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Η νόσος COVID-19 χαρακτηρίζεται από προσβολή του αναπνευστικού αλλά και άλλων συστημάτων. 

Μια από τις πιό σοβαρές επιπλοκές της νόσου COVID-19 είναι η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος 

που περιλαμβάνει κυρίως την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση των κάτω άκρων και την πνευμονική 

εμβολή. Πρόκειται για επιπλοκές που εμφανίζονται με συχνότητα περίπου 15-30% μεταξύ των 

νοσηλευόμενων με COVID-19 και σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα. Τα ποσοστά της αρτηριακής 

θρομβοεμβολής είναι αρκετά χαμηλότερα (1-5%). 

Στην σχετική βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλη ετερογένεια σχετικά με την επίπτωση και τους 

φαινότυπους της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (μεμονωμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση των 

κάτω άκρων, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και πνευμονική εμβολή, μεμονωμένη πνευμονική 

εμβολή-θρόμβωση). Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου εξαρτάται από 

3 παράγοντες: (1) τη σοβαρότητα της νόσου COVID-19 (ενεργοποίηση καταρράκτη κυτταροκινών, 

συστηματικές διαταραχές πηκτικότητας, μικροαγγειακή πνευμονική βλάβη-ενδοθηλίτιδα με 

μικροθρομβώσεις), (2) τον εξατομικευμένο θρομβοεμβολικό κίνδυνο του ασθενούς (ατομικό 

ιστορικό φλεβικής θρομβοεμβολής, παχυσαρκία, κακοήθεια, κτλ), και (3) τις συνθήκες νοσηλείας 

(Σχήμα 1). Επιπλέον, η αναφερόμενη επίπτωση της συγκεκριμένης επιπλοκής εξαρτάται και από τα 

πρωτόκολλα διάγνωσης και διαλογής που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό οτι σε 

σοβαρές μορφές της νόσου και ιδιαίτερα σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής 

θεραπείας, η επίπτωση θρομβοεμβολικής νόσου είναι υψηλότερη και απαιτείται μειωμένος ουδός 

υποψίας για τη διενέργεια διαγνωστικών απεικονιστικών εξετάσεων. 

Η έγκαιρη διάγνωση της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου έχει μεγάλη σημασία για την κατάλληλη 

θεραπευτική στρατηγική. Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να 

χαρακτηρίζεται από οίδημα και άλγος του προσβληθέντος άκρου. Η πνευμονική εμβολή 

χαρακτηρίζεται συνήθως από επιδείνωση της αναπνευστικής κατάστασης του ασθενούς και μπορεί 

να υπάρχει σύγχυση με τις αναπνευστικές εκδηλώσεις της COVID-19 αυτής καθεαυτής. Η 

ευαισθητοποίηση όλων των ιατρικών ειδικοτήτων στην έγκαιρη αναγνώριση αυτών των επιπλοκών, 

ιδιαίτερα σε ασθενείς με σοβαρή νόσο, έχει μεγάλη σημασία για τη μείωση νοσηρότητας και 

θνητότητας. 

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τη χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής 

σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Για τους ασθενείς που θα μείνουν σε απομόνωση στην 

οικία τους θα πρέπει να υπάρξει καθοδήγηση από τον θεράποντα ιατρό σχετικά με την εκτίμηση του 

θρομβοεμβολικού κινδύνου και την αναγκαιότητα χορήγησης αντιπηκτικής θεραπείας σε 

εξατομικευμένη βάση και πάντα υπό παρακολούθηση. Η κατάλληλη δόση της αντιπηκτικής αγωγής 

(προφυλακτική, ενδιάμεση, θεραπευτική) για την πρόληψη της θρομβοεμβολικής νόσου δεν είναι 

καλά τεκμηριωμένη και ποικίλλει στα νοσοκομειακά πρωτόκολλα. Τα δεδομένα από αναδρομικές 

μελέτες παρατήρησης δείχνουν οτι μεγαλύτερες της προφυλακτικής δόσεις μπορεί να σχετίζονται 

με καλύτερη έκβαση σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρή νόσο. Προς το παρόν η απόφαση για 

την βέλτιστη δόση λαμβάνεται σε εξατομικευμένη βάση. 

 

 



Σχήμα 1. Κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου στη νόσο COVID-19 
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