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1. Προφύλαξη Φλεβικής 
θρομβοεμβολικής νόσου -

ΦΘΝ

SARS-COV-2 τεστ θετικό
(με ή χωρίς COVID-19)

στην εισαγωγή

Προσαρμογή της δόσης σύμφωνα με την κάθαρση κρεατινίνης (Cockcroft-Gault)

5η ημέρα
4Ts score για την εκτίμηση πιθανής HIT 

Score 0-3: μικρή πιθανότητα

Συνέχιση θρομβοπροφύλαξης
με ηπαρίνη

Μέση (4 - 5) ή  μεγάλη πιθανότητα  (6-8)

Επικοινωνήστε με ειδικό Αιματολόγο

Schünemann HJ. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: prophylaxis for 
hospitalized and nonhospitalized medical patients. Blood Adv. 2018 Nov 27;2(22):3198-3225. doi: 10.1182/bloodadvances.2018022954.

Ηπαρίνη Μικρού Μοριακού Βάρους σε δοσολογία προφύλαξης
Bemiparin (Ivor®), Dalteparin (Fragmine®), Enoxaparin (Clexane®), Tinzaparin (Innohep®), 

Σε ασθενείς μ αντένδειξη στην αντιπηκτική
θεραπεία πρέπει να χρησμιμοποιούντια μηχανικά

μέσα θρομβοπροφύλαξης



Δοσολογικά σχήματα για την θρομβοπροφύλαξη με ηπαρίνη μικρού 
μοριακού βάρους σε ασθενείς που νοσηλεύονται με COVID19 σε 

κλινικές ή μονάδες εντατικής θεραπείας

Σκευάσματα ηπαρίνης μικρού μοριακού βάρους διαθέσιμα στην Ελλάδα

Κάθαρση
κρεατινίνης

Clexane® Fragmine® Innohep® Ivor®

> 30 ml/min 4000 anti-Xa IU s.c. o.d. 5000 anti-Xa IU s.c. 
o.d.

4500 anti-Xa IU s.c. o.d. 3500 anti-Xa IU s.c. o.d.

20 – 30 ml/min 2000 anti-Xa IU s.c. o.d. 5000 anti-Xa IU s.c. 
o.d.

; Μέτρηση επιπέδων
anti-Xa activity στο

πλάσμα 4 ώρες μετά την
ένεση. Η μέτρηση γίνεται
2 φορές την εβδομάδα
και η δόση πρέπει να

προσαρμόζεται ωστε τα
επίπεδα της anti-Xa

activity να μην
ξεπερνούν τις 0.5 IU/ml

2500 anti-Xa IU s.c. o.d.

<20 ml/min 2000 anti-Xa IU; Μέτρηση
επιπέδων anti-Xa activity στο

πλάσμα 4 ώρες μετά την ένεση. Η
μέτρηση γίνεται 2 φορές την

εβδομάδα και η δόση πρέπει να
προσαρμόζεται ωστε τα επίπεδα

της anti-Xa activity να μην
ξεπερνούν τις 0.5 IU/ml

4500 anti-Xa IU; 
Μέτρηση επιπέδων anti-
Xa activity στο πλάσμα 4 
ώρες μετά την ένεση. Η
μέτρηση γίνεται 2 φορές
την εβδομάδα και η δόση
πρέπει να προσαρμόζεται
ωστε τα επίπεδα της anti-

Xa activity να μην
ξεπερνούν τις 0.5 IU/ml

Δεν υπάρχουν διαθέσμα
δεδοδμένα



HIT 4T score



COVID-19 υπό θρομβοπροφύλαξη προφύλαξη με ηπαρίνη

Score ΔΕΠ
ISTH την 1η ημέρα

Σίγουρη ΔΕΠ 
Score≥5

FFP
Mετάγγιση αιμοπεταλίων

Συνέχιση θρομβοπροφύλαξης

Ύποπτη ΔΕΠ 
Score<5

AT

≤50%

FII/FV ≤30%

<50 G/L ≥50 G/L

FFP
Μετάγγιση αιμοπεταλίων

Συνέχιση θρομβοπροφύλαξης

FFP
Συνέχιση θρομβοπροφύλαξης

FII/FV >30%

Χορήγηση αντιθρομβίνης
Συνέχιση θρομβοπροφύλαξης

1.Αντιμετώπιση ΔΕΠ

>50%

Καθημερινή επανεκτίμηση 

Αριθμός Αιμοπεταλίων

ΔΕΠ: Διάχυτη Ενδαγγειακή πήξη FFP: Fresh frozen plasma AT: Αντιθρομβίνη

Μετά την αποκατάσταση της
ισορροπίας των παραγόντων
της πήξης, επανέναρξη της

θρομβοπροφύλαξης και
έλεγχος των επιπέδων της

αντιθρομβίνης



ISTH-Score for compensated DIC
Risk assessment: Does the patient have an 
underlying disorder known to be associated with 
DIC Yes = 2 No = 0

Evolution
Major Criteria Rising (=-1) Stable (0) Falling (1)

Platelet count
(give the 
value)___

(give the 
value)___

(give the 
value)___

>100 x109/L =  0
<100 x109/L = 1

PT prolongation 
(give the 
value)___

(give the 
value)___

(give the 
value)___

<3 sec = (give the value)_____
>3 sec = (give the value) _____

Fibrin related marker
(give the 
value)___

(give the 
value)___

(give the 
value)___

Normal = (give the value) _____
Raised = (give the value) _____
Specific Criteria
Antithrombin
Normal (= -1): (give the value)______
Low (= 1): (give the value)______
Protein C
Normal (= -1): (give the value)______
Low (= 1): (give the value)______
Total score _______

Diagnosis of DIC if score is ≥5 points DIC: Disseminated Intravascular Coagulation



ISTH score for overt DIC

Score

D-Dimers

Strong 
increase (x 2 –

3)
3

Moderate 
increase (x1.5) 2

No increase 0

Platelet count (x G/L)
<50 2

50 - 100 1
>100 0

Fibrinogen level (mg/dl)
<1.0 1
≥1.0 0

Prothrombin time (sec.)
>6 sec 2

3 - 6 sec 1
<3 sec 0

Diagnosis of DIC if score is ≥5 points DIC: Disseminated Intravascular Coagulation



Πρωτόκολλο χορήγησης Αντιθρομβίνης σε ΔΕΠ

• Έναρξη χορήγησης όταν τα επίπεδα AT <50%

• Δοσολογία : 50 U/kg  i.v. χωρίς να ξεπερνά ο ρυθμός χορήγησης τα 4 ml/min

• Στόχος επιπέδων ΑΤ στο πλάσμα : >70%

• Η ρύθμιση της δοδολογίας και η διάρκεια χορήγησης θα εξατομικεύονται.

• Εργαστηριακή μέτρηση επιπέδων AT: 
• 4 ώρες μετά την χορήγηση και στη συνέχεια 8 ώρες μετά και μετά 1 φορά/ημέρα 
• Η μέτρηση των επιπέδων ΑΤ θα γίνεται στο ……Εργαστήριο κατά τις ώρες …..

AT: antithrombin
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