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Jūsų vardas:
Jūsų gydytojas:
Ligoninė:
Skyrius:
Telefonas:
El. p. adresas:

Hematologijos skyriai ir kontaktai
Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Onkohematologijos skyrius
Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda
Tel. (8 46) 491 102, darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas
Vaikų onkohematologijos centras
Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius
Tel. (8 5) 272 0412 arba 272 0424, darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) santariškių klinikos
Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Tel. (8 5) 236 5077, darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Onkologijos ir hematologijos klinika
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (8 37) 326 954, darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
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Įvadas
Daugumai žmonių labai palengvėja, kai jiems patvirtinama

Šiame leidinyje siekiama pateikti esminę informaciją apie VWL,

von Willebrando ligos (VWL) diagnozė, nes simptomus, kurie

paaiškinti, kaip šią ligą galima gydyti ir ką reiškia su šia liga gyventi.

iki tol kėlė nerimą, galima paaiškinti ir sėkmingai gydyti.

Deja, knygelė negali pakeisti bendravimo su gydytoju ir slaugytoja,
taip pat atstoti informacijos, kurią galite gauti iš jų. Būtent iš

Ši informacinė medžiaga buvo paruošta išskirtinai žmonėms,

medikų išgirsite atsakymus į klausimus apie savo ligos tipą, statusą

kuriems nustatyta von Willebrando liga arba kurie turi giminai

ir gydymo galimybes.

čių, sergančių šia liga. Slaugos personalas čia irgi gali rasti
naudingos informacijos, kuri pravers dirbant su von Willebrando
liga sergančiais pacientais.

Šis leidinys buvo paruoštas bendradarbiaujant su profesoriumi
Eriku Berntropu iš Malmės universitetinės ligoninės Švedijoje,
lietuvių kalba tekstą adaptavo gyd. Ligita Malciūtė, Klaipėdos jūrininkų ligoninės Onkohematologijos skyrius.
Tikimės, kad suteiksime jums esminės informacijos apie šią ligą bei
jos gydymo galimybes ir pasiūlysime ilgalaikę pagalbą jūsų kasdieniame gyvenime.
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1 paveikslas. Normalus kraujo krešėjimas ir jo defektai esant hemofilijai

Įvadas į krešėjimo sistemą
Kraujo krešėjimą, arba hemostazę, sudaro keliolika reakcijų,
kurios būtinos norint sustabdyti prasidėjusį kraujavimą. Kaip ir
žmonėms, sergantiems hemofilija, jums kyla didesnė kraujavimo
rizika, nulemta paveldimo tam tikrų kraujo baltymų trūkumo.
Šie baltymai būtini normaliam kraujo krešėjimui vykti.
Toliau tekste detaliai aprašoma, kaip kreša kraujas ir ką lemia
vienos ar kitos krešėjimo sistemos dalies defektas.
1a

Prasidėjo kraujavimas. Pirminė hemostazė prasideda susiaurėjus kraujagyslės
spindžiui ir sulėtėjus kraujo tėkmei pažeistoje srityje.

1b

Pažeistoje kraujagyslės sienelės vietoje aktyvuojasi von Willebrando faktorius (VWF),
skatindamas trombocitus ir eritrocitus kauptis bei tvirtintis šioje srityje ir laikinai
sustabdyti kraujavimą.

Normalus kraujo krešėjimas
Kraujo krešėjimas, arba hemostazė, apibūdina organizmo
gebėjimą kovoti su nukraujavimu arba jo išvengti susižeidus.
Hemostazė būna pirminė ir antrinė.
Pirminė hemostazė prasideda susiaurėjus kraujagyslės spindžiui
(1a paveikslas) ir sulėtėjus kraujo tėkmei pažeistoje kraujagyslės
sienelės vietoje. Paskui trombocitai tvirtinasi prie pažeistos kraujagyslės sienelės vietos ir pradeda formuoti trombą, kuris laikinai
sustabdo kraujavimą (1b paveikslas).

