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(1): Azita H. Talasaz, PHARMD et al: : Recent Randomized Trials ofAntithrombotic Therapy forPatients With COVID-19. 
(J Am Coll Cardiol 2021;77:1903–21) © 2021 by the American College of Cardiology Foundation).

TỔNG QUAN

3



TỔNG QUAN

(2): (Luis Ortega‐Paz et al: Coronavirus Disease 2019–Associated Thrombosis and Coagulopathy: Review of the Pathophysiological Characteristics and
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TỔNG QUAN

In a recent systematic review and meta-analysis (1):

- the overall incidence of VTE among in-patients with 
COVID-19 was estimated at 17% (95% [CI]: 13.4% to 
20.9%).

- there was a four-fold higher incidence rate in patients in 
the intensive care units (ICUs) compared with non-ICU 
settings (28% vs. 7%).

- In addition, postmortem studies show frequent evidence 
of microvascular thrombosis in patients with COVID-19. 

(1): Azita H. Talasaz, PHARMD et al: : Recent Randomized Trials of Antithrombotic Therapy for Patients  
With COVID-19. (J Am Coll Cardiol 2021;77:1903–21) © 2021 by the American Colle ge of Cardiology 
Foundation). 5



TỔNG QUAN
• Post-COVID syndrome - what can we expect in daily 

practice (3):
The following symptoms can occur in patients up to seven months after an

acute COVID-19 episode:

- presence of shortness of breath (dyspnoea, over two to three months, 

sometimes longer),

- cough, chest tightness,

- anosmia (altered taste and smell), ageusia, 

- fatigue, myalgia, headache and difficulty to focus, tremor, cognitive

blunting (“brain fog”), 

- changes in the menstrual cycle 

- dysfunction in the peripheral nerves and mental health problems such as

anxiety, mood changes, depression, post-traumatic stress disorder and

decreased quality of life and economic and social concerns.

(3): Dr. Edin Begic et al: Hypercoagulability in COVID-19 and post-COVID patients 
- characteristics and current treatment guidelines,  Vol. 21, N° 2 - 15 Sep 2021 6



TỔNG QUAN
• Endothelial disease underlies COVID-19. 

• An understanding of this disease is essential for the 
successful treatment of COVID-19 patients. 

• The indications are that pre-hospital, hospital, and post-
hospital thromboprophylaxis is justified, with antiplatelet 
therapy indicated. 

• After the acute infection phase, it is worth remembering 
that a patient's treatment has not been completed. Post-
COVID syndrome is a challenge for the cardiologist in 
everyday practice, and its treatment should be in 
accordance with the clinical characteristics of each 
individual patient.

(3): Dr. Edin Begic et al: Hypercoagulability in COVID-19 and post-COVID patients
- characteristics and current treatment guidelines, Vol. 21, N° 2 - 15 Sep 2021
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BÀN LUẬN
• Methods

• In this post hoc analysis of a prospective multicenter trial, patients underwent blood sampling, 
measurement of diffusion capacity, blood gas analysis, and multidetector computed tomography 
(MDCT) scan following COVID-19. In case of increased D-dimer (>0,5 μg/ml), an additional 
contrast medium-enhanced CT was performed in absence of contraindications. Results were 
compared between patients with persistent D-dimer elevation and patients with normal D-dimer 
level.

• Results

• 129 patients (median age 48.8 years; range 19–91 years) underwent D-Dimer assessment after a 
median (IQR) of 94 days (64–130) following COVID-19. D-dimer elevation  was found ing 15% 
(19/129) and was significantly more common in patients who had experienced a severe SARS-
CoV2 infection that had required hospitalisation compared to patients with mild disease (p = 
0.049). Contrast-medium CT (n = 15) revealed an acute pulmonary embolism in one patient and 
CTEPH (Chronic Thrombo-Embolic Pulmonary Hypertension) in another patient. A significant 
lower mean pO2 (p = 0.015) and AaDO2 (p = 0.043) were observed in patients with persistent D-
Dimer elevation, but the rate of GGO (Ground Glass Opacity) were similar in both patient groups 
(p = 0.33).

• Conclusion

• In 15% of the patients recovered from COVID-19, persistent D-dimer elevation was observed after 
a median of 3 months following COVID-19. These patients had experienced a more severe 
COVID and still presented more frequently a lower mean pO2 and AaDO2 (Alveolar-arterial O2 
Gradient).

(4): Antje Lehman et al:Impact of persistent D-dimer elevation following recovery from COVID-19
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0258351 20



BÀN LUẬN
• Background: Persistent fatigue, breathlessness, and reduced exercise tolerance have been 

reported following acute COVID-19 infection. Although immuno-thrombosis has been implicated in 
acute COVID-19 pathogenesis, the biological mechanisms underpinning long COVID remain 
unknown. We hypothesized that pulmonary microvascular immuno-thrombosis may be important 
in this context (5).

