and arterial ischaemia are also common. Bleeding can be significant and unexpected. 
 

• Typical laboratory features include a platelet count <150 x109/L, very raised D Dimer levels above the 
level expected for VTE and many develop low fibrinogen levels. 

 

• Antibodies to platelet factor 4 (PF4) have been identified and so this has similarities to heparin-
induced thrombocytopenia (HIT), but in the absence of patient exposure to heparin treatment. PF4 
antibodies are detected by ELISA HIT assay but not usually shown by other HIT assay methods. 
 

 
 

Suggested actions to be taken for the identification and management of suspected cases: 
 

POSSIBLE CASE: 
 
Any patient presenting with acute thrombosis and new onset thrombocytopenia within 28 days of receiving 
COVID 19 vaccination 
 

Investigations 
 

1. FBC- specifically to confirm thrombocytopenia <150x 109/L 
2. Coagulation screen, including Clauss fibrinogen and D Dimers 
3. Blood film to confirm true thrombocytopenia and identify alternative causes 

 
 
 

https://cutt.ly/haem_AE
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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UNLIKELY CASE: 
 

• Reduced platelet count without thrombosis with D dimer at or near normal and normal fibrinogen. 

• Thrombosis with normal platelet count and D dimer <2000 and normal fibrinogen 
 
 

PROBABLE CASE: 
 

• D Dimers > 4000 mcg/L      (D Dimers 2000-4000 mcg/L may need to be treated as per probable case) 
 

1. Send serum sample for PF4 antibody assay (ELISA HIT assay). Please see below * 
 

 

Management of a Probable Case – Treat first while Awaiting Confirmatory Diagnosis: 
 

1. GIVE intravenous immunoglobulin urgently as this is the treatment most likely to influence the 
disease process. Give 1g/kg (divided into two days if needed), irrespective of the degree of 
thrombocytopenia, and review clinical course. Further IvIg may be required balancing bleeding and 
thrombotic risk. 

2. AVOID platelet transfusions. Discuss any required interventions. If neurosurgery is required, this 
should not be delayed, and if platelet count is <100 x109/L a platelet transfusion will be appropriate 
after, or with, ivIg. 

3. AVOID all forms of heparin including heparin-based flushes. (It is unknown whether heparin 
exacerbates the condition but until further data is clear, this is best avoided). 

4. CORRECT fibrinogen if needed, to ensure level does not drop below 1.5 g/L, using fibrinogen 
concentrate or cryoprecipitate 

5. When fibrinogen is >1.5 g/L and platelets >30 x109/L consider starting anticoagulation. If 
anticoagulation is needed before then, critical illness dose argatroban can be considered, initially 
without dose escalation and maintained at low dose. 

6. ANTICOAGULATE with non-heparin-based therapies such as DOACs, argatroban, fondaparinux or 
danaparoid depending on the clinical picture. Bleeding and thrombotic risk needs to be carefully 
balanced and lower doses may be appropriate while platelet count is still low. 

7. Steroids should be considered and in particular if there is a delay giving ivIg.  
8. Plasma exchange may also be considered. 
9. Avoid thrombopoietin receptor agonists 
10. Antiplatelet agents are not recommended based on current experience 
11. If no overt thrombosis, but thrombocytopenia with raised D Dimer, thromboprophylaxis with non-

heparin-based anticoagulants should be considered – balancing bleeding and thrombotic risk. 
DOAC, fondaparinux or danaparoid can be used. 

12. Please inform the Expert Haematology Panel (uclh.vatt@nhs.net) and please discuss your cases 

at the 2pm daily MDT meeting 
 

CONFIRMED CASE 
 
If PF4 antibodies positive by ELISA: 
 

1. Continue ongoing treatment as above 
2. Serum sample to Colindale for Covid-19 antibody testing and storage* 
3. EDTA sample for whole genome sequencing – please email Anita.Hanson@liverpoolft.nhs.uk with 

the patient details so you can be sent barcoded sample tubes, an information pack and consent 
form 

 
 

mailto:uclh.vatt@nhs.net
mailto:Anita.Hanson@liverpoolft.nhs.uk


Guidance produced from the Expert Haematology Panel (EHP) 
focussed on Covid-19 Vaccine induced Thrombosis and Thrombocytopenia  

(VITT) 

 3 

 
If there is a high index of clinical suspicion but PF4 antibodies are negative, please send serum and EDTA anyway 
and discuss before changing treatment. 
 