Von Willebrando liga sergančių žmonių kraujyje esantis VWF negali stabilizuoti
trombocitinio trombo esant pirminei hemostazei.
Eritrocitai
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Trombocitai

Von Willebrando faktorius
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Plugg

Krešulys (trombas)
Šioje hemostazės fazėje baltymas, vadinamas von Willebrando
faktoriumi, atlieka „klijų“ funkciją: prilipdo trombocitus prie
pažeistos kraujagyslės sienelės vietos ir suklijuoja juos vieną su kitu
(1c paveikslas).
Vėliau prasideda antrinė hemostazė, kai kraujyje cirkuliuojantys
baltymai aktyvuojami per grandininę reakciją. Šie baltymai
vadinami krešėjimo faktoriais ir žymimi romėniškais skaitmenimis

1c

nuo I iki XIII.

Iš trombocitų ir eritrocitų susiformavęs trombas. Tuo pačiu metu prasideda
antrinė hemostazė ir aktyvuojasi daug krešėjimo faktorių.
Krešėjimo faktorius

Koagel

Krešulys (trombas)

Antrinės hemostazės proceso pabaigoje susidaro fibrino tinklas,
kuris padengia trombo paviršių ir apsaugo kraujo krešulį nuo
ištirpimo (1d paveikslas).
Kai kuriems žmonėms iš prigimties trūksta vieno arba kelių
krešėjimo faktorių, todėl jų kraujas negali gerai krešėti prasidėjus
kraujavimui. Dažniausiai pasitaikantys krešėjimo sutrikimai –
A ir B hemofilija bei von Willebrando liga.
1d

Šio proceso metu susiformuoja fibrino tinklas, jis sutvirtina iš trombocitų
ir eritrocitų susiformavusį trombą. Krešulys dar labiau stabilizuojamas
ir kraujavimas sustabdomas galutinai.
Pacientai, kurie turi tam tikro krešėjimo faktoriaus trūkumą, pavyzdžiui,
faktoriaus VIII trūkumą esant hemofilijai A arba faktoriaus IX trūkumą esant
hemofilijai B, turi antrinės hemostazės defektą.
Fibrinas
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Von Willebrando liga (VWL)

Von Willebrando ligos tipai

Von Willebrando liga yra paveldimas krešėjimo sistemos susirgimas,

Yra trys VWL tipai, kurie skiriasi savo sunkumu.

pažeidžiantis apie 1% visos žmonių populiacijos. Ne visiems VWL
geno nešiotojams pasireiškia ligos simptomai, tačiau būtent ši liga

Pirmą tipą lemia sumažėjęs VWF kiekis kraujyje. Įvairiais kliniki-

yra dažniausia paveldima padidėjusio kraujavimo priežastis. Laimei,

niais tyrimais nustatyta, kad net iki 1% žmonių serga 1 tipo VWL.

tik labai nedaug pacientų kenčia nuo sunkių ligos simptomų,

Šį ligos tipą gana sunku diagnozuoti, nes VWF pokyčiai gali būti

kuriuos reikia nuolat gydyti. Liga pavadinta suomių gydytojo Eriko

labai subtilūs ir priklauso nuo daugelio veiksnių – kraujo grupės,

von Willebrando vardu. Šis žmogus 1926 metais pirmasis aprašė

streso, hormonų pusiausvyros ir kt.

VWL šeimoje iš Alandų salų. Ligą gali lemti VWF trūkumas arba
kokybinis šio faktoriaus nevisavertiškumas.

Antrą tipą lemia kokybinis VWF defektas. Šis ligos tipas pasitaiko
daug rečiau. Yra keli antro tipo VWL potipiai.

