
Vaccine- induced Immune Thrombotic 
Thrombocytopenia (VITT)

• ภาวะเกล็ดเลือดต า่ท่ีมีหลอดเลือดอุดตันร่วมด้วย

• เกิดหลังรับวัคซีน AstraZeneca 4-16 วัน

• อุบัติการณ ์ระหว่าง 1 :100,000 -1:1,000,000

• คล้ายคลึงกับภาวะ HIT

• ตรวจพบ anti PF4/Heparin cpx antibodies
HIT  

• สร้าง PF4/heparin cpx.

• ใน autoimmune HIT สร้าง anti PF4/polyanions abs ทีส่ามารถเกิด 
cross reactivity กับ PF4/heparin cpx (Polyannions เช่น DNA, RNA, 

bacterial antigen)

VITT อาจเกิดจาก
• PF4/Polyanions cpx. 
• ส่วนของ spike protein บน APC ท่ีเหมือน PF4 ท าให้สร้าง anti PF4
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แนวทางการวนิิจฉัย VITT 

หลังฉีดวัคซนี 4-30 วัน พบอาการบ่งชีห้ลอดเลอืดอุดตัน

ประเมนิอาการโดยแพทย์

เกลด็เลอืดน้อยกว่า 150,000/µl และ D-dimer สูงผิดปกต ิและ/หรือหลอด
เลอืดอุดตัน 

ส่งตรวจ anti PF4/heparin antibodies ( screening test )หากบวก

ถอืว่าเป็น VITTและส่งตรวจ Platelet activation assay ต่อไป
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"Following population-based analyses of VIPIT assessing 
risk of COVID-19 disease by age, and considering that 
alternate products are available (i.e., mRNA vaccines), 
from what is known at this time, there is substantial 
uncertainty about the benefit of providing AstraZeneca 
COVID-19 vaccine to adults under 55 years of age given 
that the potential risks associated with VIPIT, particularly 
at the lower estimated rates,” Canada committee said

https://edition.cnn.com/2021/03/29/americas/canada-astrazeneca-vaccine-intl/index.html



• AstraZenaca COVID-19 vaccine may link to 
‘Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)’.

• 5 patients with venous thrombosis and thrombocytopenia 7 to 10 days after receiving the first dose of the 
ChAdOx1 nCoV-19 adenoviral vector vaccine against coronavirus disease 2019 (Covid-19).

• VITT pathogenesis is characterized by antibody to PF4(ELISA)

• Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, Munthe LA, Lund-Johansen F, Ahlen MT, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. New England Journal of Medicine. 2021.
• Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. New England Journal of Medicine. 2021.



HLA-DRB1*03:01 and HLA-DQB1*02:01 is genetic risk for PF4 antibody

• In HIT(Heparin induced Thrombocytopenia)

• Zhang et al, Association between the HLA-DRB1*03:01-DQB1*02:01 haplotype 
andPF4/heparin antibodies, Blood Advanced, 2019

• HLA-DRB1*03:01 and HLA-DQB1*02:01

• 16-22% in Italian/Germany/Slovenia population.

• Lower in South East Asian



Frequency distribution of the DRB1*03:01-DQB1*02:01 haplotype 
across the world.

Sardinia 49.2%

Australia 11.4%

USA 14.4 %

UK 12.7 %

Thailand 0.12%

Malaysia 4.5%

Japan 0.03%



Frequency distribution of the DRB1*03:01-DQB1*02:01
haplotype across the world.



HLA-DRB1 & HLA-DQB-1 Allele Frequency in Thais

HLA-DRB1 HLA-DQB1

4.56 %

4.61 %

Toyo-Oka, Mahasirimongkol et al, HLA, 2017



แนวทางการเกบ็ตวัอย่างเพ่ือศึกษาปัจจยัเส่ียงในผู้ที่มีอาการ VITT

Suspected VITT

anti-PF4/heparin Ab 
และplatelet activation 

assay 

Laboratory 
management 

(DMSc)

DNAHealth Data Center
(HDC)

‘หมอพรอ้ม’

application

• โรงพยาบาลศิริราช (ภาคใต้และภาคตะวันตก) 
• โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ(์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
• โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
• โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) 

• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยเก็บตัวอย่างท่ัวประเทศ

• ส ำนกัปลดักระทรวงสำธำรณสขุ
• กรมควบคมุโรค
• ส ำนกังำนเลขำธิกำรอำหำรและยำ
• กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์
• โรงพยำบำลทั่วประเทศ

• กรมกำรแพทย์
• โรงเรียนแพทย์

• คณะผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าปรกึษาอาการ
สงสยั VITT จากการไดร้บัวคัซนี ไดแ้ก ่
กรมการแพทย์ และ  คณาจารย์จาก
โรงเรยีนแพทย์

• CBC : platelet count < 150,000 𝜇L
• Blood smear : normal
• D-dimer – elevated
• Imaging : comfirmed thrombosis

COVID19 AEFI 

VITT Diagnosis



การจัดการข้อมูล

จ ำนวนผูป่้วย central sinus venous

thrombosis 

จ ำนวนผูป่้วย Splenic venous 

thrombosis 

จ ำนวนผูป่้วย Portal venous 

thrombosis 

จ ำนวนผูป่้วย Pulmonary 

Embolism

จ ำนวนผูป่้วย Thrombosis 

cases
Suspected 
VITT/Cases

VITT/

suspected 


