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 پیش گفتار

 ی ریه،آمبولسکته ی قلبی، سکته ی مغزی،  منجر به ایجاد شده و  ییا ورید یشریان عروق ی درشرایط خاص تحتلخته ی خون 

سن باال، جراحی، ی که منجر به ایجاد لخته می شود می توان به از عوامل متعددمی شود. و غیره انسداد عروقی در اندام ها 

 جمعیت در نفر 1000 هر در 1 عروق، در لخته ایجاد ی سالیانه شیوع 1. اشاره کردغیره ی و ث، سرطان، اختالل انعقادی اراریبارد

به عنوان یک بحران همه گیری جهانی که باعث عوارض زیادی در ارگان های مختلف بدن می  19بیماری کووید  2. باشد می عادی

بخش مراقبت های بستری در کووید  مبتال به در بیماران  4 3 ریسک ایجاد لخته در عروق شریانی و وریدی را به دنبال دارد. شود،

تا کنون چندین  3همراه است.  آمبولی درصد ریسک ایجاد 8با  کووید و در سایر بیماران بستری درصد ICU( ، 22.7(ویژه 

واکسن آسترازنکا، فایزر، جانسون و  جملهاز از آن ها بعضی به دنبال تزریق  ه با این همه گیری تولید شده کهلبواکسن در جهت مقا

اطالع رسانی در رابطه  حاضر نوشتارهدف از ، مواردی از ایجاد لخته و افت پالکت در بیماران گزارش شده است. نیز جانسون، مدرنا

 تشکیل لخته به دنبال واکسن می باشد. با 

  19-یدوبعد از واکسن های کو لخته تشکیلعالیم 

سر درد شدید، درد شکم، درد قفسه مختلف بروز پیدا می کند.  شکل هایعالئم ناشی از ایجاد لخته، بسته به محل تشکیل آن به 

با توجه به مکانیسم مرتبط با سیستم ایمنی  از عالئم ایجاد این عارضه بوده وتوانند  می به دنبال تزریق واکسنسینه و کمردرد 

در صورت وجود عالئم مذکور، مراجعه به پزشک جهت  5 باید مدنظر باشد. به دنبال افت پالکت نیزخونریزی تشکیل لخته، برای 

 بررسی باید صورت پذیرد. 

 19-یدوبعد از واکسن های کو لخته تشکیل فاکتورهای خطر

جنس زن و سنین با توجه به مطالعات اولیه ی انجام شده،  .ترومبوز به دنبال واکسن ناشناخته می باشندفاکتورهای خطر تشکیل 

 55، 50فراد مبتال پایین تر از ا یسن رده های ، اغلبدر مطالعات مختلف 5خطر محسوب می شوند. فاکتورهای احتمالی  پایین تر



تحت درمان در یک مطالعه ی انجام شده، بعضی از افرادی که به دنبال واکسن دچار تشکیل لخته شده بودند،  به عالوهگزارش شد. 

 7 6. بودندداروی ضدبارداری خوراکی یا هورمون  با

 19-یدوبعد از واکسن های کو لخته تشکیلروش یا داروهای پیشگیری از 

وارفارین، کلوپیدوگرل و داروهای ضدانعقاد جدید از داروهای ضدانعقاد از جمله آسپیرین، هیچ شواهدی مبنی بر فایده ی مصرف 

 5قبل یا بعد از تزریق واکسن وجود ندارد. آپیکسابان و ادوکسابان یواروکسابان، رجمله دابیگاتران، 

  انعقادی یا اختالل لخته تشکیلدر افراد با سابقه  19-ید وهای کوتزریق واکسن 

لیدن، تزریق واکسن با افزایش ریسک ایجاد لخته همراه نبوده و  5الل انعقادی مانند فاکتور اختدر افراد با سابقه ی تشکیل لخته یا 

 5. واکسن منعی نداردتزریق 

  NOAC یا کلوپیدوگریل وارفارین، آسپرین، کنندگان مصرف در 19-یدوکو واکسن تزریق

یا آمبولی ریه و غیره، داروهای رقیق کننده ی  (فیبریالسیون دهلیزینامنظمی ضربان قلب )مثال در بیمارانی که به دالیلی چون 

 و آپیکسابان ریواروکسابان، دابیگاتران، جمله از جدید ضدانعقاد داروهای و کلوپیدوگرل وارفارین، آسپیرین، جمله از خون

دقیقه  5اما باید توجه داشته باشند که بعد از تزریق واکسن حداقل نباید مصرف دارو را قطع کنند. ادوکسابان مصرف می کنند، 

در بیشترین زمان ممکن بعد از تزریق واکسن تنظیم نمایند. را فشار دهند، ترجیحا مصرف دوز بعدی داروی خود را تزریق محل 

 4به کمتر از  INRتا رسیدن  توصیه می شودباالتر از محدوده ی درمانی دارند،  INRکه رنج رین مورد افراد مصرف کننده ی وارفا

 8منتظر بمانند. 

 نتیجه گیری 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است و  همگانی واکسیناسیون آن، و پیشگیری از 19ردن بیماری کووید جهت محدود ک در حال حاضر

انتخاب بر اساس در افرادی که دسترسی به بیش از یک واکسن دارند، انتخاب واکسن، در دسترس بودن آن است. معیار اولیه برای 

 شیوع آن در مقابل خطرات بیماری کووید،و  های ذکر شده شیوع زیادی نداشتهتشکیل لخته به دنبال واکسن شرایط فردی است. 

 9  واکسن، ریسک بسیار ناچیز تشکیل لخته قابل چشم پوشی می باشد.در مقایسه با فواید  بوده است، لذاناچیز  بسیار
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