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Choroba von Willebranda i hemofilia  czy zawsze s¹ to
choroby wrodzone?
Choroba von Willebranda oraz hemofilia A nale¿¹ do wrodzonych skaz krwotocznych zwi¹zanych z niedoborem lub dysfunkcj¹ obecnych w osoczu czynników
krzepniêcia. Obraz kliniczny tych schorzeñ obejmuje szerokie spektrum krwawieñ,
w tym krwawienia zagra¿aj¹ce zdrowiu i ¿yciu pacjentów. £agodne postacie tych
schorzeñ objawiaj¹ siê niejednokrotnie póno w ci¹gu ¿ycia i s¹ wci¹¿ rozpoznawane zbyt rzadko. Dodatkowych trudnoci diagnostycznych w przypadku ³agodnej
choroby von Willebranda przysparza fakt, ¿e rozpoznanie tego schorzenia wymaga
zastosowania specjalistycznych badañ koagulologicznych, dostêpnych w wybranych laboratoriach w Polsce. Choroba von Willebranda oraz hemofilia s¹ schorzeniami o pod³o¿u genetycznym. Ich leczenie przyczynowe jest na obecnym etapie
wiedzy niemo¿liwe. Istniej¹ jednak mo¿liwoci skutecznej, nowoczesnej terapii substytucyjnej, która pozwala zapobiec powa¿nym powik³aniom, niepe³nosprawnoci,
jak równie¿ poprawiæ jakoæ ¿ycia pacjentów i ich funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. W rzadkich przypadkach obie te choroby mog¹ mieæ charakter nabyty. S¹
wówczas wywo³ane nieprawid³ow¹ reakcj¹ uk³adu immunologicznego wobec w³asnych bia³ek organizmu. Nabyta hemofilia bywa gronym dla ¿ycia powik³aniem
porodu i po³ogu, podczas gdy nabyta choroba von Willebranda mo¿e byæ przyczyn¹ krwawieñ u pacjentów cierpi¹cych na choroby limfoproliferacyjne lub nowotworowe.

Von Willebrand disease and hemophilia  are they always
inherited?
Von Willebrand disease and hemophilia A are inherited bleeding disorders resulting from deficiency or dysfunction of plasma clotting factors. The clinical picture of these disorders comprises a variety of bleeding symptoms, including life
threatening hemorrhages. Mild bleeding disorders often manifest late in life and
are still underdiagnosed. Additional diagnostic difficulties with mild von Willebrand
disease are caused by the fact that the diagnosis requires specific coagulological
tests, available only in selected laboratories in Poland. Von Willebrand disease and
hemophilia A are genetic disorders. Causative treatment is not available so far.
Modern, effective substitution therapy makes it possible to prevent severe complications, disability as well as to improve patients' quality of life and their social
functioning. In rare cases both these disorders can have an acquired nature. The
underlying cause is an abnormal reaction of the immunological system, directed
against the body's own proteins. Acquired hemophilia can be a life threatening
complication of delivery and puerperium; whereas acquired von Willebrand disease can cause bleeding episodes in patients suffering from lymphoproliferative
disorders or neoplasms.

Choroba von Willebranda
Czynnik von Willebranda wyró¿nia siê sporód innych bia³ek
bior¹cych udzia³ w procesie krzepniêcia krwi, pe³ni bowiem w organizmie dwojak¹ rolê: uczestniczy zarówno w hemostazie pierwotnej, jak i wtórnej. Porednicz¹c w agregacji p³ytek krwi wspomaga mechanizmy hemostazy p³ytkowej i przyczynia siê do
wzmocnienia czopu p³ytkowego (hemostaza pierwotna). Ponad-
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to pe³ni rolê ochronn¹ wobec czynnika VIII krzepniêcia: przed³u¿a jego okres pó³trwania, uczestnicz¹c tym samym w krzepniêciu
osoczowym (hemostaza wtórna). Niedobór czynnika von Willebranda jest wiêc skaz¹ krwotoczn¹ o mieszanym charakterze:
p³ytkowo-osoczowym [1,2].
