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1. Įvadas ir bendroji dalis

1.1 Apibrėžimas ir epidemiologija

Willebrand’o liga – autosominiu būdu paveldimas įgimtas krešėjimo sutrikimas, kurį sukelia 
Willebrand’o faktoriaus (VWF) stoka arba sutrikusi jo funkcija.

VWF yra didelis multimerinis glikoproteinas, esantis kraujo plazmoje ir trombocituose. Jį 
gamina endotelio ląstelės ir megakariocitai.

VWF atlieka dvi funkcijas: (1) dalyvauja pirminėje trombocitų adhezijoje ir skatina trombo-
citų sukibimą įvairiose smulkių kraujagyslių pažeidimų vietose; (2) suriša, stabilizuoja ir per-
neša VIII krešėjimo faktorių (FVIII). VWF sutrikimai sukelia kraujavimus, kuriuos lemia sutrikusi 
trombocitų adhezija ir / arba sumažėjusi VIII krešėjimo faktoriaus koncentracija. 

VWL yra gana dažnas krešėjimo sutrikimas, kuriuo gali sirgti tiek vyrai, tiek moterys. Šiai ligai 
būdingas odos ir gleivinių kraujavimas, taip pat kraujavimas per chirurgines procedūras ar po jų.

Epidemiologija. VWL – palyginti dažna kraujavimo priežastis, bet skirtingų tyrimų duo-
menimis ligos paplitimas skiriasi ir labai priklauso nuo tirtų atvejų apibrėžimo. VWL paplitimas 
buvo tirtas keletoje šalių remiantis hemostazės centruose apsilankiusių pacientų, kuriems pa-
sireiškė simptomai, skaičiumi. Sergančiųjų skaičius svyravo nuo 23 iki 110 atvejų vienam milijo-
nui gyventojų. Keliose skirtingose šalyse nustatyta, kad sunkios, 3 tipo VWL paplitimas yra nuo 
1 iki 3 atvejų vienam milijonui gyventojų, o tretinio lygio medicinos centrų duomenimis – maž-
daug nuo 10 iki 30 atvejų milijonui gyventojų. Manoma, kad dėl su VWL susijusių kraujavimo 
simptomų į pirminės sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi maždaug 1 iš 1 000 pacientų.  

1.2 Klasi�kacija

1.2.1 Paveldima Willebrand’o liga

VWF yra klasi�kuojama remiantis kriterijais, nustatytais ISTH VWF pakomitečio. Pirmą kartą jie 
buvo paskelbti 1994 metais, o atnaujinti 2006 metais. Ši klasi�kacija buvo sukurta taip, kad 
diagnozuojant ligą nereikėtų atlikti specialių laboratorinių tyrimų ir daugelį VWL potipių būtų 
galima nustatyti naudojant plačiai paplitusius tyrimus. 

VWL skirstoma į tris pagrindinius tipus, žr. žemiau pateiktoje lentelėje.

Tipas Apibūdinimas
1 Dalinė kiekybinė VWF stoka
2 Kokybinis VWF defektas
2A Sutrikusi nuo VWF priklausanti trombocitų adhezija ir selektyvi dide-

lio molekulinio svorio multimerų stoka
2B Padidėjęs a�nitetas trombocitų GPIb receptoriams
2M Sutrikusi nuo VWF priklausanti trombocitų adhezija be selektyvios 

didelio molekulinio svorio multimerų stokos
2N Reikšmingai susilpnėjęs VWF jungimasis su FVIII 
3 Absoliuti VWF stoka

SANTRUMPOS

ADTL
ĮWS
KL
KM
BKT
KFK
CNS
KT
DDAVP
DIK
GVT
ŠŠP
FVIII
FVIII:C
VT
HAV
HBV
HCV
ŽIV
PHT
ISTH
TV
TV/dL
TV/kg
MM
MRT
NVNU
GKT
PFA-100®
TT-VWL
VWL
VWF
VWF:Ag
VWF:CB
VWF:FVIIIB
VWF:RCo
RIPA

aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas
įgytas Willebrand’o sindromas
kraujavimo laikas
kūno masė
bendras kraujo tyrimas
krešėjimo faktoriaus koncentratas
centrinė nervų sistema
kompiuterinė tomogra�ja
desmopresinas (1-desamino-8-D-arginino vazopresinas)
diseminuota intravaskulinė koaguliacija
giliųjų venų trombozė
šviežia šaldyta plazma
VIII krešėjimo faktorius
VIII krešėjimo faktoriaus aktyvumas plazmoje, išreikštas proc.
virškinimo traktas
hepatito A virusas
hepatito B virusas
hepatito C virusas
žmogaus imunode�cito virusas
pakaitinė hormonų terapija
International Society on Thrombosis and Haemostasis
tarptautiniai vienetai
tarptautiniai vienetai decilitre
tarptautiniai vienetai kilogramui kūno masės
multimerai
magnetinio rezonanso tomogra�ja
nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo
geriamosios kontraceptinės tabletės
trombocitų funkcijos analizatorius 
trombocitų tipo Willebrand’o liga
Willebrand’o liga  
Willebrand’o faktorius
Willebrand’o faktoriaus antigenas
Willebrand’o faktoriaus kolageną surišantis aktyvumas
Willebrand’o faktoriaus VIII faktorių surišantis aktyvumas
Willebrand’o faktoriaus ristocetino kofaktoriaus aktyvumas 
ristocetino sukelta trombocitų agregacija
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1 tipo VWL pasireiškia 75  proc. visų VWL sergančių pacientų, kuriems yra kraujavimo simp-
tomų. Likę pacientai pasiskirsto tarp keturių 2 tipo variantų ir įvairių centrų duomenimis šis 
pasiskirstymas labai įvairus.

Lentelėje pateikta informacijos santrauka apie skirtingo tipo  VWL paveldimumą, paplitimą 
ir polinkį į kraujavimą.

Tipas Paveldimumas Paplitimas Polinkis į kraujavimą
1 tipas Autosominis dominantinis Mažiau nei 1 % Nuo lengvo iki 

vidutinio
2A tipas Autosominis dominantinis 

arba recesyvinis
Nedažnas Kinta, dažniausiai 

vidutinis
2B tipas Autosominis dominantinis Nedažnas Kinta, dažniausiai 

vidutinis
2M tipas Autosominis dominantinis 

arba recesyvinis
Nedažnas Kinta, dažniausiai 

vidutinis
2N tipas Autosominis recesyvinis Nedažnas Kinta, dažniausiai 

vidutinis
3 tipas Autosominis recesyvinis Retas (nuo 1:250 000 

iki 1:1 000 000)
Stiprus (gausus 
kraujavimas)

1.2.2 Trombocitų tipo Willebrand’o liga

Aprašytas ir krešėjimo sutrikimas, vadinamas trombocitų tipo VWL. Šis sutrikimas pasireiškia 
ne dėl VWF defekto ir tai nėra tikra VWL. Jį sukelia paveldimas trombocitų defektas. Pakitę 
trombocitai jungiasi su normaliu VWF ir pašalina jį iš kraujotakos. 

1.2.3 Įgytas Willebrand’o sindromas

Įgytą Willebrand’o sindromą (ĮVWS) lemia VWF koncentracijos, struktūros ar funkcijos pokyčiai, 
kurie nėra tiesiogiai paveldimi, bet yra kitų patologinių būklių pasekmė. 
ĮVWS lemia vienas iš trijų mechanizmų:
> VWF autoimuninis klirensas arba slopinimas,
> šlyties streso indukuota VWF proteolizė, 
> padidėjęs VWF jungimasis prie trombocitų ar kitų ląstelių paviršiaus.

Autoimuniniai mechanizmai gali sukelti ĮVWS, sergant kitomis limfoproliferacinėmis ligomis, 
monokloninėmis gamapatijomis, sistemine raudonąja vilklige ir kitais autoimuniniais sutriki-
mais bei kai kuriomis vėžinėmis ligomis.

Patologinis šlyties stresas gali pasireikšti kartu su širdies ir kraujagyslių pažeidimais, tokiais 
kaip skilvelių pertvaros defektas ir aortos stenozė arba pirminė plaučių hipertenzija. 

Padidėjusio VWF jungimosi prie ląstelių, ypač trombocitų, paviršiaus mechanizmas tikriau-
siai lemia ĮVWS, susijusį su mieloproliferacinėmis ligomis.

ĮVWS buvo nustatytas esant hipotireozei, kurią sukėlė ne imuniniai mechanizmai. 

Su ĮVWS susiję ir keletas vaistų. Daugiausia pranešimų gauta apie valproinę rūgštį, ciprof-
loksaciną, grizeofulviną ir hidroksietilo krakmolą.

Norint nustatyti ĮVWS dažnį ir apibrėžti jo įtaką kraujavimui daugelio ligų ir būklių atvejais, 
reikia atlikti daugiau tyrimų.

1.3 Simptomai

VWL simptomai yra užsitęsęs �ziologinis kraujavimas, spontaniški patologinio kraujavimo 
atvejai ir kraujavimas dėl traumų ar chirurginių procedūrų. Sergantiems VWL būdingas odos 
ir gleivinių kraujavimas.  

Dažniausiai kraujavimas būna lengvas arba vidutinio sunkumo, t.y. toks, dėl kurio nereikia 
atlikti kraujo perpylimo ar kreiptis į gydytoją.