Antro tipo VWL potipiai. Visiems šio tipo VWL potipiams
būdinga tai, kad VWF organizme gaminamas, tačiau jis nėra
funkciškai vertingas. 2A ir 2M ligos potipiams būdinga tai, kad
VWL sergančių žmonių hemostazė

nevyksta efektyvus VWF ir trombocitų sukibimas. Tuo tarpu
esant 2B ligos potipiui VWF prikimba prie trombocitų per daug

Kaip jau buvo minėta anksčiau, VWF atlieka „klijų“ vaidmenį,

intensyviai ir tai gali nulemti trombocitų skaičiaus sumažėjimą –

padėdamas trombocitams prisitvirtinti prie pažeistos kraujagys-

trombocitopeniją. 2N tipas pasižymi tuo, kad VWF negali tinka-

lės sienelės ir sulipti vienam su kitu. Jeigu šis sukibimas nebus

mai prisijungti ir apsaugoti VIII krešėjimo faktoriaus.

pakankamai tvirtas, kraujo srovė nuplaus per pirminę hemostazę
susiformavusį trombocitinį trombą ir kraujavimas tęsis toliau.
Trečias tipas. Šiam VWL tipui būdingas beveik absoliutus VWF
VWF taip pat apsaugo VIII krešėjimo faktorių, kuris yra labai

deficitas ir su tuo susijęs VIII krešėjimo faktoriaus koncentracijos

trapus ir greitai gali tapti neaktyvus. Esant sunkiai VWL formai,

paciento kraujyje sumažėjimas. Tai yra labai rimtas krešėjimo sutri-

nustatomas ir VIII faktoriaus deficitas.

kimas, tačiau gana retas – trečio tipo VWL pasitaiko 1 iš 500 000
gyventojų.
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2 paveikslas. Pirmo, antro ir trečio tipo VWL skirtumai

Simptomai
Ligos simptomai kiekvienam VWL sergančiam žmogui gali būti
skirtingi ir visiems ligos tipams labai panašūs. Paprastai sergant
pirmo tipo von Willebrando liga kraujavimas būna daug lengvesnis
ir silpniau išreikštas nei esant trečio tipo ligai. Tačiau ir žmonės,
sergantys pirmo tipo VWL, gali kentėti nuo sunkaus kraujavimo.
Sergant vidutinio ir sunkaus laipsnio von Willebrando liga, krau
javimas gali būti toks pat sunkus ir stiprus kaip ir sergant hemofilija,
2a Esant pirmam ir trečiam ligos tipui, VWF kiekis paciento kraujyje yra per mažas,
kad kraujavimas liautųsi.

bet von Willebrando ligai labiau būdingas kraujavimas iš odos ar
gleivinių, pavyzdžiui, iš nosies.

2b Esant antram VWL tipui, faktoriaus kiekis kraujyje yra pakankamas,
tačiau VWF yra silpnas, nevisavertis ir negali kokybiškai jungtis su kitomis
krešėjimo procese dalyvaujančiomis medžiagomis, todėl kraujavimui sustabdyti
reikia daug daugiau laiko.
Nevisavertis von Willebrando faktorius
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Žmonėms, sergantiems lengva arba vidutinio sunkumo von Wille-

Pagal kraujavimo pobūdį galima

brando ligos forma, dažniausiai pasireiškia neintensyvus kraujavimas.

diferencijuoti VWL tipus:

3 paveikslas

Paprastai tai būna greitai atsirandančios mėlynės ant odos ar gleivinių kraujavimas – iš nosies, dantenų, gausesnės ar ilgiau trunkančios

spontaniškas kraujavimas į sąnarius ir raumenis;

menstruacijos moterims. Toks kraujavimas gali atrodyti nereikšmingas

nenormaliai ilgas kraujavimas iškritus dančiui

ir neribojantis kasdienio gyvenimo, bet dėl tam tikrų aplinkybių

ar jį išrovus;

(pvz., traumos, operacijos, dantų rovimas) asmuo, sergantis net ir

ilgos ir gausios menstruacijos;

lengva ar vidutine VWL forma, gali smarkiai nukraujuoti.

kraujavimas iš nosies ir gleivinių;

Trečias tipas

Antras tipas

greitai atsirandančios mėlynės.

Pirmas tipas

3 paveikslas. VWL tipų charakteristika (trys tipai)
Pirmas ligos tipas yra dažniausias ir jį lemia sumažėjusi VWF koncentracija
sergančiojo kraujyje. Antras ligos tipas retesnis ir jį lemia kokybiniai VWF pokyčiai.
Trečias ligos tipas yra pats sunkiausias ir pasitaiko rečiausiai – juo sergančio
asmens kraujyje beveik visiškai nėra VWF.