Choroba von Willebranda zosta³a po raz pierwszy opisana w
1926 r. i jest najczêstsz¹ wrodzon¹ skaz¹ krwotoczn¹. Na podstawie du¿ych badañ populacyjnych stwierdzono, ¿e mutacje genu
czynnika von Willebranda wystêpuj¹ u ok. 1-2% populacji [1,3].
Choroba jest jednak rozpoznawana zbyt rzadko, wiêc trudno okreliæ jej rzeczywist¹ czêstoæ.
W wiêkszoci przypadków podejrzenie tego schorzenia wysuwa siê póno, w doros³ym wieku, niejednokrotnie dopiero po
przebyciu powa¿nego epizodu krwotocznego.
Gen czynnika von Willebranda jest zlokalizowany na chromosomie 12. Choroba dziedziczy siê w sposób autosomalny, w wiêkszoci przypadków dominuj¹co (typ 3 i niektóre podtypy typu 2
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dziedzicz¹ siê recesywnie). Ekspresja i penetracja zmutowanego
genu jest zmienna, co sprawia, ¿e obraz kliniczny tej choroby jest
bardzo zró¿nicowany, nawet w obrêbie tej samej rodziny.
Diagnostyka choroby von Willebranda jest trudna. Rozpoznanie i diagnostyka ró¿nicowa opiera siê w g³ównej mierze na obrazie klinicznym oraz specjalistycznych badañ koagulologicznych.
Ogromne znaczenie ma dok³adne zebranie ukierunkowanego
wywiadu chorobowego ze szczególnym uwzglêdnieniem rodzaju
i charakteru krwawieñ, pocz¹tku dolegliwoci, przebytych zabiegów chirurgicznych i ekstrakcji zêbów, wywiadu ginekologicznego u kobiet, jak równie¿ wywiadu rodzinnego. Wraz z rozwojem
metod laboratoryjnych sta³o siê mo¿liwe dok³adne okrelenie typu
i podtypu choroby, jednak specjalistyczne oznaczenia s¹ dostêpne jedynie w nielicznych orodkach w Polsce. Wysuwaj¹c na podstawie obrazu klinicznego podejrzenie choroby von Willebranda
lub innej wrodzonej skazy krwotocznej nale¿y po wykonaniu wstêpnych badañ (aPTT, PT, liczba p³ytek krwi, czas krwawienia) skierowaæ pacjenta do jednego z orodków referencyjnych w celu
potwierdzenia rozpoznania. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e prawid³owe wyniki wymienionych badañ przesiewowych nie wykluczaj¹ skazy krwotocznej, w szczególnoci choroby von Willebranda,
zaburzeñ czynnoci p³ytek krwi, skaz naczyniowych, ³agodnych
niedoborów niektórych czynników krzepniêcia, jak równie¿ g³êbokiego niedoboru czynnika XIII.
Wyró¿niamy trzy typy choroby von Willebranda: najczêstszy
z nich to typ pierwszy (ok. 60-80% chorych), w którym mamy do
czynienia ze zmniejszeniem aktywnoci i stê¿enia czynnika von
Willebranda w osoczu. Typ 2 (ok. 10-30% chorych) odznacza siê
produkcj¹ dysfunkcyjnego czynnika von Willebranda, a najrzadszy typ 3 (ciê¿ki, 1-5% chorych) to prawie ca³kowity brak tego
bia³ka w osoczu [3]. W obrêbie typu 2 wyró¿nia siê kilka podtypów, w zale¿noci od rodzaju zaburzeñ czynnociowych w obrêbie cz¹steczki czynnika von Willebranda (2A, 2B, 2M, 2N).