• Townsend and colleagues examined clinical parameters combined with coagulation and 
inflammation biomarkers of 150 patients (mean age, 47.3 years; 56.7% women; 71.3% white) with 
COVID-19 who received care at St. James’s Hospital Dublin between May and September 2020.

• More than half (54%) of patients had underlying comorbidities, including hypertension (18%), type 
2 diabetes (9.3%), asthma (9.3%), hyperlipidemia (8%), ischemic heart disease (6.7%) and 
malignancy (6.7%). About 15% of patients had obesity (BMI 30 kg/m2) and 18.7% had overweight 
(BMI 25 kg/m2-30 kg/m2). Most (n = 81) were managed solely in the outpatient setting, whereas 69 
patients underwent hospitalization during initial illness.

• Standard doses of low-molecular-weight heparin prophylaxis were administered to all hospitalized 
patients throughout admission. Inpatient thromboprophylaxis dose was adjusted according to 
weight and renal function, but not according to D-dimer levels or level of care, according to the 
researchers.

• Patients underwent clinical examinations, chest X-ray and 6-minute walk tests. Researchers also 
assessed coagulation and inflammatory markers.

(5): Jennifer Southall: Elevated D-dimer levels common months after COVID-19 diagnosis
https://www.healio.com/news/hematology-oncology/20210408/elevated-ddimer-levels-common-months-after-covid19-diagnosis
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BÀN LUẬN
• Median time to follow-up was 80.5 days after initial diagnosis.

• Results showed a median D-dimer level of 327 ng/mL, considered 
within the normal local range. However, 25.3% of patients had D-
dimer levels higher than 500 ng/mL up to 4 months after diagnosis, 
with a median D-dimer level of 744 ng/mL among this group.

• Researchers also noted that 8% of patients assessed during the 
recovery phase had D-dimer levels more than twice the upper limit 
of normal.

• Increased D-dimer levels appeared more common among patients 
with COVID-19 who required hospitalization, as well as those aged 
older than 50 years (P < .001 for both).

• Nearly one-third (29%) of patients with increased convalescent D-
dimer levels received care exclusively in the outpatient setting. 
Other coagulation and inflammation markers returned to normal 
levels among more than 90% of convalescent patients.

(5): Jennifer Southall: Elevated D-dimer levels common months after COVID-19 diagnosis
https://www.healio.com/news/hematology-oncology/20210408/elevated-ddimer-levels-common-months-after-covid19-diagnosis22



(5): Jennifer Southall: Elevated D-dimer levels common months after COVID-19 diagnosis
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BÀN LUẬN

(6): Nguồn: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4689 /QĐ-BYT, Hà Nội, Ngày 06 tháng 10 năm 2021) 24



BÀN LUẬN

(6): Nguồn: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4689 /QĐ-BYT, Hà Nội, Ngày 06 tháng 10 năm 2021)
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BÀN LUẬN

• ĐIỀU TRỊ CHỐNG ĐÔNG (6): 
Dựa vào phân loại mức độ nặng bệnh nhân COVID-19:
a) Mức độ nhẹ:
- Chưa điều trị.
- Nếu bệnh nhân đang duy trì thuốc chống đông theo bệnh lý nền: tiếp tục duy trì.
- Dùng liều dự phòng nếu bệnh nhân có nguy cơ cao: bệnh lý nền như tăng HA, tiểu 

đường, ung thư, bệnh phổi mạn tính, bệnh lý mạch vành, tiền sử huyết khối, béo phì.
- Phụ nữ có thai xem xét phối hợp thêm aspirin (nếu làm được xét nghiệm D-dimer)
- Dùng liều dự phòng khi điểm Modified IMPROVE-VTE: 2 hoặc 3.

b) Mức độ trung bình:
Dùng liều dự phòng tăng cường/hoặc liều điều trị nếu có xét nghiệm theo dõi điều trị.

c) Mức độ nặng:
Dùng liều điều trị/hoặc điều chỉnh theo quy trình của máy lọc máu  (nếu bệnh nhân đang 
lọc máu).

d) Mức độ nguy kịch: phụ thuộc tình trạng bệnh nhân:
- Dùng liều dự phòng nếu bệnh nhân có giảm đông.
- Hoặc liều điều trị.

(6): Nguồn: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4689 /QĐ-BYT, Hà Nội, Ngày 06 tháng 10 năm 2021) 26



BÀN LUẬN
Dựa vào kết quả xét nghiệm:

27



BÀN LUẬN

Chống chỉ định thuốc chống đông:
- Không sử dụng chống đông nếu bệnh nhân có

một trong những yếu tố sau: đang có chảy máu, 
mới xuất huyết não, Fibrinogen < 0,5  g/l, viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn cấp.

- Thận trọng dùng chống đông nếu bệnh nhân có
một trong những yếu tố sau: điểm HAS-BLED ≥ 3, tiểu
cầu <  25G/l.  Với bệnh nhân có tiểu cầu < 50G/l: không
dùng UFH.