Paveldimumas
Vyrai ir moterys vienodai rizikuoja sirgti von Willebrando liga.
Ligos išsivystymą lemiantis genas yra išsidėstęs toje chromosomoje
Žmonės, sergantys sunkia VWL forma, kraujuoja gausiai ir gana

(autosomoje), kurią paveldi ir mergaitės, ir berniukai. Liga taip

dažnai. Tai taip pat dažniausiai būna odos ir gleivinių kraujavimai,

pat gali prasidėti dėl paties sergančiojo organizme įvykusios

tačiau gali pasitaikyti ir kraujavimo į sąnarius ar raumenis. Toks

genotipo mutacijos ar persitvarkymo, nors jo tėvai nėra VWL geno

kraujavimas gali būti skausmingas, o laiku negydomas padidina

nešiotojai.

sąnarių kapsulių, kremzlių ir kaulų degeneracijos riziką. Jeigu toks
kraujavimas kartojasi, ilgainiui gali išryškėti judėjimo funkcijos
sutrikimai. Ankstyvi kraujavimo į sąnarius ar raumenis požymiai yra
patinimas, veržimo jausmas, karštis ir riboti galūnės judesiai.
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Diagnozės nustatymas
Von Willebrando ligos diagnostika yra sudėtinga, todėl būtina,

Kitas vaistas, galintis padėti, yra traneksaminė rūgštis. Šis pre

kad ligą tirtų ir nustatytų specialistas. Svarbu, kad žmonės su

paratas apsaugo susidariusį kraujo krešulį nuo ištirpimo ir gali būti

įtariama VWL nedelsiant būtų nukreipiami specializuotam tyrimui.

naudojamas kaip tabletės, skalavimo skystis ar į veną leidžiamas

Geriausia nukreipti šiuos žmones tyrimui į vieną iš hematologijos

vaistas. Traneksaminę rūgštį galima naudoti ir vietiškai – dedant

centrų, kur galima atlikti specializuotus tyrimus. Čia bus nustatyta

į nosį vaistu suvilgytą tamponą ar skalaujant skysčiu burną, kai

ligos diagnozė ir duotos rekomendacijos gydymui.

išrautas dantis ar kraujuoja dantenos. Traneksaminė rūgštis taip
pat gali būti naudojama kraujavimui iš gimdos stabdyti. Nedidelį
kraujavimą galima sustabdyti vien traneksamine rūgštimi. Dažnai
kraujavimui stabdyti desmopresinas ir traneksaminė rūgštis nau
dojami kartu.

Von Willebrando ligos gydymas
VWL yra paveldima, ji išlieka visą gyvenimą ir jos neįmanoma
išgydyti. Tačiau šiais laikais yra priemonių efektyviai gydyti ir
nuspėti kraujavimą. Kuris gydymas geriausias, priklauso nuo VWL
tipo ir sunkumo laipsnio.

Sunki ir kai kurios vidutinio sunkumo VWL formos
Sunki ir vidutinio sunkumo ligos formos geriausiai gydomos

Lengva ir kai kurios vidutinio sunkumo VWL formos

krešėjimo faktorių koncentratais. Šie koncentratai yra gaminami

Lengvais atvejais dažniausiai pakanka gydymo sintetiniu preparatu

iš donorų plazmos, jų sudėtyje yra ir von Willebrando faktoriaus,

desmopresinu. Desmopresino efektyvumas kiekvienam sergan

ir VIII plazmos krešėjimo faktoriaus. Šio gydymo metu į sergan-

čiajam yra skirtingas ir gali padidinti tiek VWF, tiek VIII faktoriaus

čiojo organizmą įvedamas baltymas, kurio jam trūksta. Kaip ir

kiekį kraujyje.

kiti organizmo baltymai, šie įvestieji krešėjimo faktoriai natūraliai
suskaidomi ir pasišalina iš organizmo, dėl to gydymą reikia kartoti
nuolat.