W obrazie klinicznym choroby dominuj¹ krwawienia luzówkowo-skórne. Najczêciej dochodzi do krwawieñ z nosa, z dzi¹se³, z przewodu pokarmowego, pacjenci skar¿¹ siê równie¿ na
sk³onnoæ do siniaczenia i przed³u¿one krwawienia po skaleczeniach. Ekstrakcje zêbów oraz zabiegi chirurgiczne wi¹¿¹ siê z
nadmiernymi, nierzadko trudnymi do opanowania krwotokami. U
kobiet obserwuje siê obfite, d³ugie krwawienia miesiêczne, mo¿e
dochodziæ równie¿ do krwotoków w okresie po³ogu. W czasie ci¹¿y u pacjentek z ³agodnym typem choroby zazwyczaj nie dochodzi do powik³añ krwotocznych, poniewa¿ poziom czynnika VIII
oraz czynnika von Willebranda w 2. i 3. trymestrze ci¹¿y fizjologicznie ronie. U pacjentów z chorob¹ von Willebranda rzadko
wystêpuj¹ krwawienia typowe dla skaz osoczowych (krwawienia
dostawowe, krwawienia opónione), pojawiaj¹ siê one jedynie u
chorych z ciê¿kimi postaciami schorzenia (typ 3). U pacjentów z
nieprawid³owo leczon¹ lub nierozpoznan¹ chorob¹ von Willebranda czêsto wystêpuje przewlek³a niedokrwistoæ z niedoboru ¿elaza. W wiêkszoci przypadków typu 1 i czêci przypadków typu 2
choroba ma ³agodny przebieg i mo¿e ujawniæ siê dopiero w wieku
doros³ym, po zabiegu chirurgicznym albo ekstrakcji zêba.
Lekiem z wyboru w leczeniu ³agodnych postaci choroby von
Willebranda jest desmopresyna w postaci do¿ylnej, podskórnej lub
donosowej (w Polsce: preparat Minirin i.v., podawany w dawce 0,3
µg/kg m. c. we wlewie trwaj¹cym ok. 30-60 minut). Doustne podawanie tego leku nie przynosi efektu klinicznego. Desmopresyna
(analog wazopresyny) powoduje wyrzut czynnika von Willebranda
oraz czynnika VIII z magazynów tkankowych, pozwalaj¹c na przejciowe znormalizowanie parametrów hemostatycznych u pacjentów typem 1 i czêci pacjentów z typem 2 choroby von Willebranda [2]. W leczeniu wspomagaj¹cym krwawieñ luzówkowych bardzo skuteczne s¹ leki antyfibrynolityczne (krwas traneksamowy 
Exacyl p.o. lub i.v., kwas e-aminokapronowy p.o.). [1] .
W przypadku pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby von Willebranda, osób, u których desmopresyna jest nieskuteczna lub przeciwwskazana (powa¿ne nadcinienie, niestabilna choroba wieñcowa), jak równie¿ po kilku dniach efektywnego stosowania desmopresyny, gdy zasoby tkankowe czynników wyczerpuj¹ siê,
konieczne staje siê wdro¿enie leczenia substytucyjnego. ród³em
czynnika von Willebranda s¹ osoczopochodne koncentraty czynnika VIII bogate w czynnik von Willebrana (lek z wyboru przy niemo¿noci zastosowania desmopresyny), krioprecypitat oraz osocze wie¿e mro¿one (FFP). [3] Wszystkie te preparaty s¹ w PolAlergologia  Immunologia 2007 tom 4 numer 3-4

sce dystrybuowane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa. Osocze wie¿o mro¿one mo¿na podaæ JEDYNIE przy braku dostêpnoci koncentratów oraz krioprecypitatu, w
warunkach ratowania zdrowia lub ¿ycia. W pozosta³ych przypadkach jego zastosowanie jest b³êdem. W przeciwieñstwie do FFP
i krioprecypitatu, koncentraty czynników s¹ poddane procedurom
inaktywacji wirusów, co znacznie zwiêksza ich bezpieczeñstwo.
W przypadku zabiegów chirurgicznych lub krwawieñ zagra¿aj¹cych ¿yciu leczenie nale¿y monitorowaæ za pomoc¹ odpowiednich oznaczeñ laboratoryjnych, ustalaj¹c w zale¿noci od wyników dawki leków i odstêpy miêdzy kolejnymi dawkami [1,3].