Vaikams dažniausiai pasireiškiantys simptomai yra pasikartojantis kraujavimas iš nosies 
ir didelės mėlynės. Užsitęsęs kraujavimas po dantų traukimo ar kitų burnos, nosies procedū-
rų gali atsirasti esant bet kurio amžiaus ir būti pagrindinis simptomas. Moterims vyraujan-
tis simptomas yra menoragija (susijusi su menstruacijomis arba nesusijusi), galinti sukelti 
nedarbingumą.

Retais atvejais kraujuojama į sąnarius ar raumenis, dažniau tiems pacientams, kuriems VWF 
stoka yra sunkaus laipsnio. Gyvybei pavojingi kraujavimo atvejai (į CNS, kaklą, gerklas, virški-
nimo traktą) gali pasireikšti 3 tipo VWL sergantiems pacientams, kai kuriems 2 tipo ir rečiau 1 
tipo VWL sergantiems pacientams. 

Ligos simptomai gali keistis priklausomai nuo gretutinių ligų ar vartojamų vaistų.

Dažniausi sergančių VWL kraujavimo simptomai pateikti šioje lentelėje.

Simptomai Visų tipų VWL 1 tipo VWL 2 tipo VWL 3 tipo VWL
Kraujavimas iš nosies 40–60 % 50–60 % 63 % 65–75 %
Menoragija 47–60 % 32 % 32 % 55–70 %
Kraujavimas po dantų 
traukimo

30–50 % 17–30 % 39 % 55–70 %

Echimozės 50 % 50 % 40–50 % 60–70 %
Nedidelių pjautinių ar brėž-
tinių žaizdų kraujavimas

35 % 36 % 40 % 50 %

Kraujavimas iš dantenų 25–35 % 30 % 35 % 55 %
Kraujavimas po chiruginių 
operacijų

20–30 % 20–45 % 23 % 40 %

Kraujavimas į sąnarius arba 
raumenis

6–8 % 2–3 % 4 % 35–45 %

Kraujavimas iš virškinimo 
trakto

14 % 5 % 8 % 20 %

VWL gali būti lengvas sutrikimas, pasireiškiantis keliais simptomais. Kartais liga diagnozuoja-
ma tada, kai po sunkių sužeidimų, nelaimingų įvykių, invazinių procedūrų ar operacijų užsitę-
sia kraujavimas.

Šeimoje diagnozuota VWL gali padėti įtarti ligą kitiems šeimos nariams.  
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1.4 VWL komplikacijos 

Dėl kraujavimo pasireiškiančios komplikacijos:
> anemija,
> artropatija, atsiradusi po kraujavimo į sąnarius (retai),
> kraujagyslinių rezginių susiformavimas,
> kontraktūros (retai).

Su gydymu susijusios komplikacijos:
> hepatito B virusas (HBV),
> hepatito C virusas (HCV),
> hepatito A virusas (HAV),
> žmogaus imunode�cito virusas  (ŽIV),
> kitos infekcijos.

Inhibitoriai prieš VWF ir FVIII

2. Diagnostika

Pacientus, kuriems pasireiškia kraujavimas ir įtariama VWL, reikia ištirti specialiame hemato-
logijos skyriuje, kuriame dirba krešėjimo ligų specialistai. Lietuvoje tai galima atlikti Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikose, Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų �liale, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos, 
Klaipėdos jūrininkų ligoninėje.

VWL diagnostikai reikia trijų klinikinių ir laboratorinių komponentų derinio:
> buvęs užsitęsęs odos ar gleivinių kraujavimas,
> šeimoje buvę užsitęsusių kraujavimo atvejų,
> laboratorinis ištyrimas, kai nustatomas kiekybinis ir (ar) kokybinis VWF defektas.

2.1 Asmenys, kuriuos reikia tirti dėl VWL

Asmenys, kuriems užsitęsęs kraujavimas iš odos ir gleivinių. 
Asmenys, kuriems būta kraujavimo į sąnarius, raumenis ar minkštuosius audinius, bet kurie 
neserga hemo�lija.
Asmenys, kuriems buvo užsitęsęs kraujavimas po traumos ar chirurginių operacijų,
įskaitant ir dantų traukimą.
Asmenys, kurių šeimos nariams yra diagnozuota VWL.
Asmenys, kurių krešėjimo laboratoriniai rodmenys pakitę, tačiau simptomų nėra.
Jauni asmenys, kuriems po kraujavimo išsivysto anemija, kurios priežastis neaiški.

2.2 Klinikinis VWL įvertinimas

Klinikinis VWL įvertinimas labai priklauso nuo objektyvios paciento anamnezės apie užsitęsusį 
odos ir gleivinių kraujavimą surinkimo. Kadangi kraujavimas, pasireškiantis sergant VWL, daž-
nai pasitaiko ir sveikiems žmonėms, būtų veiksminga naudoti klausimyną, kuris padėtų nusta-
tyti VWL sergančius pacientus.

Siūlomi klausimynai pateikti I priede.

2.3 Laboratorinis VWL ištyrimas

Laboratoriniai tyrimai pacientui turėtų būti atliekami remiantis surinkta anamneze ir apžiūra. 
Pirmiausia reikia atlikti pirminį krešėjimo sistemos laboratorinį įvertinimą.

2.3.1 Pirminis hemostazės laboratorinis įvertinimas

> Bendras kraujo tyrimas (BKT).
> Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL).
> Protrombino laikas (PL).
> Fibrinogenas.
> Kraujavimo laikas (KL) pagal IVY ir (ar) trombocitų funkcijos analizė (PFA-100®). 

2.3.2 VWL atrankiniai tyrimai

> VWF proteino antigeno kiekis plazmoje – VWF:Ag.
> VWF aktyvumo nustatymas: VWF Ac , VWF:RCo tyrimai.
> VIII krešėjimo faktoriaus koncentracija plazmoje – FVIII:C.
> Kraujo grupė pagal ABO.

2.3.3 VWL patvirtinimo ir ligos potipių nustatymo tyrimai

> VWF:RCo ir VWF:Ag santykis.
> Ristocetino sukelta trombocitų agregacija (RIPA).
> VWF multimerų analizės testas.
> VWF ir kolageną surišantis mėginys – VWF:CB.
> VWF ir FVIII surišantis mėginys – VWF:FVIIIB.
> Genetinis ištyrimas – DNR  sekų tyrimai.
> VWF ir trombocitus surišantis mėginys – VWF:PB.
> Trombocitų VWF mėginys.
> Antikūnų prieš VWF tyrimas.
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įskaitant ir dantų traukimą.
Asmenys, kurių šeimos nariams yra diagnozuota VWL.
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Įvairių tipų VWL įprastinių laboratorinių tyrimų santrauka pateikiama šioje lentelėje.

Tipas vWF:RCo 
ir VWF Ac  
(TV/dL)

VWF:Ag  
(TV/dL)

FVIII VWF:RCo ir VWF:Ag 
santykis

1 tipas
2A tipas
2B tipas
2M tipas
2N tipas
3 tipas
Maža VWF 
koncentracija
Normalus

<30
<30
<30
<30
30–200
<3

30–50
50–200

<30
<30–200
<30–200
<30–200
30–200
<3

30–50
50–200

 arba normalus
 arba normalus
 arba normalus
 arba normalus

          
 (<10 TV/dL)

Normalus
Normalus

>0,5–0,7
<0,5–0,7
Dažniausiai  <0,5–0,7
<0,5–0,7
>0,5–0,7
Netaikoma

>0,5–0,7
>0,5–0,7

Asmenys, kurių plazmoje VWF koncentracija pagal laboratorijos nustatytus leidžiamus svy-
ravimus yra žemiau apatinės ribos, bet yra didesnė nei 30TV/dl, gali sirgti VWL, bet kartais tai 
vadinama „galima 1 tipo VWL“ arba „maža VWF koncentracija“. Tokiems pacientams rekomen-
duojama tyrimą pakartoti po 3–6 mėnesių.

Pakartotinį VWL tyrimą taip pat reikia atlikti, jei nustatoma ribinė VWF koncentracija. 
Stresas, įskaitant chirurgines operacijas, �zinį krūvį, nerimą, išsigandusio vaiko verksmą, taip 
pat sisteminis uždegiminis procesas, nėštumas ar estrogenų ir / ar geriamųjų kontraceptinių 
preparatų vartojimas gali didinti VWF koncentraciją plazmoje ir maskuoti mažą pradinę jo 
koncentraciją.

0 (I) kraujo grupės asmenų plazmoje VWF koncentracija yra 25 proc. mažesnė lyginant su 
kitų ABO kraujo grupių asmenų.

2.3.4 VWL diagnostikos parametrai

> Buvęs kliniškai reikšmingas kraujavimas.
> Teigiama šeimos kraujavimų anamnezė.
> Neigiami kitų krešėjimo sutrikimų mėginių rezultatai.
> Atlikti ir įprastai svyruojantys VWL atrankos mėginių rezultatai.
> Įprastai svyruojantys galutinių testų rezultatai.

Siekiant nustatyti speci�nį VWL potipį (pvz., 2A, 2B, 2M ar 2N), atrinktiems asmenims yra atlieka-
mi papildomi galutiniai testai. Kai kurie VWL gydymo subtilumai priklauso nuo ligos potipio.

VWL diagnostikos algoritmo santrauka pateikta II priede.

 

3. Vaikų VWL aspektai 

Klinikiniai suaugusiųjų ir vaikų VWL ligos požymiai iš esmės nesiskiria, tačiau tam tikri diagnos-
tikos ir gydymo aspektai gali būti būdingi arba speci�ški tik vaikams. 