16

17

Šiuolaikinių von Willebrando faktoriaus koncentratų gamybos
procesas labai atidžiai kontroliuojamas. Pirmiausia labai nuodugniai ištiriama donorų sveikata ir įsitikinama, kad jie tikrai tinka būti

S/D apdorojimas yra dokumentuotas ir patvirtintas

donorais. Donorų kraujas vėliau testuojamas taikant molekulinį

cheminis procesas, kuris efektyviai naikina virusus,

PGR metodą. PGR metodas padeda aptikti galimus infekcijų, tokių

turinčius lipidinį apvalkalą, tokius kaip ŽIV, hepatito B ir

kaip hepatitas A, hepatitas B, hepatitas C, parvovirusas ar ŽIV,

hepatito C virusai, ir iki šiol dar nežinomus virusus su lipidų

sukėlėjus.

apvalkalu. Per S/D apdorojimą ištirpinamas lipidinis virusų
apvalkalas ir virusai nebegali tvirtintis prie ląstelių
receptorių.

PGR testas yra molekulinis tyrimo metodas, kuris nustato
virusus organizme. Įprastas antikūnų testas aptinka antikūnus,
kuriuos gamina žmogaus organizmas kovai su virusais.
PGR testo pranašumas – nereikia laukti, kol organizme pasi
gamins antikūnai prieš vieną ar kitą virusą, nes šis procesas gali
užtrukti net iki 20 dienų. PGR testas yra labai jautrus ir gali
aptikti kraujyje atskiras virusų daleles.

Trečioji krešėjimo faktorių koncentratų apsaugos priemonė yra
virusų naikinimas. Koncentratai pereina įvairius virusų naikinimo
žingsnius. Tai gali būti cheminis metodas (vadinamasis solventodetergento, arba S/D, apdorojimas), kuris naikina virusus su

4 paveikslas. Efektyvus virusų naikinimas
taikant cheminį S/D apdorojimą.
VWL gydymui naudojami krešėjimo faktorių
koncentratai pereina įvairius valymo etapus,
kad būtų galima garantuoti jų saugumą.
Vienas tokių metodų yra S/D apdorojimas,
kuris labai efektyviai naikina virusus, turinčius
lipidinį apvalkalą, tokius kaip hepatito B ir
hepatito C virusai, ŽIV-1 ir ŽIV-2 virusai.
Šis apdorojimas labai patikimas, nes išsaugo
plazmos baltymų struktūrą bei funkcijas.

lipidiniu apvalkalu (4 paveikslas). Kitas metodas yra terminis ap
dorojimas, kai plazmoje sunaikinami virusai be apvalkalo. Šie du
metodai efektyviai pašalina visus galimus virusus.
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Galiausiai, prieš patekdami į vaistines, produktai praeina kokybės

Profilaktika

kontrolę. Dabartiniai krešėjimo faktorių koncentratai, vertinant

Gydymas krešėjimo faktorių koncentratais gali būti skiriamas

iš virusinės saugumo perspektyvos, dėl griežtos gamybos proceso

įvykus kraujavimui arba profilaktiškai, siekiant užkirsti kelią

kontrolės Pasaulinės hemofilijos organizacijos (WFH) sprendimu

galimam kraujavimui. Sunki von Willebrando ligos forma yra

yra laikomi saugiais vaistais.

pagrindinė profilaktinio gydymo indikacija. Kitos kraujo krešėjimo
ligos – hemofilijos – gydymo rezultatai tokiose šalyse kaip Švedija,
Vokietija ar Olandija rodo, kad ankstyvame amžiuje pradėtas
profilaktinis gydymas gali apsaugoti pacientą nuo sąnarių pažeidimo ir labai pagerinti jo gyvenimo kokybę.

Remdamiesi šia patirtimi, specialistai rekomenduoja profilaktinį
Dėl kruopštaus gamybos proceso gydymas šiuolaikiniais krešėjimo

gydymą daugumai pacientų, sergančių trečio tipo VWL, ir kai

faktorių koncentratais leidžia sumažinti pašalinio poveikio tikimybę

kuriems sergantiems kitų tipų liga. Siekiant išvengti sąnarių pažei-

iki minimumo. Standartizuotas dviejų krešėjimo faktorių – von

dimo, profilaktinis gydymas turėtų būti pradėtas ganėtinai anksti.