Nabyta choroba von Willebranda
W niezwykle rzadkich przypadkach choroba von Willebranda
mo¿e zostaæ rozpoznana u osoby, u której w przesz³oci nie wystêpowa³y ¿adne objawy krwotoczne i która nie jest genetycznie
obci¹¿ona t¹ skaz¹ krwotoczn¹. Zazwyczaj towarzyszy wówczas
innym schorzeniom. Nabyta choroba von Willebranda mo¿e rozwin¹æ siê na pod³o¿u immunologicznym, gdy jej przyczyn¹ s¹ przeciwcia³a skierowane przeciw ró¿nym domenom czynnika von Willebranda lub przeciwcia³a przyspieszaj¹ce eliminacjê tego bia³ka
z krwiobiegu [2,4]. Mo¿liwy jest równie¿ mechanizm nieimmunologiczny, np. absorpcja czynnika von Willebranda na komórkach
nowotworowych lub nieprawid³owych funkcjonalnie p³ytkach krwi,
albo zmniejszenie jego produkcji towarzysz¹ce zaburzeniom czynnoci tarczycy. [2] Choroba dotyczy g³ównie osób po 40 r.¿. U
du¿ej czêci z nich stwierdza siê choroby limfoproliferacyjne (przewlek³¹ bia³aczkê limfatyczn¹, bia³aczki limfoblastyczne, ch³oniaki
nieziarnicze) lub szpiczaka mnogiego. U pod³o¿a tego schorzenia mog¹ równie¿ le¿eæ inne stany patologiczne, takie jak: nadp³ytkowoæ, choroby autoimmunologiczne (toczeñ uk³adowy, sklerodermia), nowotwory (guz Wilmsa i inne), wrodzone wady zastawkowe serca (ciê¿ka stenoza aortalna), czy niedoczynnoæ
tarczycy [4].
Czêstoæ tego schorzenia mo¿e w rzeczywistoci byæ wiêksza ni¿ siê s¹dzi, poniewa¿ w praktyce klinicznej zbyt rzadko wykonuje siê odpowiednie oznaczenia laboratoryjne u pacjentów z
objawami nabytej skazy krwotocznej. Ponadto w niektórych przypadkach b³êdnie rozpoznaje siê wrodzon¹ postaæ tej choroby. [4]
Nabyta choroba von Willebranda objawia siê nag³¹ tendencj¹
do krwawieñ, g³ównie luzówkowych, które mog¹ mieæ powa¿ny
przebieg. W leczeniu stosuje siê desmopresynê, koncentraty czynnika VIII bogate w czynnik von Willebranda, czasem krioprecypitat. W literaturze opisywano przypadki skutecznego zastosowania do¿ylnych immunoglobulin, plazmaferezy lub rekombinowanego aktywnego czynnika VIIa [2,5,6]. Oczywicie bardzo istotne
znaczenie ma leczenie choroby podstawowej, w wyniku którego
mo¿e dojæ do spontanicznej remisji zaburzeñ krzepniêcia [4].
Hemofilia
Najbardziej znan¹ i najczêstsz¹ wrodzon¹ osoczow¹ skaz¹
krwotoczn¹ jest hemofilia A, czyli niedobór czynnika VIII krzepniêcia. Czynnik VIII oraz czynnik IX, którego deficyt jest przyczyn¹ rzadszej hemofilii B, s¹ elementami tzw. szlaku wewn¹trzpochodnego krzepniêcia, niezbêdnymi do generacji wystarczaj¹cej
iloci trombiny, która przekszta³ca fibrynogen w nierozpuszczaln¹ fibrynê. Oba te czynniki nie bior¹ udzia³u w hemostazie pierwotnej (zale¿nej od naczyñ krwiononych i p³ytek krwi), dlatego
obraz kliniczny skaz osoczowych jest inny ni¿ w przypadku zaburzeñ naczyniowych i p³ytkowych, w tym choroby von Willebranda.
U pacjentów chorych na hemofiliê dochodzi do krwawieñ po ekstrakcjach zêbów, po zabiegach chirurgicznych i urazach, przy czym
krwotoki te czêsto maj¹ charakter opóniony. Czas krwawienia
(np. po pobraniu krwi lub niewielkim zranieniu skóry) jest prawid³owy. Typowe dla tej choroby s¹ krwawienia dostawowe (równie¿ samoistne, niebêd¹ce skutkiem urazu), domiêniowe oraz z
przewodu pokarmowego.
