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Bệnh nhân Nam sinh năm 1993
TX Đông Hòa Phú Yên
Đau vùng thượng vị, đau quặn nhiều không kèm
nôn ói.  
PK tiêu hóa chuyển cấp cứu
Tại Phòng cấp cứu : 
Thỉnh thoảng có cơn đau bụng vùng thượng vị
trước đây
Sau tiêm vaccin mũi thứ 2 ngày thứ 5 (mũi 1 
Astrazeneca, mũi 2 Pfizer). 
Đau vùng thượng vị nhiều, kèm buồn nôn ói được
chỉ định khảo sát CT bụng, ECG, xét nghiệm máu.  

TRƯỜNG HỢP:  01







VITT adapted 4Ts scoring system : 6 points high probability 











TRƯỜNG HỢP:  02

nhân nam 1973 nam
Lách Bến Tre
thượng vị đến khám tại MEDIC, phòng khám Sàng

chuyển cấp cứu. 
nhân đau nhiều vùng thượng vị, trên rốn, đau lan
lưng, không kèm nôn ói. Đau quặn nhiều không

thế giảm đau.  
căng, đau khi ấn. 
được điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng
đỡ (được làm siêu âm, xét nghiệm máu)

đau nhiều sau tiêm 2 mũi vaccine Astrazeneca, 
1 tuần sau mũi thứ 2.  

quả xét nghiệm tại phòng khám sàng lọc
D Dimer = 16053 ng/ml. hs CRP = 110mg/L







VITT adapted 4Ts scoring system : 7 points high probability 

















Troponin I (hs) #0,3pg/Ml. 
Fibrinogen #5,24 g/l  
PLT #124K g/l



Điều trị : Lovenox 60mg 1 ống x 2 TDD / 12h
Kagasdin 20mg 1 viên uống sáng. 



https://www.uptodate.com/contents/image/print?imageKey=HEME%2F131493&topicKey=HEME%2F131333&source=outline_link

Vaccine-induced immune thrombotic 
thrombocytopenia (VITT)





•Đại phẫu
•Phẫu thuật chỉnh hình lớn
•Liệt chi dưới do chấn thương tủy sống
•Gãy xương chậu, xương hông hoặc xương dài
•Đa chấn thương
•Ung thư - tất cả các bệnh ung thư đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt nếu ung 
thư đã lan rộng và nếu là ung thư phổi, não, ung thư hạch, hệ thống phụ khoa (như
buồng trứng hoặc tử cung), hoặc đường tiêu hóa (như tuyến tụy hoặc dạ dày). Ở những 
bệnh nhân bị ung thư, hóa trị và phẫu thuật ung thư làm tăng thêm nguy cơ.

YẾU TỐ NGUY CƠ THUYÊN TẮC TĨNH MẠCH DO HUYẾT KHỐI 













LƯU ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 
THEO TUYẾN 



- Thuyên tắc tĩnh mạch do huyết khối có thể gặp sau các bệnh nội khoa 
hay ngoại khoa tỉ lệ mắc và tử vong cao. 
- Thuyên tắc tĩnh mạch do huyết khối là một biến chứng sau tiêm
vaccine COVID 19 (4-28 ngày), do nhiễm hay sau nhiễm SARC COV 2.
- Việc chẩn đoán sớm dựa vào xét nghiệm máu và một số kỹ thuật
chẩn đoán hình ảnh : siêu âm mạch máu,  CT mạch máu. Xét nghiệm
máu cần thiết D Dimer tăng, PLT giảm.  



https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.23.212610
36v1

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1931