3.1. Diagnostika

Atrankiniai laboratoriniai tyrimai

VWL daugumai pacientų diagnozuojama vaikystėje, labai retai naujagimystės periodu. Atran-
kiniai laboratoriniai tyrimai, tokie kaip ADTL, protrombino laikas, �brinogeno koncentracija 
arba trombocitų funkcijos tyrimas PFA-100, turi ribotą vertę diagnozuojant VWL vaikams. Vai-
kams kraujavimo laiko nerekomenduojama atlikti dėl mažo tyrimo jautrumo ir speci�škumo. 
Todėl, pasireiškus odos ir gleivinių kraujavimo simptomams, visada rekomenduojama atlikti 
speci�nius laboratorinius tyrimus VWL diagnozuoti. 

3.2. Gydymas

Pagrindiniai gydymo principai nesiskiria nuo suaugusiųjų VWL gydymo. 

Desmopresinas

Gali būti skiriama tik esant teigiamam terapiniam desmopresino poveikiui. Individualus tera-
pinis desmopresino poveikis paprastai tiriamas diagnozavus VWL specializuotame hematolo-
gijos skyriuje. Dozė – 0,3 μg/kg. Skiriama neskiesto desmopresino injekcija į pilvo poodį arba 
trumpa 20–30 min. infuzija į veną, praskiedus 25–50 ml �ziologinio tirpalo. Tokią dozę galima 
kartoti kas 12–24 val., bet ne ilgiau kaip 2 paras. 

Vaikams iki 2 m. desmopresino skirti nerekomenduojama (hiponatremijos ir traukulių pa-
vojus). Jei desmopresino reikia skirti jaunesniems nei 2 m. vaikams, pirmas 24 val. po vaisto 
paskyrimo būtina intensyviai sekti elektrolitų kiekį kraujyje, riboti skysčius bei vengti hipoto-
ninių tirpalų. 

4. Gydymas
Willebrand’o liga yra genetiškai nulemta liga ir nuo jos pasveikti neįmanoma. Gydymo tikslas – 
sustabdyti kraujavimą (gydymas pagal poreikį), išvengti kraujavimo (pakaitinis gydymas per 
operacijas) arba pro�laktinis gydymas esant sunkiai ligos formai.
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4.1 Gydymas pagal poreikį

4.1.1 Bendrieji principai ir gydymo metodai

Sergančio VWL paciento gydymas priklauso nuo tipo (1, 2A, 2B, 2M, 2N arba 3), ligos sunkumo, 
hemostazinės būklės sunkumo ir faktinio bei potencialaus kraujavimo pobūdžio.

Ūmaus kraujavimo gydymo principai
> Tiksli paciento VWL tipo diagnozė ir pradinis VWF:Ag, VWF:Rco ir FVIII:C aktyvumas.
> Numatomo gydyti kraujavimo sunkumo įvertinimas.
> Atsako į desmopresiną nustatymas, kai nekraujuojama.
> Būtina žinoti VWF:RCo ir FVIII:C santykį ir preparato, kurį ketinama vartoti pakaitinei terapi-

jai, HMW (DMM)-VWF multimerų sudėtį.
> Stebėjimo planas gydant sunkius kraujavimus.
> Veiksmų planas, jei, nepaisant gydymo, kraujavimas tęsiasi.

VWL gydymo metodai
> Endogeninio VWF išskyrimas iš endotelio ląstelių, stimuliuojant jas desmopresinu (DDAVP). 

Tokiu būdu didinama VWF koncentracija plazmoje.
> Egzogeninio VWF pakaitinė terapija žmogaus plazmos VWF ir VIII krešėjimo faktorių  

koncentratais.
> Medžiagos, skatinančios hemostazę ir žaizdų gijimą, bet nekeičiančios VWF koncentracijos.

4.1.2 Endogeninio VWF gamyba

Endogeninio VWF išskyrimas iš endotelio ląstelių, stimuliuojant jas desmopresino acetatu 
(DDAVP).

Norint įvertinti DDAVP efektyvumą, reikia nustatyti atsaką į desmopresiną tuomet, kai ne-
kraujuojama (III priedas).

Desmopresinas (angl. 1-deamino-8-arginine vasopressin arba DDAVP) yra sintetinis antidiu-
rezinio hormono (ADH) analogas. DDAVP per agonistinius vazopresino V2 receptorius skatina 
endogeninio VWF išskyrimą iš endotelio ląstelių.

> Desmopresinas reikšmingai padidina VWF ir FVIII koncentraciją plazmoje (nuo 2 iki dau-
giau nei 5 kartų nuo pradinio lygio). Po antros DDAVP dozės kraujavimo laikas sutrumpėja 
10–20 proc. nuo pradinio lygio. 

> Desmopresinas yra veiksmingas ir labai naudingas gydant 1 tipo VWL sergančių pacientų 
kraujavimą, bet tinka tik nedaugeliui pacientų, kurie serga 2A, 2M ar 2N tipo VWL. Todėl 
desmopresinas kartais gali būti naudingas, kai atliekamos mažosios chirurginė s procedū-
ros, bet jo nepakanka, jei atliekama didžioji chirurginė operacija 2 tipo VWL sergantiems 
pacientams.

> DDAVP reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems yra 2B tipo VWL, nes po stimuliacijos des-
mopresinu dažniausiai sumažėja trombocitų skaičius.

> Desmopresinas neveiksmingas ir kliniškai nenaudingas pacientams, kurie serga 3 tipo VWL.
> Per didžiąsias operacijas ar prasidėjus kraujavimui reikia stebėti pacientų, kuriems skiriama 

desmopresino, VWF:Ag ar VWF:Rco aktyvumą, taip pat FVIII aktyvumą.

> Dažniausias vartojimo būdas yra infuzija į veną, bet galima švirkšti ir po oda.
> Vienkartinė infuzijos į veną arba po oda dozė yra 0,3 mcg/kg kūno svorio. DDAVP dažniau-

siai skiedžiamas mažiausiai 50–100 ml �ziologinio tirpalo ir lėtai infuzijos būdu suleidžiama 
į veną per 20–30 min.

> Įprastinė dozė gali būti kartojama kasdien.
> DDAVP taip pat gali būti vartojamas į nosį. Vienoje vaistinio DDAVP preparato, skirto vartoti 

į nosį (Stimate®), įpurškimo dozėje yra 150 mikrogramų desmopresino. Dozė – vienas įpurš-
kimas, jei kūno svoris yra mažesnis nei 50 kg, ir du įpurškimai (po vieną į abi nosies šnerves), 
jei svoris 50 kg ir didesnis. Kai kraujuojama iš nosies, Stimate® purškiama į nekraujuojančią 
šnervę. Pacientams, kuriems plazmos atsakas į intraveninį DDAVP yra nepakankamas, į nosį 
vartojamas vaistas taip pat nebus veiksmingas.

> DDAVP negalima skirti mažesniems nei 2 metų vaikams.
> DDAVP reikia vengti skirti tiems pacientams, kuriems yra didžiulė širdies ir kraujagyslių ar 

smegenų kraujagyslių ligos rizika, ypač vyresnio amžiaus.

4.1.3 Egzogeninio VWF pakaitinė terapija

Jei desmopresino sukelta VWF ir FVIII gamyba yra nepakankama arba desmopresinas yra neveiks-
mingas, skiriama pakaitinė terapija žmogaus plazmos VWF ir VIII krešėjimo faktorių koncentratais:
> pacientams, sergantiems 2 ir 3 tipo VWL,
> pacientams, sergantiems 1 tipo VWL, kuriems desmopresinas neveiksmingas, reikalingas 

ilgas gydymas arba DDAVP vartoti negalima (žr. 4.1.2 skyrių).

Įvarius VWL tipus ir potipius rekomenduojama gydyti, kaip parodyta lentelėje.

VWL 
tipas

Gydymo pasirinkimas Alternatyvus arba papildomas gydymas

1 tipas Desmopresinas Fibrinolizę slopinantys vaistai, estrogenai, 
VWF/FVIII koncentratai

2A tipas VWF/FVIII koncentratai Fibrinolizę slopinantys vaistai, estrogenai
2B tipas VWF/FVIII koncentratai
2M tipas Desmopresinas VWF/FVIII koncentratai
2N tipas Desmopresinas VWF/FVIII koncentratai
3 tipas VWF/FVIII koncentratai

Svarbūs kriterijai, kuriais remiantis pasirenkamas VWF/FVIII koncentratas:
> VWF multimerų sudėtis, kuri lemia VWF funkciją, turi būti tolygi normaliai �ziologinei sudė-

čiai, kurioje vyrauja didelės molekulinės masės multimerai ir �ziologinė VWF tripleto struk-
tūra. VWF multimerų sudėtis gali būti pažeista gamybos procese ir lemti VWF disfunkciją,

> VWF aktyvumo ir VWF antigeno santykis (VVWF:RCo/VVWF:Ag) > 0, 7. Žemas VVWF:RCo/
VVWF:Ag santykis rodo žemą VWF funkcinį aktyvumą,

> VWF aktyvumo ir FVIII:C santykis bei tolygi VWF ir FVIII farmakokinetika,
> VWF grynumas (parodo VWF speci�nis aktyvumas), pageidautina be albumino, kuris nau-

dojamas  kaip stabilizatorius,
> Virusų nukenksminimo procedūra / metodai, kurie užtikrina vaisto saugumą.
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mopresinu dažniausiai sumažėja trombocitų skaičius.