Hemofilia jest znacznie rzadsza od choroby von Willebranda,
a jej czêstoæ wynosi w Polsce 1:12300 mieszkañców [7]. Hemofilia A i B maj¹ pod³o¿e genetyczne i dziedzicz¹ siê w sposób
zwi¹zany z p³ci¹. Wyró¿niamy trzy typy hemofilii: ciê¿ki (aktywnoæ odpowiedniego czynnika w osoczu < 1%), umiarkowany (15%) oraz ³agodny (5-40%) [8]. Pacjenci z ciê¿k¹ postaci¹ hemofilii cierpi¹ z powodu licznych, samoistnych krwawieñ do du¿ych
stawów, prowadz¹cych do zaawansowanej artropatii, niepe³no59

sprawnoci, jak równie¿ koniecznoci przeprowadzania kosztownych zabiegów ortopedycznych (synowektomia, artrodeza, endoprotezowanie stawów). U pacjentów z ³agodn¹ hemofili¹ do krwawieñ dochodzi jedynie w wyniku urazów lub po operacjach chirurgicznych. Kobiety, które s¹ nosicielkami hemofilii A lub B, równie¿ mog¹ dowiadczaæ podobnych objawów, jak pacjenci z ³agodn¹ hemofili¹, poniewa¿ stê¿enie deficytowego czynnika mo¿e
byæ u niektórych z nich ni¿sze od dolnej granicy normy (rednio
wynosi ono 50%). Niektóre nosicielki hemofilii wymagaj¹ wiêc zabezpieczenia hematologicznego przed operacjami, ekstrakcjami
zêbów oraz w okresie oko³oporodowym [1].
Nie jest na razie mo¿liwe przyczynowe leczenie hemofilii.
Objawowe leczenie chorych z ³agodn¹ hemofili¹ A, podobnie jak
wiêkszoci pacjentów z chorob¹ von Willebranda, polega na podawaniu desmopresyny (Minirin i.v.). Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu
równie¿ leki antyfibrynolityczne, zw³aszcza w przypadku krwawieñ
po ekstrakcjach zêba oraz krwawieñ z nosa. W przypadku umiarkowanej i ciê¿kiej hemofilii A konieczne jest do¿ylne podawanie
koncentratów czynnika VIII. Krioprecypitat oraz osocze wie¿o
mro¿one s¹ metodami leczenia stosowanymi w przesz³oci, gdy
nie by³y dostêpne odpowiednie koncentraty, znacznie mniej od
nich skutecznymi i mniej bezpiecznymi. Wytwarzane z osocza
koncentraty czynnika VIII s¹ poddawane licznym procedurom inaktywacji wirusów, niemniej jednak najpe³niejsze bezpieczeñstwo
zapewniaj¹ pacjentom jedynie preparaty rekombinowane, wytwarzane metodami in¿ynierii genetycznej. W Polsce wci¹¿ stosuje
siê jedynie koncentraty osoczopochodne. Pacjenci z hemofili¹ B
s¹ leczeni koncentratami czynnika IX (w Polsce osoczopochodnymi, na wiecie równie¿ rekombinowanymi). Desmopresyna jest
u nich nieskuteczna.
Podstaw¹ leczenia ciê¿kiej hemofilii A i B jest tzw. leczenie
domowe. Jedynie sta³a, ³atwa dostêpnoæ koncentratu odpowiedniego czynnika krzepniêcia pozwala na wczesne leczenie wylewów krwawych i zapobieganie najgroniejszym powik³aniom, niepe³nosprawnoci, absencji w pracy i w szkole. Pacjenci samodzielnie podaj¹ sobie lek tu¿ po wyst¹pieniu pierwszych objawów
krwawienia, dziêki czemu w wiêkszoci przypadków udaje siê
unikn¹æ pe³noobjawowych wylewów dostawowych. Mog¹ równie¿
zastosowaæ preparat przed aktywnoci¹, która zwykle powoduje
krwawienia (np. wysi³kiem fizycznym, zajêciami w-f). Taki typ leczenia jest nazywany leczeniem na ¿¹danie. Naturaln¹, stosowan¹ w wiêkszoci krajów Europy zachodniej metod¹ zapobiegania wylewom jest profilaktyka, czyli regularne podawanie deficytowego czynnika krzepniêcia kilka razy w tygodniu. W Polsce
profilaktyka koncentratami czynnika VIII i IX jest obecnie niedostêpna z powodu niewystarczaj¹cego zaopatrzenia kraju w te preparaty.