 

*Samples:  
 

1. Anti PF4 assays by ELISA based technique should be done locally or can be sent to Filton NHSBT or 
UCLH.  HIT assay using Accustar and Diamed have generally shown negative results and so cannot be 
relied upon.  

 
2. Serum should also be sent to Colindale for Covid antibody test and storage: 

 
For the attention of Kevin Brown 

Virus Reference Department 
National Infection Service 
Public Health England 
61 Colindale Avenue 
London, NW9 5EQ 

 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950573/
E59m_lab_request_form_vw_2289_01.pdf 
 
Please use the code VATTS for easy identification. 
 

3. EDTA for whole genome sequencing -  email Anita.Hanson@liverpoolft.nhs.uk with patient name, dob, 
gender, NHS number and location, to receive barcoded blood bottles and a document pack with patient 
information and consent form 

 
Consent is obtained using 100K approved PILs and CFs and there are options for deceased and patients lacking 
capacity. The Research Ethics Opinion for this study is in line with a Research Tissue Bank approval therefore 
individual Trust approval is not required. However if needed, Anita will liaise with the referring Trust's Research 
& Development and provide the Genomics England Research Library letter to notify the department of the 
recruitment activity.  
This ethics covers England, Wales & Northern Ireland. Conversations are ongoing for Scotland. 
 
 

Report the case! 
 

1. Please enter case details on this link which is quick and easy to use 
https://cutt.ly/haem_AE 

 
2. It is also crucial that the MHRA online yellow card is completed  

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/ 
 

Discharge: 
 
Continue anticoagulation for at least 3 months. If thrombosis was only arterial, once D Dimers, platelets and 
fibrinogen have returned to normal, the patient can be switched to an antiplatelet agent and continued for 3 
months. Monitor platelet count closely to observe for relapse and  consider repeating PF4 ELISA at day 28 from 
presentation.  
 
 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950573/E59m_lab_request_form_vw_2289_01.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950573/E59m_lab_request_form_vw_2289_01.pdf
mailto:Anita.Hanson@liverpoolft.nhs.uk
https://cutt.ly/haem_AE
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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Further Vaccination:  
 
Those either affected by, or under investigation for this complication should not receive their second 
vaccine until the stimulant for this condition is clear. 
 

Themes/learning points from the daily meetings: 
 

1. If neurosurgery is deemed necessary, this should not be delayed. If platelet transfusion is required, give 
IVIG before/with platelet transfusion. 

2. If coronary artery thrombosis was in healthy (not atherosclerosed) vessels (thrombotic myocardial 
infarction), anticoagulation is preferred over antiplatelet agents, until the fibrinogen, D Dimers and 
platelet count have normalised. Then it may be appropriate to switch to antiplatelet agents. 

3. Argatroban levels ideally should be monitored by a Direct Thrombin inhibitor assay, if available, e.g.  
HEMOCLOT as APTT correlates poorly with the argatroban effect due to the high levels of Factor VIII.  

4. Switch to fondaparinux or a direct oral anticoagulant, as soon as the bleeding risk is considered to have 
reduced, given that these patients are highly prothrombotic and argatroban monitoring results may 
not reflect therapeutic anticoagulation.   

5. Most  Clauss fibrinogen assays may give falsely low fibrinogen results during concurrent use of 
argatroban. Assays that use high concentrations of thrombin e.g. 100 UNIH/ml may be more accurate. 

 
 

Management algorithm: 
 
 

 
 
 
 