> Desmopresinas neveiksmingas ir kliniškai nenaudingas pacientams, kurie serga 3 tipo VWL.
> Per didžiąsias operacijas ar prasidėjus kraujavimui reikia stebėti pacientų, kuriems skiriama 

desmopresino, VWF:Ag ar VWF:Rco aktyvumą, taip pat FVIII aktyvumą.

> Dažniausias vartojimo būdas yra infuzija į veną, bet galima švirkšti ir po oda.
> Vienkartinė infuzijos į veną arba po oda dozė yra 0,3 mcg/kg kūno svorio. DDAVP dažniau-

siai skiedžiamas mažiausiai 50–100 ml �ziologinio tirpalo ir lėtai infuzijos būdu suleidžiama 
į veną per 20–30 min.

> Įprastinė dozė gali būti kartojama kasdien.
> DDAVP taip pat gali būti vartojamas į nosį. Vienoje vaistinio DDAVP preparato, skirto vartoti 

į nosį (Stimate®), įpurškimo dozėje yra 150 mikrogramų desmopresino. Dozė – vienas įpurš-
kimas, jei kūno svoris yra mažesnis nei 50 kg, ir du įpurškimai (po vieną į abi nosies šnerves), 
jei svoris 50 kg ir didesnis. Kai kraujuojama iš nosies, Stimate® purškiama į nekraujuojančią 
šnervę. Pacientams, kuriems plazmos atsakas į intraveninį DDAVP yra nepakankamas, į nosį 
vartojamas vaistas taip pat nebus veiksmingas.

> DDAVP negalima skirti mažesniems nei 2 metų vaikams.
> DDAVP reikia vengti skirti tiems pacientams, kuriems yra didžiulė širdies ir kraujagyslių ar 

smegenų kraujagyslių ligos rizika, ypač vyresnio amžiaus.

4.1.3 Egzogeninio VWF pakaitinė terapija

Jei desmopresino sukelta VWF ir FVIII gamyba yra nepakankama arba desmopresinas yra neveiks-
mingas, skiriama pakaitinė terapija žmogaus plazmos VWF ir VIII krešėjimo faktorių koncentratais:
> pacientams, sergantiems 2 ir 3 tipo VWL,
> pacientams, sergantiems 1 tipo VWL, kuriems desmopresinas neveiksmingas, reikalingas 

ilgas gydymas arba DDAVP vartoti negalima (žr. 4.1.2 skyrių).

Įvarius VWL tipus ir potipius rekomenduojama gydyti, kaip parodyta lentelėje.

VWL 
tipas

Gydymo pasirinkimas Alternatyvus arba papildomas gydymas

1 tipas Desmopresinas Fibrinolizę slopinantys vaistai, estrogenai, 
VWF/FVIII koncentratai

2A tipas VWF/FVIII koncentratai Fibrinolizę slopinantys vaistai, estrogenai
2B tipas VWF/FVIII koncentratai
2M tipas Desmopresinas VWF/FVIII koncentratai
2N tipas Desmopresinas VWF/FVIII koncentratai
3 tipas VWF/FVIII koncentratai

Svarbūs kriterijai, kuriais remiantis pasirenkamas VWF/FVIII koncentratas:
> VWF multimerų sudėtis, kuri lemia VWF funkciją, turi būti tolygi normaliai �ziologinei sudė-

čiai, kurioje vyrauja didelės molekulinės masės multimerai ir �ziologinė VWF tripleto struk-
tūra. VWF multimerų sudėtis gali būti pažeista gamybos procese ir lemti VWF disfunkciją,

> VWF aktyvumo ir VWF antigeno santykis (VVWF:RCo/VVWF:Ag) > 0, 7. Žemas VVWF:RCo/
VVWF:Ag santykis rodo žemą VWF funkcinį aktyvumą,

> VWF aktyvumo ir FVIII:C santykis bei tolygi VWF ir FVIII farmakokinetika,
> VWF grynumas (parodo VWF speci�nis aktyvumas), pageidautina be albumino, kuris nau-

dojamas  kaip stabilizatorius,
> Virusų nukenksminimo procedūra / metodai, kurie užtikrina vaisto saugumą.
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VWF/FVIII faktorių koncentratai, naudojami VWL gydyti, nurodyti V priede. Rekombinanti-
nis VIII faktorius netinka VWL gydyti, nes jo sudėtyje nėra VWF. 

Koncentratai pirmiausia dozuojami pagal VWF:RCo vienetus arba pagal FVIII vienetus vie-
nam kilogramui kūno svorio. 

Jei koncentrate VWF/FVIII santykis yra 1,0, nesvarbu, kokiu būdu bus skaičiuojama.
Tikimasi, kad vieno TV/kg kūno svorio VWF:RCo infuzija padidins VWF:RCo koncentraciją 

plazmoje apie 2 proc., pvz., 50 TV/kg VWF:RCo padidins VWF:RCo kraujo plazmoje nuo 0 iki 
beveik 100 procentų. 

Pavyzdys: VWL sergantis pacientas sveria 60 kg, o siekiama VWF:RCo koncentracija yra 50 
procentų.

60 (kg) x 50 (%) x 0,5 = 1500 vienetų VVWF:RCo
Norint įvertinti, ar pakaitinės VWF terapijos kursas yra pakankamas, reikia atlikti laboratori-

nius tyrimus ir vertinti VWF:RCo ir FVIII aktyvumą (nesant galimybių atlikti VWF:RCo, reikia nu-
statyti VWF:Ag ir FVIII aktyvumą), tačiau po vienkartinės infuzijos ambulatoriniams ligoniams 
tyrimų atlikti nebūtina. 

Įvairiose situacijose rekomenduojamos FVIII/VWF koncentratų dozės pateiktos 4.3 skyriuje.
Dėl didelio tūrio ir infekcijų perdavimo rizikos nerekomenduojama vartoti krioprecipitatų 

ir šviežios šaldytos plazmos.

4.1.4 Papildomas gydymas (IV priedas)

> Fibrinolizę slopinantys preparatai.
> Estrogenų ir progesterono preparatai.
> Vietiniai hemostaziniai preparatai.

4.1.5 Speci�nio kraujavimo gydymas

Kraujavimas iš burnos (dantenų, liežuvio pasaitėlio įplyšimų, įsikandus, lūpų, skruostų)
> Dažnai galima sustabdyti geriant arba vietiškai vartojant traneksamo rūgšties preparatus 

(skalaujant burną).
> Esant sunkiam arba užsitęsusiam kraujavimui, reikia skirti DDAVP arba VWF/FVIII faktorių 

koncentratą.

Kraujavimas iš nosies
> Gali padėti geriamųjų traneksamo rūgšties preparatų vartojimas.
> Esant sunkiam kraujavimui reikia skirti DDAVP arba VWF/FVIII faktorių koncentratą.

Dantų gydymas
> Jei plombuojama prieš tai nuskausminus vietiniais anestetikais, gydyti DDAVP ar faktorių 

koncentratais nereikia.
> Gydyti reikia, jei atliekama apatinio žandikaulio dantų blokada.
> Po danties traukimo pakanka suleisti vienkartinę DDAVP ir traneksamo rūgšties dozę.
> Gydymą stebėti atliekant bent jau FVIII:C tyrimą, nebent nustatyta, kad ankstesniais atve-

jais buvo veiksmingas DDAVP. 

> Jei negalima vartoti DDAVP, galima suleisti vienkartinę VWF/FVIII koncentrato dozę.
> Traneksamo rūgšties reikia gerti (prieš pradedant gydymą) arba skalauti ja burną 5 dienas 

po dantų procedūros.

Menoragija
> Pacienčių, kurios smarkiai kraujuoja per menstruacijas, gydymą reikia derinti su ginekologu.
> Galima gydyti sudėtiniais geriamaisiais kontraceptiniais preparatais (GKP), traneksamo 

rūgštimi, DDAVP arba į gimdos ertmę vartojamu progestogenu (Mirena).
> Įprastinė traneksamo rūgšties dozė yra 1 g 4 kartus per parą 4–5 dienas prieš prasidedant 

menstruacijoms.

4.2 Pro�laktinis gydymas

VWL sergantiems ir gausiai kraujuoti linkusiems pacientams pro�laktiškai skiriama VWF/FVIII 
koncentratų. Anot pripažintų ekspertų, tokį gydymą reikia taikyti 3 tipo VWL sergantiems paci-
entams, kuriems kartojasi kraujavimas į sąnarius ir į virškinimo traktą.

Gydytojas hematologas sprendžia, kokia turėtų būti pro�laktinio gydymo pradžia, trukmė 
ir preparatų dozavimas.

4.3 Pakaitinė VWF terapija per chirurgines procedūras

Tinkamai ir laiku taikant pakaitinę VWF/FVIII terapiją, VWL sergantiems asmenims galima atlikti 
visų tipų chirurgines operacijas ar intervencijas.

Pro�laktikos prieš chirurgines procedūras tikslas yra mažiausiai 3 dienas palaikyti terapinę 
100 TV/dl (mažiausia 50 TV/dl) VWF:RCo ir FVIII koncentraciją. 

Ar DDAVP yra tinkamas pro�laktikai prieš chirurgines procedūras asmenims, sergantiems 
1 tipo VWL, priklauso nuo numatomos hemostazinės būklės sunkumo ir pooperacinio gijimo 
laiko.