U czêci pacjentów, g³ównie z ciê¿k¹ hemofili¹ A, leczenie
substytucyjne prowadzi do powa¿nego powik³ania, jakim jest pojawienie siê przeciwcia³ przeciw brakuj¹cemu czynnikowi krzepniêcia (tzw. inhibitora czynnika krzepniêcia). Pojawieniu siê inhibitora nie towarzysz¹ ¿adne objawy kliniczne. Standardowe leczenie staje siê jednak nieskuteczne i zwykle konieczne jest stosowanie tzw. preparatów omijaj¹cych: rekombinowanego aktywnego czynnika VIIa lub koncentratu aktywowanych czynników
zespo³u protrombiny, co znacznie utrudnia leczenie i zwiêksza
jego koszt. Przed zabiegami operacyjnymi oraz w przypadku os³abienia odpowiedzi na dotychczas stosowane leczenie nale¿y wykonaæ badanie w kierunku inhibitora czynnika VIII/IX [1,8]. Wiêkszoæ doros³ych pacjentów z hemofili¹ jest ponadto zara¿ona wi-
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rusem zapalenia w¹troby typu C, niektórzy równie¿ wirusem B.
Jest to wynikiem kontaktu z preparatami osoczopochodnymi (FFP,
krioprecypitat) w przesz³oci, zanim wprowadzone zosta³y rutynowe badania przesiewowe dawców krwi.
Nabyta hemofilia
Nabyty niedobór czynnika VIII wystêpuje bardzo rzadko, lecz
mo¿e objawiaæ siê powa¿nymi, gronymi dla ¿ycia krwawieniami
(umieralnoæ kszta³tuje siê na poziomie 6-22%) [1]. Pojawiaj¹ siê
one u osoby, która nie cierpia³a w przesz³oci na zaburzenia krzepliwoci krwi, a w jej rodzinie nie wystêpowa³y skazy krwotoczne.
W przeciwieñstwie do wrodzonej hemofilii najczêciej dochodzi
tu do powstawania rozleg³ych, spontanicznych lub pourazowych
krwiaków podskórnych oraz do silnych krwawieñ luzówkowych.
[1,9]. U pod³o¿a tego schorzenia le¿¹ autoprzeciwcia³a skierowane przeciw czynnikowi VIII, które neutralizuj¹ aktywnoæ biologiczn¹ tego bia³ka. Nabyta hemofilia mo¿e pojawiæ siê u osób
choruj¹cych na pewne okrelone choroby, choæ w czêci (oko³o
po³owie) przypadków nie udaje siê wykryæ takiego zwi¹zku. Do
stanów sprzyjaj¹cych zachorowaniu na tê chorobê zaliczamy: toczeñ trzewny, reumatoidalne zapalenie stawów, inne choroby
autoimmunologiczne, nowotwory (zwykle pochodzenia nab³onkowego lub limfoproliferacje) [1]. Stwierdzaj¹c nabyt¹ hemofiliê nale¿y wiêc poszukiwaæ schorzenia podstawowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem nowotworów. Nabyta hemofilia mo¿e równie¿ pojawiaæ siê u kobiet w okresie poporodowym (nawet kilka
miesiêcy po rozwi¹zaniu), choæ w takich przypadkach czasem
ustêpuje samoistnie.
W leczeniu doranym (w celu zahamowania krwotoku) w niektórych przypadkach mo¿na podawaæ desmopresynê lub du¿e
dawki koncentratu czynnika VIII (monitoruj¹c aktywnoæ czynnika VIII w osoczu). Skuteczny mo¿e okazaæ siê wieprzowy czynnik VIII (aktualnie niedostêpny w Polsce). W wiêkszoci przypadków konieczne staje siê zastosowanie koncentratu aktywowanych
czynników zespo³u protrombiny lub rekombinowanego aktywnego czynnika VIIa. Efekt plazmaferezy jako metody usuniêcia kr¹¿¹cych przeciwcia³ jest niestety krótkotrwa³y [8]. D³ugofalowym
celem leczenia jest trwa³a eliminacja inhibitora czynnika VIII, co
mo¿na osi¹gn¹æ stosuj¹c leki immunosupresyjne (g³ównie prednizon i cyklofosfamid).
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