Liều dùng các thuốc chống đông:
- Lựa chọn một trong các thuốc chống đông và liều như

sau:

28
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BÀN LUẬN

• *Ghi chú: 
- Bệnh nhân đang dùng aspirin thì:
+ vẫn tiếp tục dùng aspirin nếu dùng chống
đông theo liều dự phòng.
+ ngừng aspirin nếu dùng chống đông theo
liều điều trị.

- Nếu bệnh nhân đang dùng thuốc chống
đông đường uống, ngừng lại, chuyển sang
dùng heparin.
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BÀN LUẬN
• Thời gian điều trị thuốc chống đông:

- Sử dụng thuốc chống đông đến khi lâm sàng và xét nghiệm ổn định hoặc D-dimer giảm < 2 lần, 

và có thể duy trì chống đông sau khi xuất viện căn cứ vào nguy cơ huyết khối của bệnh nhân 

dựa vào 1 trong các điều kiện như sau:

- Nhóm nguy cơ cao huyết khối:

+ Modified IMPROVE-VTE score ≥ 4;

+ Modified IMPROVE-VTE score ≥ 2 và D-dimer > 2 lần bình thường.

+ ≥ 75 tuổi;

+ > 60 tuổi và D-dimer > 2 lần bình thường;

+ 40 - 60 tuổi, D-dimer > 2 lần bình thường, có tiền sử huyết khối hoặc bệnh nền ung thư;

+ Thời gian dùng: 2-6 tuần.

- Nhóm huyết khối: có bằng chứng của huyết khối dựa trên chẩn đoán hình ảnh.

- Thuốc và liều dùng:  Chống đông đường uống liều dự phòng (Rivaroxaban 10mg/ngày,

Apixaban 5mg/ngày hoặc Dabigatran 110mg/ngày) với thời gian dùng: 3-6 tháng.

* Chú ý: 

- Nếu có bất kỳ triệu chứng chảy máu hoặc đau ngực, sưng nề chi thì cần khám lại ngay. 

- Luôn phải đánh giá theo cá thể bệnh nhân về nguy cơ huyết khối, nguy cơ chảy máu của bệnh

nhân.
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BÀN LUẬN
• Theo dõi điều trị thuốc chống đông:

- Thực hiện các xét nghiệm theo dõi như sau: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, PT,

aPTT, Fibrinogen, D-dimer, anti-Xa,…

- Khi dùng Heparin tiêu chuẩn: theo dõi bằng xét nghiệm anti-Xa cần đạt là 0,3-0,7 

UI/ml (nên theo dõi bằng anti-Xa, không nên sử dụng aPTT vì yếu tố VIII ở bệnh nhân

COVID-19 tăng rất cao, > 70% bệnh nhân có kháng đông nội sinh lưu hành và sai lệch 

khi người bệnh suy thận). Trường hợp chỉ có xét nghiệm aPTT thì cần chỉnh liều với 

mục tiêu r-aPTT từ 1,5 -2 (tối đa đến 2,5). Lấy mẫu xét sau tiêm 4h.

- Khi dùng Enoxaparin: theo dõi bằng anti-Xa với mục tiêu cần đạt là 0,5-1 

UI/ml (tối đa đến 1,5 UI/ml). Lấy mẫu xét nghiệm sau tiêm dưới da 3-4h. 

- Không khuyến cáo theo dõi anti-Xa với liều UFH hay LMWH dự phòng, tuy 

nhiên với người bệnh có ClCr < 30ml cần kiểm tra sau 10 liều. Cân nặng < 50kg: 

theo dõi sau tiêm 10 liều. Cân nặng > 120kg: theo dõi sau tiêm 3 liều. Mục tiêu anti-

Xa cần đạt: 0,1-0,4 UI/ml.

- Nếu có tình trạng giảm tiểu cầu do Heparin (HIT) cần dừng Heparin và dùng 

chống đông khác thay thế như Agatroban, Fondaparinux hoặc DOACs (Direct Oral 

AntiCoagulants).
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KẾT LUẬN
• Sau nhiễm Covid-19, bn thường đến đến khám với các 

dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, mau mệt khi gắng sức, đau 
cơ, đau đầu, kém tập trung, lo lắng, khó ngủ…

• Nguyên nhân sâu xa chưa được hiểu biết tường tận, tuy 
nhiên người ta nghĩ hiện tượng tăng đông máu và huyết 
khối vi mạch (microvascular thrombosis) có thể gây ra 
những triệu chứng này.

• Chẩn đoán tăng đông và nguy cơ huyết khối có thể dựa 
vào lâm sàng (bảng Modified IMPROVE) và bilan xét 
nghiệm (đặc biệt D-dimer).

• Sử dụng thuốc kháng đông với liều dự phòng hoặc liều 
điều trị tùy vào bệnh cảnh, cơ sở điều trị và kinh nghiệm 
của thầy thuốc (theo hướng dẫn của Bộ Y Tế). 
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