Jei reikia gydyti daugiau nei 3 dienas, šalia DDAVP dažniausiai papildomai vartojamas VWF/
FVIII koncentratas. Desmopresino dozavimas ir gydymo režimas aprašytas 4.1.2 skyriuje.

Pakaitinė terapija VWF/FVIII koncentratais taikoma, kai yra užsitęsęs kraujavimas arba nu-
matoma didžioji operacija:
> pacientams, sergantiems 2 arba 3 tipo VWL,
> pacientams, kurie serga 1 tipo VWL ir kuriems gydymas desmopresinu neveiksmingas arba 

kuriems reikalingas ilgalaikis gydymas, kai DDAVP vartoti negalima (žr. 4.1.2 skyrių).

Dozavimas ir gydymo trukmė priklauso nuo hemostazinės būklės sunkumo, numatytos gydy-
mo trukmės ir žaizdų gijimo. 

Atlikus didžiąją operaciją, hemostazę palaikyti reikia 7–14 dienų, mažosioms operacijoms 
pakanka 1–5 dienų.

Prieš tam tikras procedūras pakanka suleisti vienkartinę 20–40 V/kg VWF:RCo infuziją.
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VWF/FVIII faktorių koncentratai, naudojami VWL gydyti, nurodyti V priede. Rekombinanti-
nis VIII faktorius netinka VWL gydyti, nes jo sudėtyje nėra VWF. 
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Prieš tam tikras procedūras pakanka suleisti vienkartinę 20–40 V/kg VWF:RCo infuziją.
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Lentelėje lentelėje pateiktos didžiosios ir mažosios chirurginės procedūros ir tikėtina pakaiti-
nės terapijos trukmė.

Didžiosios chirurginės 
procedūros
7–14 dienų*

Mažosios chirurginės 
procedūros
1–5 dienos*

Kitos procedūros. Jei 
nėra komplikacijų – 
vienkartinis gydymas 
VWF

Širdies ir krūtinės ląstos 
operacija
Cezario pjūvis
Kraniotomija
Histerektomija

Atvira pilvo ertmės operacija
Prostatektomija

Ortopedinės operacijos
Oftalmologinės operacijos
Daugybinė trauma

Biopsija: krūtų, gimdos 
kaklelio
Sudėtingas dantų traukimas
Dantenų operacijos
Centrinės venos 
kateterizavimas
Laparoskopinės procedūros

Širdies kateterizavimas

Kataraktos operacija
Endoskopija (be biopsijos)
Kepenų biopsija

Nedidelė žaizda
Paprastos dantų traukimo 
procedūros

*Atskirais atvejais reikia ilgesnio arba trumpesnio gydymo, atsižvelgiant į VWL sunkumą.

VWF/FVIII koncentratų dozavimo rekomendacijos paremtos klinikinių tyrimų rezultatais bei 
bendru ekspertų sutarimu. 

Lentelėje pateiktos pakaitinio gydymo VWF/FVIII koncentratų dozavimo rekomendacijos, sie-
kiant išvengti kraujavimo arba jį gydyti.

Didžiosios operacijos / kraujavimas
Pradinė dozė*:                   40–60 V/kg
Palaikomoji dozė:             20–40 V/kg kas 8–24 valandas 
Stebėsena:                          VWF:RCo ir FVIII:C aktyvumas plazmoje po preparato suleidimo  
                                               prireikus kasdien
Terapinis tikslas:                VVWF:RCo ir FVIII:C aktyvumas  > 50 TV/dl 7–14 dienas 
Saugumo parametrai:     Neviršyti VWF:RCo 200 TV/dl arba FVIII:C 250–300 TV/dl

Toliau gydant galima kaitalioti su DDAVP.
Mažosios operacijos / kraujavimas
Pradinė dozė*:                   30–60 V/kg
Palaikomoji dozė:             20–40 V/kg kas 12–48 valandas
Stebėsena:                          VWF:RCo ir FVIII:C aktyvumas plazmoje bent kartą po  
                                               preparato suleidimo 
Terapinis tikslas:                VVWF:RCo ir FVIII:C aktyvumas> 50 TV/dl 3–5 dienas
Saugumo parametrai:     Neviršyti VVWF:RCo 200 TV/dl arba FVIII:C 250–300 TV/dl

Toliau gydant galima kaitalioti su DDAVP.
*Pradinė dozė išreikšta VWF:RCo TV/dl 

Pakaitinės VWF/FVIII koncentratų terapijos veiksmingumą patvirtina laboratoriniai VWF:RCo 
(jei yra galimybių atlikti) ir FVIII:C aktyvumo tyrimai, tačiau po vienkartinės infuzijos ambu-
latoriniams ligoniams šių tyrimų atlikti nebūtina. 

Rekomenduojamos VWF/FVIII koncentratų dozės, norint palaikyti FVIII:C koncentraciją, pateik-
tos žemiau esančioje lentelėje. 

Chirurginės pro-
cedūros tipas / 
kraujavimas

Dozė 
(TV/kg)

Infuzijų skaičius Tikslas

Didžiosios 
operacijos

Mažosios 
operacijos

Dantų traukimas

Spontaninis krauja-
vimas arba kraujavi-
mas po traumų

50

30

20–40

20–40

Kartą per parą (1–3 dienas), 
vėliau kas antrą dieną

Kartą per parą (1–3 dienas), 
vėliau kas antrą dieną

Vienkartinė infuzija

Vienkartinė infuzija

Palaikyti FVIII:C >50 V/dl 
7–14 dienų

Palaikyti FVIII:C >30 V/dl 
5–7 dienas

Palaikyti FVIII:C >30 V/dl 
iki 6 val.

Palaikyti FVIII:C >30 V/dl

4.4 VWL sergančių moterų priežiūra nėštumo ir gimdymo laikotarpiu

Iki trečio trimestro VWF koncentracija dažniausiai tampa normali ir hemostazei palaikyti gydy-
mas retai reikalingas.

Kai pirmą ar net antrą nėštumo trimestrą VWF koncentracija nepadidėja, gali įvykti anksty-
vas persileidimas, lydimas kraujavimo.

Nėštumą planuojančios moters būklę turį įvertinti hematologas ir didelės rizikos nėštumą 
mokantis prižiūrėti akušeris.

Moterys, sergančios 1 tipo, 2 tipo arba 3 tipo VWL, kurių FVIII:C ar VWF:RCo koncentracija 
yra mažesnė nei 50 TV/dl arba kurioms praeityje buvo užsitęsusio kraujavimo atvejų:
> turi būti nukreiptos į gydymo įstaigą, kurios specialistai moka suteikti akušerinę pagalbą 

esant didelės rizikos nėštumui, vertina hemostazę prenataliniu, gimdymo, nėštumo užbai-
gimo ar persileidimo metu,

> prieš invazines procedūras turi būti pro�laktiškai gydomos DDAVP ar VWF koncentratais,
> turi siekti, kad prieš gimdymą ir 3–5 dienas po gimdymo VWF:RCo ir FVIII:C koncentracija 

būtų ne mažesnė nei 50 TV/dl.

Apskritai, VWL sergančios moterys gali normaliai gimdyti per makštį, joms galima atlikti epi-
durinę nejautrą, jei VIII faktoriaus ir VWF:RCo koncentracija yra didesnė nei 40 TV/dl, o Cezario 
pjūvį galima atlikti, jei VIII faktoriaus ir VWF:RCo koncentracija yra didesnė nei 50 TV/dl.
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Lentelėje lentelėje pateiktos didžiosios ir mažosios chirurginės procedūros ir tikėtina pakaiti-
nės terapijos trukmė.

Didžiosios chirurginės 
procedūros
7–14 dienų*

Mažosios chirurginės 
procedūros
1–5 dienos*

Kitos procedūros. Jei 
nėra komplikacijų – 
vienkartinis gydymas 
VWF

Širdies ir krūtinės ląstos 
operacija
Cezario pjūvis
Kraniotomija
Histerektomija

Atvira pilvo ertmės operacija
Prostatektomija

Ortopedinės operacijos
Oftalmologinės operacijos
Daugybinė trauma

Biopsija: krūtų, gimdos 
kaklelio
Sudėtingas dantų traukimas
Dantenų operacijos
Centrinės venos 
kateterizavimas
Laparoskopinės procedūros

Širdies kateterizavimas

Kataraktos operacija
Endoskopija (be biopsijos)
Kepenų biopsija

Nedidelė žaizda
Paprastos dantų traukimo 
procedūros

*Atskirais atvejais reikia ilgesnio arba trumpesnio gydymo, atsižvelgiant į VWL sunkumą.

VWF/FVIII koncentratų dozavimo rekomendacijos paremtos klinikinių tyrimų rezultatais bei 
bendru ekspertų sutarimu. 

Lentelėje pateiktos pakaitinio gydymo VWF/FVIII koncentratų dozavimo rekomendacijos, sie-
kiant išvengti kraujavimo arba jį gydyti.

