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INTRODUÇÃO
A pandemia COVID-19 colocou-nos novos desafios na investigação da etiologia da trombocitopénia, não só porque uma percentagem apreciável
de doentes Covid, em determinada etapa da infeção mostram uma diminuição considerável do número das plaquetas, presumivelmente causada
pela própria infeção viral, como também se assistiu a um aumento de situações de trombocitopénia associadas a fenómenos trombóticos, não
só nos doentes Covid como também nos indivíduos vacinados contra a doença, nomeadamente os vacinados com vacinas por adenovírus.
Ressurgiu assim o interesse nos anticorpos Anti PF4 –Ac anti fator plaquetário 4 - como protagonistas da trombocitopénia induzida pela
heparina (TIH) e da trombocitopenia trombótica induzida pela vacina (TTIV) ao verificar-se que quer nos doentes quer nos vacinados contra a
Covid se encontravam níveis elevados daqueles anticorpos.z

ANTICORPOS ANTI-PF4 NO DIAGNÓSTICO DA TROMBOCITOPÉNIA INDUZIDA PELA HEPARINA (HIT) E  DA TROMBOCITOPÉNIA 
TROMBÓTICA INDUZIDA PELA VACINA (TTIV) : FISIOPATOLOGIA

HIT è

TTIV

IMUNOENSAIO
ELISA

OBJETIVO E METODOLOGIA
Pretendeu-se averiguar de entre os doentes propostos para determinação dos Ac anti PF4 durante os meses de Abril a Setembro de 2021, no
nosso laboratório, quais se adequavam á situação clínica, utilizando o scoreT e em que situações se fez o diagnóstico de HIT. Para isso
procedeu-se à deteção e/ ou quantificação dos Ac anti PF4 em plasma citratado de 13 doentes do nosso hospital por imunoturbidimetria e
imunodifusão lateral, consoante o método disponível na ocasião.

RESULTADOS
Inicialmente foram estudados um total de 13 doentes de idades compreendidas entre os 18 e os 81 anos (media 58 ai), M 7/F 6 , nternados em
Unidades de Cuidados Intensivos e nos Serviços de Medicina do nosso hospital. Destes, um foi eliminado por se tratar de falsa trombocitopenia-
agregados plaquetários- e outro por não ter realmente feito tratamento com heparina ( SCORE T < 4). Os restantes doentes (11) apresentaram
ScoreT igual ou superior a 4 e foram processados pelos métodos disponíves no Serviço ( imunoturbidimetria ou imunodifusão lateral). Apenas 2
doentes ( 0,18 %) apresentaram positividade para o teste de Ac anti PF4, tendo sido um deles realizado por imunoturbidimetria (semi quantitativo,
cut-off 1,0 U/ml) e outro por Imunodifusão lateral ( qualitativo). Nestes dois casos foi imediatamente parada a administração da heparina e tomada
a atitude terapêutica indicada na situação de HIT. Destes doentes, um teve desfecho fatal ( trombose das veias mesentéricas) e o outro (
trombose seio cavernoso) ficou com sequelas incapacitantes. Nos doentes sem Ac anti PF4 foram encontradas outras etiologias para a
trombocitopénia : Síndrome mielodisplásico ( 2 casos), PTI ( 2 casos ),sépsis ( 2 casos), rejeição de transplante ( 1 caso), doença Covid 19 ( 2
casos).
Dos restantes testes laboratoriais destaca-se um aumento dos DDímeros em 63,0 % dos doentes(8d).

CONCLUSÃO
Sendo a casuística muito pequena , todas as considerações terão de ser avaliadas com cautela. Os testes por nós disponíveis, sendo testes de
screening, conjuntamente com o Score T permitiram-nos fazer o diagnóstico presuntivo de HIT e parar de imediato o tratamento pela heparina ,
visto ser esta uma situação causadora de mortalidade de cerca de 20 % nas doentes com esta patologia não diagnosticada atempadamente. Nas
restantes situações , apesar de estarem sob tratamento com heparina, os resultados negativos levam-nos a prosseguir a investigação da causa da
trombocitopenia.
Os testes ideais para a VITT – testes de ELISA- nem sempre estão disponíveis nos nossos laboratórios, pelo que esta condição não pôde ser
avaliada ( na nossa casuística, os doentes vacinados para Covid 19 e estudados pela trombocitopenia e trombose não mostraram Ac anti PF4
com os métodos utilizados).

TROMBOCITOPÉNIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

FIG 1- O Pf4 liga-se quer ao endotélio vascularexposto- aquando da lesão ( ex pulmao em doente 
COVID+), quer á heparina exógena, desencadeando formação deAc anti  complexos:  GAG-PF4 IgG 
e heparina-PF4-IgG,responsáveis pela ativação da monócitos e das plaquetas, promovendo 
agregação plaquetária e libertação de procoagulantes.
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FIG 3-- Em algumas situações pós vacinais ( adenovíricas), podem formar-se :complexos Prot Spike-Ac anti 
ProtSpike; complexos ProtSpike- PF4-IgG; complexos Proteina Spike–IgG(Ac anti Pf4), que ativam as plaqueta 
satraves dos recetores ACE2- trombocitopenia e trombose.

• Sinais/Sintomas de tromboembolismo (Imagiologia)+ trombocitopénia: 
Plaquetas< 150 x109/L

• Vacinação SarsCoV2 ( adenovíricas) entre 4-28 dias antes 

Provas coagulação:
Ddimero > 4x cut-off
mto sugestivo de TTIV

II.Ac 
PF4 
por 
imuno
difusão 
lateral

I- Ac PF4 por 
imunoturbidime
tria

FIG- 2.  Algoritmo diagnóstico da HIT- Score 4T
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