Willebrando ir VIII krešėjimo – santykis bei skilimo pusperiodis
sumažina galimo faktorių perdozavimo riziką. Minimalus albumino

Profilaktiškai gydant rekomenduojama tokia dozė: apie 30 TV

kiekis šiuose preparatuose sumažina negydomųjų baltymų kiekį,

faktoriaus kiekvienam kilogramui paciento kūno svorio 3 kartus

o kartu pašalinio gydymo poveikio tikimybę.

per savaitę.
Gydytojas gali koreguoti gydymo režimą, atsižvelgdamas į individualų ligonio atsaką į gydymą.
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Gyvenimas su šia liga
Šiuolaikinio gydymo galimybės leidžia žmonėms, sergantiems

Medicininė pagalba

VWL, gyventi daugiau ar mažiau visavertį gyvenimą. Nereikia

Labai svarbu visada informuoti slaugos personalą apie padidė

nuolat galvoti apie galimą kraujavimą. Išoriniai kraujavimai retai

jusią Jūsų kraujavimo riziką ir pagalbos būtinybę dėl vienų ar kitų

sukelia didesnių problemų. Retesni, vidiniai kraujavimai, tokie

priežasčių. Jeigu Jums planuojama operacija ar kita intervencinė

kaip kraujavimas į sąnarius, raumenis, pilvo organus ar smegenis,

procedūra, turite susisiekti su krešėjimo centro gydytojais. 

gali būti sunkaus pobūdžio. Svarbu elgtis protingai ir vengti

Pagalvokite apie tai.

nereikalingos rizikos.
Visada nešiokitės kraujavimo kortelę (jei tokią turite) arba trumpą
ligos išrašą, kur būtų nurodyta informacija apie Jūsų diagnozę
ir gydymą, taip pat Jūsų hematologijos centro telefonas.

Mankšta ir sveikata

Venkite vaistų, kurių sudėtyje yra acetilsalicilo rūgšties

Kaip ir kiekvienam iš mūsų, žmonėms su padidėjusia kraujavimo

(aspirino). Vaistus, kurių sudėtyje yra paracetamolio,

rizika labai svarbu pasirinkti gerai subalansuotą gyvenimo būdą,

vartoti galima.

lavinti jėgą ir judėti. Sportas ir pratimai stiprina raumenis, gerina

Moterys, sergančios VWL, turėtų pasirinkti ginekologą,

judrumą ir mažina kraujavimo riziką. Planuojant krešėjimo faktorių

turintį pakankamai žinių apie šį susirgimą.

naudojimą ir derinant jį su fiziniu aktyvumu, daugumą fizinių

Nėštumo metu nuolat susisiekite su hematologijos centru.

užsiėmimų galima saugiai praktikuoti. Rekomenduojama vengti

Turėtų būti skiriami tik poodiniai skiepai, nes injekcijos

kontaktinių sporto rūšių, tokių kaip boksas ar imtynės.

į raumenis gali sukelti kraujavimą.
Tėvai, kurie turi vaikų, sergančių VWL
Tėvams, kurių vaikai serga VWL, labai sunku surasti pusiausvyrą
tarp pakankamos ir per didelės vaikų apsaugos. Labai svarbu,
kad mokyklos ir vaikų darželiai būtų informuoti, kaip organizuoti
sergančių vaikų veiklą, atsižvelgiant į ligos sunkumo laipsnį.
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Adresai ir nuorodos
Informacija apie von Willebrando ligą
www.willebrand.lt
Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacija
Tel. +370 674 05493
www.hemofilija.lt
World Federation of Hemophilia
Tel. +1 (514) 875 7944
Faksas +1 (514) 875 8916
www.wfh.org, wfh@wfh.org

Ką verta
žinoti
apie von
Willebrando
ligą

For the safe and optimal use of human proteins