Didžiosios operacijos / kraujavimas
Pradinė dozė*:                   40–60 V/kg
Palaikomoji dozė:             20–40 V/kg kas 8–24 valandas 
Stebėsena:                          VWF:RCo ir FVIII:C aktyvumas plazmoje po preparato suleidimo  
                                               prireikus kasdien
Terapinis tikslas:                VVWF:RCo ir FVIII:C aktyvumas  > 50 TV/dl 7–14 dienas 
Saugumo parametrai:     Neviršyti VWF:RCo 200 TV/dl arba FVIII:C 250–300 TV/dl

Toliau gydant galima kaitalioti su DDAVP.
Mažosios operacijos / kraujavimas
Pradinė dozė*:                   30–60 V/kg
Palaikomoji dozė:             20–40 V/kg kas 12–48 valandas
Stebėsena:                          VWF:RCo ir FVIII:C aktyvumas plazmoje bent kartą po  
                                               preparato suleidimo 
Terapinis tikslas:                VVWF:RCo ir FVIII:C aktyvumas> 50 TV/dl 3–5 dienas
Saugumo parametrai:     Neviršyti VVWF:RCo 200 TV/dl arba FVIII:C 250–300 TV/dl

Toliau gydant galima kaitalioti su DDAVP.
*Pradinė dozė išreikšta VWF:RCo TV/dl 

Pakaitinės VWF/FVIII koncentratų terapijos veiksmingumą patvirtina laboratoriniai VWF:RCo 
(jei yra galimybių atlikti) ir FVIII:C aktyvumo tyrimai, tačiau po vienkartinės infuzijos ambu-
latoriniams ligoniams šių tyrimų atlikti nebūtina. 

Rekomenduojamos VWF/FVIII koncentratų dozės, norint palaikyti FVIII:C koncentraciją, pateik-
tos žemiau esančioje lentelėje. 

Chirurginės pro-
cedūros tipas / 
kraujavimas

Dozė 
(TV/kg)

Infuzijų skaičius Tikslas

Didžiosios 
operacijos

Mažosios 
operacijos

Dantų traukimas

Spontaninis krauja-
vimas arba kraujavi-
mas po traumų

50

30

20–40

20–40

Kartą per parą (1–3 dienas), 
vėliau kas antrą dieną

Kartą per parą (1–3 dienas), 
vėliau kas antrą dieną

Vienkartinė infuzija

Vienkartinė infuzija

Palaikyti FVIII:C >50 V/dl 
7–14 dienų

Palaikyti FVIII:C >30 V/dl 
5–7 dienas

Palaikyti FVIII:C >30 V/dl 
iki 6 val.

Palaikyti FVIII:C >30 V/dl

4.4 VWL sergančių moterų priežiūra nėštumo ir gimdymo laikotarpiu

Iki trečio trimestro VWF koncentracija dažniausiai tampa normali ir hemostazei palaikyti gydy-
mas retai reikalingas.

Kai pirmą ar net antrą nėštumo trimestrą VWF koncentracija nepadidėja, gali įvykti anksty-
vas persileidimas, lydimas kraujavimo.

Nėštumą planuojančios moters būklę turį įvertinti hematologas ir didelės rizikos nėštumą 
mokantis prižiūrėti akušeris.

Moterys, sergančios 1 tipo, 2 tipo arba 3 tipo VWL, kurių FVIII:C ar VWF:RCo koncentracija 
yra mažesnė nei 50 TV/dl arba kurioms praeityje buvo užsitęsusio kraujavimo atvejų:
> turi būti nukreiptos į gydymo įstaigą, kurios specialistai moka suteikti akušerinę pagalbą 

esant didelės rizikos nėštumui, vertina hemostazę prenataliniu, gimdymo, nėštumo užbai-
gimo ar persileidimo metu,

> prieš invazines procedūras turi būti pro�laktiškai gydomos DDAVP ar VWF koncentratais,
> turi siekti, kad prieš gimdymą ir 3–5 dienas po gimdymo VWF:RCo ir FVIII:C koncentracija 

būtų ne mažesnė nei 50 TV/dl.

Apskritai, VWL sergančios moterys gali normaliai gimdyti per makštį, joms galima atlikti epi-
durinę nejautrą, jei VIII faktoriaus ir VWF:RCo koncentracija yra didesnė nei 40 TV/dl, o Cezario 
pjūvį galima atlikti, jei VIII faktoriaus ir VWF:RCo koncentracija yra didesnė nei 50 TV/dl.
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Keletą dienų po gimdymo reikėtų tikrinti VWF koncentraciją visoms VWL sergančioms moterims. 
Jei netrukus po gimdymo jo koncentracija reikšmingai sumažėja, galima skirti DDAVP infuziją. 
Į pieną patenka labai mažas DDAVP kiekis, todėl žindančioms moterims jį vartoti saugu.

Bendri principai
> Labai svarbus hemofilijos centro ir kitoje ligoninėje dirbančių akušerių glaudus 

bendradarbiavimas.
> FVIII ir VWF koncentraciją reikia tikrinti ankstyvuoju nėštumo laikotarpiu, pvz., per pirmąjį 

apsilankymą pas gydytoją ir trečią trimestrą (geriausiai maždaug 34 savaitę).
> Dėl VWL Cezario pjūvis nebūtinas.
> Epidurinę nejautrą galima taikyti, jei VWF koncentracija yra didesnė nei 40 TV/dl.
> Vaisiaus plaukuotosios dalies elektrodų gimdymo metu geriau nenaudoti.
> Reikia vengti vakuuminio vaisiaus ištraukimo.
> Akušeris turi žinoti apie VWL sergančių pacienčių uždelsto kraujavimo riziką po gimdymo.

5. Priedai 

I PRIEDAS. Klausimynas, naudojamas įtariant VWL 

Kraujavimo klausimyno rezultatai laikomi teigiamais, kai vyrams surenkamas balų skaičius 3 ir 
daugiau, o moterims 5 ir daugiau.

1 A

Simptomai Vertinimas balais

Kraujavimas iš nosies 0 = nėra arba nežymus
1 = yra
2 = tamponavimas, prideginimas
3 = kraujo perpylimas, pakaitinė terapija

Odos simptomai 0 = nėra arba nežymūs 
1 = petechijos ar kraujosruvos
2 = hematomos
3 = specialisto konsultacija / gydymas

Nedidelės žaizdos 0 = nėra arba nežymios
1 = yra (1–5 atvejai per metus)
2 = specialisto konsultacija / gydymas
3 = operacija / kraujo perpylimas

Kraujavimas iš burnos ertmės 0 = nėra arba nežymus
1 = yra
2 = specialisto konsultacija / gydymas
3 = operacija / kraujo perpylimas

Kraujavimas iš virškinimo trakto 0 = nėra arba nežymus
1 = yra
2 = specialisto konsultacija / gydymas
3 = operacija / kraujo perpylimas

Kraujavimas po gimdymo 0 = nėra arba nežymus
1 = yra, gydymas geležies preparatais
2 = kraujo perpylimas, praplėtimas (kiuretažas), siuvimas
3 = histerektomija

Raumenų hematomos ar krau-
javimas į sąnarius 

0 = nėra arba nežymus
1 = yra
2 = specialisto konsultacija / gydymas
3 = perpylimas, intervencijos

Dantų traukimas (sunkiausias 
atvejis) 

0 = nėra arba nežymus
1 = yra
2 = siuvimas ar tamponavimas
3 = perpylimas

Operacijos (sunkiausias atvejis) 0 = nėra ar nežymios
1 = yra
2 = siuvimas ar pakartotinė operacija
3 = perpylimas

Menoragija 0 = nėra arba nežymi
1 = yra
2 = konsultacijos, kontraceptinės tabletės, gydymas  

geležies preparatais
3 = perpylimas, histerektomija, praplėtimas (kiuretažas), 

pakaitinė terapija

Apklausiant vaikus reikėtų nepamiršti paklausti ir apie kitas galimas vaikų amžiui būdingas 
kraujavimų vietas:
> kraujavimas iš virkštelės,
> kefalohematolma,
> kraujavimas po cirkumcizijos,
> kraujavimas po venepunkcijų,
> makroskopinė hematurija.
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1 B

1. Užsitęsęs kraujavimas iš nosies, nesant traumos: 
> užspaudus nosį nesustoja per 20 min.,
> sukelia anemiją,
> prireikia kraujo perpylimo.
Reikšmingas gali būti ir kraujavimas iš nosies, dėl kurio reikia atlikti medicinines intervencijas,
įskaitant tamponaciją arba jei po prideginimo kraujavimas kartojasi.

2. Kraujavimas iš odos arba mėlynių susidarymas, kai trauma minimali arba jos visai nėra:
> kaip pagrindinis simptomas,
> reikia gydymo.

3. Užsitęsęs kraujavimas iš nedidelių žaizdų:
> tęsiasi ilgiau nei 15 minučių,
> reikia medicininės priežiūros ar kontrolės,
> sugijus žaizdai po 7 dienų kraujavimas pasikartoja.

4. Kraujavimas iš burnos ertmės, įskaitant kraujavimą iš dantenų, ištraukus dantį, įsikandus į 
lūpą ar liežuvį, jei:

> reikia medicininės priežiūros,
> po 7 dienų kraujavimas pasikartoja.

5. Spontaninis kraujavimas iš virškinimo trakto, kai nėra vietinės pažaidos:
> reikia medicininės priežiūros,
> sukelia ūminę ar lėtinę anemiją.

6. Sunkus, užsitęsęs ar pasikartojantis kraujavimas po danties traukimo ar chirurginės procedū-
ros, tokios kaip tonzilektomija ar adenoidektomija, reiklaujančių medicininės priežiūros.

7. Su gimdos struktūriniais pokyčiais nesusijusi menoragija, kuri tęsiasi nuo pirmųjų mens-
truacijų arba sukelia anemiją, taip pat kuriai reikia gydymo, dėl kurio šis simptonas tampa 
svarbus.

8. Užsitęsęs ir gydymo reikalaujantis kraujavimas iš odos ir gleivinių.

II PRIEDAS. VWL klinikinis ir laboratorinis vertinimas

Pirminis vertinimas: 
asmens / šeimos anamnezė ir �zinis ištyrimas

                                                 Teigiama                                            Neigiama

   
           Laboratorinis ištyrimas                                                                                                   Toliau tirti nereikia

      Pirminiai hemostazės testai                      Pavienis pailgėjęs ADTL                      Pirminiai VWL tyrimai        
       > BKT                                                   arba pokyčių nėra                            > VWF:Ag   
       > ADTL                                                                  +/- pailgėjęs KL                               > VWF:RCo
       > PL                                                                   arba pakitęs PFA-100                         > FVIII
       > Fibrinogenas                                       
       > KL ir/ar PFA-100

                                 1 ar daugiau                                        Pakitimų nėra
                                                                                                  pokyčių                                       
        Nustatytos kitos priežastys,
        pvz.,  trombocitų,
        pavienis pakitęs PL,           
        mažai �brinogeno                                      Atlikti specializuotus                                   Atlikti kitus
                                                                                             VWL tyrimus                                            reikalingus
 > pakartoti pirminius VWL tyrimus                   tyrimus
 > VWF:RCo/VWF:Ag santykis                         
 > multimerų pasiskirstymas   
       Atlikti kitus reikalingus > RIPA
       tyrimus > kolageno surišimas
 > FVIII surišimas
 > trombocitų surišimas
 > trombocitų tyrimai
 > VWL geno DNR sekos nustatymas

III PRIEDAS. Atsako į desmopresiną testas

Desmopresino veiksmingumas ir atsakas į jį vertinamas, kai nekraujuojama.

Testo principai:
> VWF:Ag arba VWF:RCo ir FVIII:C arba kraujavimo laiką (KL) pagal IVY reikia vertinti nuo pra-

dinio lygio.
> Standartinės dozės desmopresino injekcija (0,3 mcg/kg kūno masės) suleidžiama po oda 

arba infuzijos būdu į veną.
> Tas pats testas atliekamas praėjus 60, 120 ir 240 minučių po injekcijos po oda arba infuzijos į veną. 
> Atsakas į desmopresiną yra teigiamas, jei VWF:Ag arba VWF:RCo ir FVIII:C padidėja daugiau 

nei 3 kartus.
> Jei KL sumažėja >50 proc.  nuo pradinio lygio arba tampa normalus, rezultatas yra teigiamas. 
> Desmopresino testą reikia vengti atlikti pacientams, kuriems RIPA tyrime agregacija vyksta 

esant mažai trombocitų koncentracijai (tikėtina 2B tipo VWL). 

18



22 23

1 B

1. Užsitęsęs kraujavimas iš nosies, nesant traumos: 
> užspaudus nosį nesustoja per 20 min.,
> sukelia anemiją,
> prireikia kraujo perpylimo.
Reikšmingas gali būti ir kraujavimas iš nosies, dėl kurio reikia atlikti medicinines intervencijas,
įskaitant tamponaciją arba jei po prideginimo kraujavimas kartojasi.

2. Kraujavimas iš odos arba mėlynių susidarymas, kai trauma minimali arba jos visai nėra:
> kaip pagrindinis simptomas,
> reikia gydymo.

3. Užsitęsęs kraujavimas iš nedidelių žaizdų:
> tęsiasi ilgiau nei 15 minučių,
> reikia medicininės priežiūros ar kontrolės,
> sugijus žaizdai po 7 dienų kraujavimas pasikartoja.

4. Kraujavimas iš burnos ertmės, įskaitant kraujavimą iš dantenų, ištraukus dantį, įsikandus į 
lūpą ar liežuvį, jei:

> reikia medicininės priežiūros,
> po 7 dienų kraujavimas pasikartoja.

5. Spontaninis kraujavimas iš virškinimo trakto, kai nėra vietinės pažaidos:
> reikia medicininės priežiūros,
> sukelia ūminę ar lėtinę anemiją.

6. Sunkus, užsitęsęs ar pasikartojantis kraujavimas po danties traukimo ar chirurginės procedū-
ros, tokios kaip tonzilektomija ar adenoidektomija, reiklaujančių medicininės priežiūros.

7. Su gimdos struktūriniais pokyčiais nesusijusi menoragija, kuri tęsiasi nuo pirmųjų mens-
truacijų arba sukelia anemiją, taip pat kuriai reikia gydymo, dėl kurio šis simptonas tampa 
svarbus.

8. Užsitęsęs ir gydymo reikalaujantis kraujavimas iš odos ir gleivinių.

II PRIEDAS. VWL klinikinis ir laboratorinis vertinimas

Pirminis vertinimas: 
asmens / šeimos anamnezė ir �zinis ištyrimas

                                                 Teigiama                                            Neigiama

   
           Laboratorinis ištyrimas                                                                                                   Toliau tirti nereikia

      Pirminiai hemostazės testai                      Pavienis pailgėjęs ADTL                      Pirminiai VWL tyrimai        
       > BKT                                                   arba pokyčių nėra                            > VWF:Ag   
       > ADTL                                                                  +/- pailgėjęs KL                               > VWF:RCo
       > PL                                                                   arba pakitęs PFA-100                         > FVIII
       > Fibrinogenas                                       
       > KL ir/ar PFA-100

                                 1 ar daugiau                                        Pakitimų nėra
                                                                                                  pokyčių                                       
        Nustatytos kitos priežastys,
        pvz.,  trombocitų,
        pavienis pakitęs PL,           
        mažai �brinogeno                                      Atlikti specializuotus                                   Atlikti kitus
                                                                                             VWL tyrimus                                            reikalingus
 > pakartoti pirminius VWL tyrimus                   tyrimus
 > VWF:RCo/VWF:Ag santykis                         
 > multimerų pasiskirstymas   
       Atlikti kitus reikalingus > RIPA
       tyrimus > kolageno surišimas
 > FVIII surišimas
 > trombocitų surišimas
 > trombocitų tyrimai
 > VWL geno DNR sekos nustatymas

III PRIEDAS. Atsako į desmopresiną testas

Desmopresino veiksmingumas ir atsakas į jį vertinamas, kai nekraujuojama.

Testo principai:
> VWF:Ag arba VWF:RCo ir FVIII:C arba kraujavimo laiką (KL) pagal IVY reikia vertinti nuo pra-

dinio lygio.
> Standartinės dozės desmopresino injekcija (0,3 mcg/kg kūno masės) suleidžiama po oda 

arba infuzijos būdu į veną.
> Tas pats testas atliekamas praėjus 60, 120 ir 240 minučių po injekcijos po oda arba infuzijos į veną. 
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IV PRIEDAS. Papildomas (nepakaitinis) gydymas

1. Fibrinolizę slopinantys preparatai

Geriamais arba į veną leidžiamais �brinolizę slopinančiais preparatais gydomas silpnas odos ir 
gleivinių kraujavimas VWL sergantiems pacientams.

Traneksamo rūgštis (Cyclokapron®, Exacyl®) yra �brinolizę slopinantis preparatas, kuris slo-
pina plazminogeno virtimą plazminu. Kai skiriama DDAVP ir (ar) FVIII/VWF koncentratų, papil-
domas �brinolizę slopinančių preparatų vartojimas yra naudingas stabdant kraujavimą burnos 
ertmėje, virškinamajame trakte, šlapimo bei lytinės sistemos takuose.

> Traneksamo rūgšties dozavimas: 10 mg/kg lėtai leidžiant į veną ar atliekant trumpą infuziją 
kas 8 valandas 3 kartus per parą arba geriant 20–25 mg/kg dozę 3–4 kartus per parą.

> Traneksamo rūgšties tirpalas gali būti vartojamas vietiškai, pvz., skalaujant burną po dan-
tų chirurginių procedūrų, kartu užspaudžiant pažeistą vietą, užsiuvant žaizdas ir vartojant 
kitus vietiškai naudojamus preparatus (tirpalą, pagamintą iš 1,5 g traneksamo rūgšties, ats-
kiedus ją 0,5 l geriamo vandens).

> Traneksamo rūgšties negalima vartoti esant hematurijai iš proksimalinių šlapimo takų, nes neiš-
tirpę krešuliai inkstų geldelėje arba šlaplėje gali sukelti į inkstų akmenligę panašius simptomus.

> Fibrinolizę sukeliantys preparatai gali sukelti pykinimą ir vėmimą. Sunkus nepageidauja-
mas poveikis, įskaitant trombozines komplikacijas, pasireiškia retai.

Aminokaprono rūgštis (Epsilon aminokaprono rūgštis) yra panašus preparatas į traneksamo 
rūgštį, bet šiais laikais vartojamas rečiau dėl trumpesnio eliminacijos laiko, mažesnio veiksmin-
gumo bei didesnio toksiškumo.

2. Estrogenų ir progesterono preparatai

VWL sergančioms moterims dažnas simptomas yra gausus kraujavimas per menstruacijas.
Menstruacijos dažnai būna gausios, ilgos arba ir gausios, ir ilgos.

Moterys, kurioms pasireiškia menoragija ar nenormalus kraujavimas iš makšties, turi būti 
ginekologiškai ištirtos. 

Net mažos estrogenų ir progesterono tablečių dozės, vartojamos kontracepcijai, sumažina 
gimdos gleivinės proliferaciją ir gali padėti suvaldyti nesunkią menoragiją. 

Paauglėms bei suaugusioms moterims, kurios šiuo metu nepageidauja pastoti, bet ateityje 
nori turėti vaikų, menoragijos gydymui bei hemoraginių kiaušidžių cistų pro�laktikai geriausia 
rinktis sudėtinius geriamuosius kontraceptinius preparatus.

Jei moteriai labiau tinka į gimdą vartojama priemonė, kitas menoragijos gydymo pasirinki-
mas yra į gimdą vartojama sistema, kurios sudėtyje yra levonorgestrelio (Mirena®).

3. Vietinės ir kitos pagalbinės priemonės

Fibrino silantai ir kolageno kempinės gali būti naudojama kaip pagalbinė priemonė po dantų 
chirurginių procedūrų arba vietiniam nedideliam kraujavimui iš kapiliarų ar smulkiųjų venų 
stabdyti prieinamose vietose.

Šalčio, ledų aplikacijos ir vietinė kompresija.
Pacientams, sergantiems VWL, reikia patarti vengti vartoti aspiriną, kitus nesteroidinius 

vaistus nuo uždegimo ir trombocitų agregaciją slopinančius preparatus. Tinkamiausi analgeti-
niai preparatai yra paracetamolis ir opioidai. 

Jei būtina skirti nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, geriau rinktis ibuprofeną arba tam 
tikrus COX-2 inhibitorius. 

V PRIEDAS. VWF/FVIII ir VWF koncentratai, registruoti Lietuvoje

Naujausią informaciją apie VWF/FV ir VWF koncentratus galima rasti interneto svetainėse:

http://extranet.vvkt.lt/paieska/
http://www.emea.europa.eu/

VI PRIEDAS. Hematologijos skyriai ir kontaktai

Klaipėdos jūrininkų ligoninė
(Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda)
Onkohematologijos skyrius
Tel. (8 46) 491 102 (darbo dienomis 8–15 valandomis)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas)
Onkologijos ir hematologijos klinika
Tel. (8 37) 326 954 (darbo dienomis 8–15 valandomis)

Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų �lialas
(Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius)
Vaikų onkohematologijos centras
Tel. (8 5) 272 0412 arba (8 5) 272 0424 (darbo dienomis 8–15 valandomis)

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
(Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius)
Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras
Tel. (8 5) 236 5077 (darbo dienomis 8–15 valandomis)
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IV PRIEDAS. Papildomas (nepakaitinis) gydymas

1. Fibrinolizę slopinantys preparatai

Geriamais arba į veną leidžiamais �brinolizę slopinančiais preparatais gydomas silpnas odos ir 
gleivinių kraujavimas VWL sergantiems pacientams.

Traneksamo rūgštis (Cyclokapron®, Exacyl®) yra �brinolizę slopinantis preparatas, kuris slo-
pina plazminogeno virtimą plazminu. Kai skiriama DDAVP ir (ar) FVIII/VWF koncentratų, papil-
domas �brinolizę slopinančių preparatų vartojimas yra naudingas stabdant kraujavimą burnos 
ertmėje, virškinamajame trakte, šlapimo bei lytinės sistemos takuose.

> Traneksamo rūgšties dozavimas: 10 mg/kg lėtai leidžiant į veną ar atliekant trumpą infuziją 
kas 8 valandas 3 kartus per parą arba geriant 20–25 mg/kg dozę 3–4 kartus per parą.

> Traneksamo rūgšties tirpalas gali būti vartojamas vietiškai, pvz., skalaujant burną po dan-
tų chirurginių procedūrų, kartu užspaudžiant pažeistą vietą, užsiuvant žaizdas ir vartojant 
kitus vietiškai naudojamus preparatus (tirpalą, pagamintą iš 1,5 g traneksamo rūgšties, ats-
kiedus ją 0,5 l geriamo vandens).

> Traneksamo rūgšties negalima vartoti esant hematurijai iš proksimalinių šlapimo takų, nes neiš-
tirpę krešuliai inkstų geldelėje arba šlaplėje gali sukelti į inkstų akmenligę panašius simptomus.

> Fibrinolizę sukeliantys preparatai gali sukelti pykinimą ir vėmimą. Sunkus nepageidauja-
mas poveikis, įskaitant trombozines komplikacijas, pasireiškia retai.

Aminokaprono rūgštis (Epsilon aminokaprono rūgštis) yra panašus preparatas į traneksamo 
rūgštį, bet šiais laikais vartojamas rečiau dėl trumpesnio eliminacijos laiko, mažesnio veiksmin-
gumo bei didesnio toksiškumo.

2. Estrogenų ir progesterono preparatai

VWL sergančioms moterims dažnas simptomas yra gausus kraujavimas per menstruacijas.
Menstruacijos dažnai būna gausios, ilgos arba ir gausios, ir ilgos.

Moterys, kurioms pasireiškia menoragija ar nenormalus kraujavimas iš makšties, turi būti 
ginekologiškai ištirtos. 

Net mažos estrogenų ir progesterono tablečių dozės, vartojamos kontracepcijai, sumažina 
gimdos gleivinės proliferaciją ir gali padėti suvaldyti nesunkią menoragiją. 

Paauglėms bei suaugusioms moterims, kurios šiuo metu nepageidauja pastoti, bet ateityje 
nori turėti vaikų, menoragijos gydymui bei hemoraginių kiaušidžių cistų pro�laktikai geriausia 
rinktis sudėtinius geriamuosius kontraceptinius preparatus.

Jei moteriai labiau tinka į gimdą vartojama priemonė, kitas menoragijos gydymo pasirinki-
mas yra į gimdą vartojama sistema, kurios sudėtyje yra levonorgestrelio (Mirena®).

3. Vietinės ir kitos pagalbinės priemonės

Fibrino silantai ir kolageno kempinės gali būti naudojama kaip pagalbinė priemonė po dantų 
chirurginių procedūrų arba vietiniam nedideliam kraujavimui iš kapiliarų ar smulkiųjų venų 
stabdyti prieinamose vietose.

Šalčio, ledų aplikacijos ir vietinė kompresija.
Pacientams, sergantiems VWL, reikia patarti vengti vartoti aspiriną, kitus nesteroidinius 

vaistus nuo uždegimo ir trombocitų agregaciją slopinančius preparatus. Tinkamiausi analgeti-
niai preparatai yra paracetamolis ir opioidai. 

Jei būtina skirti nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, geriau rinktis ibuprofeną arba tam 
tikrus COX-2 inhibitorius. 

V PRIEDAS. VWF/FVIII ir VWF koncentratai, registruoti Lietuvoje

Naujausią informaciją apie VWF/FV ir VWF koncentratus galima rasti interneto svetainėse:

http://extranet.vvkt.lt/paieska/
http://www.emea.europa.eu/

VI PRIEDAS. Hematologijos skyriai ir kontaktai

Klaipėdos jūrininkų ligoninė
(Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda)
Onkohematologijos skyrius
Tel. (8 46) 491 102 (darbo dienomis 8–15 valandomis)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas)
Onkologijos ir hematologijos klinika
Tel. (8 37) 326 954 (darbo dienomis 8–15 valandomis)

Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų �lialas
(Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius)
Vaikų onkohematologijos centras
Tel. (8 5) 272 0412 arba (8 5) 272 0424 (darbo dienomis 8–15 valandomis)

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
(Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius)
Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras
Tel. (8 5) 236 5077 (darbo dienomis 8–15 valandomis)
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SANTRUMPOS

ADTL  aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas
ĮWS  įgytas Willebrand’o sindromas
KL  kraujavimo laikas
KM  kūno masė
BKT  bendras kraujo tyrimas
KFK  krešėjimo faktoriaus koncentratas
CNS  centrinė nervų sistema
KT  kompiuterinė tomografija
DDAVP  desmopresinas (1-desamino-8-D-arginino vazopresinas)
DIK  diseminuota intravaskulinė koaguliacija
GVT  giliųjų venų trombozė
ŠŠP  šviežia šaldyta plazma
FVIII  VIII krešėjimo faktorius
FVIII:C  VIII krešėjimo faktoriaus aktyvumas plazmoje, išreikštas proc.
VT  virškinimo traktas
HAV  hepatito A virusas
HBV  hepatito B virusas
HCV  hepatito C virusas
ŽIV  žmogaus imunodeficito virusas
PHT  pakaitinė hormonų terapija
ISTH  International Society on Thrombosis and Haemostasis
TV  tarptautiniai vienetai
TV/dL  tarptautiniai vienetai decilitre
TV/kg  tarptautiniai vienetai kilogramui kūno masės
MM multimerai
MRT magnetinio rezonanso tomografija
NVNU nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo
GKT geriamosios kontraceptinės tabletės
PFA-100® trombocitų funkcijos analizatorius
TT-VWL trombocitų tipo Willebrand’o liga
VWL Willebrand’o liga
VWF Willebrand’o faktorius
VWF:Ag Willebrand’o faktoriaus antigenas
VWF:CB Willebrand’o faktoriaus kolageną surišantis aktyvumas
VWF:FVIIIB Willebrand’o faktoriaus VIII faktorių surišantis aktyvumas
VWF:RCo Willebrand’o faktoriaus ristocetino kofaktoriaus aktyvumas
RIPA ristocetino sukelta trombocitų agregacija
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