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             Von Willebrand Hastalığı 

Genel Bilgiler 

vWF Normal Fizyoloji 

Von Willebrand faktörü (VWF), primer 

hemostazda üç kritik işlevi yerine getiren büyük bir 

multimerik glikoproteindir:  

1.Normal trombosit yapışması için vasküler 

yaralanma bölgelerinde köprüleme molekülü 

görevi görür. 

2.Trombosit agregasyonunu destekler. 

3.vWF, fibrin oluşumunda önemli olan üçüncü bir 

fonksiyona sahiptir, normal faktör VIII seviyesini 

koruyan dolaşımda faktör VIII için bir taşıyıcı görevi 

görür . 

vWF eksikliğinde veya niteliksel olarak 

anormal olduğunda von Willebrand hastalığı 

(VWD) adı verilen bir kanama bozukluğu ortaya 

çıkar. VWD kalıtsal kanama bozukluklarının en 

yaygın olanıdır. ve laboratuvar testiyle genel 

popülasyonda yüzde 1'lik bir prevalans tahmin 

edilmektedir .  

vWF Biyolojisi 

VWF geni, 12. kromozomunun kısa kolunda 

bulunur endotelyal hücrelerde  ve 

megakaryositlerde sentezlenir; daha sonra 

dimerizasyon ve çok büyük formlara 

multimerizasyon da dahil olmak üzere bir dizi 

işleme tabi tutulur. Dimerizasyon, proteinin 

işlenmesi sırasında endoplazmik retikulum içinde 

pro-VWF'nin C-terminalleri arasında zincirler arası 

disülfür bağlarının oluşturulmasıyla meydana gelir 

işlem golgi'de devam eder.  VWF'nin 

sıkıştırılmasına izin veren tübül oluşumu, VWF pro-

multimerizasyonu sırasında meydana gelir ve 

tübül oluşumu, VWF'nin büyük tübüler 

multimerler olarak depolandığı Weibel-Palade 

cisimlerinin oluşumunu yönlendirir .VWF sentezi 

kısmen hormonlar tarafından düzenlenir. Örnek 

olarak, endotelyal hücrelerde VWF üretimi hem 

östrojen hem de tiroid hormonu tarafından 

arttırılır  ve hamilelik sırasında artan östrojen 

seviyeleri, ikinci ve üçüncü trimesterlerde daha 

yüksek VWF seviyelerine yol açar . 

Weibel-Palade cisimleri ve trombositlerin alfa 

granülleri, VWF için depolama yeri olarak işlev 

görür . Bu granüller, VWF'nin  hemostatik formları 

olarak işlev gören ultralarge ve büyük multimerler 

içerir ve lokal hemostazın gerekli olduğu 

dolaşımda stimülasyon ile hızla serbest bırakılır. 

VWF salınımı - VWF endotelyal hücrelerden üç 

şekilde salınır: - 

• Weibel-Palade gövdelerinden ultrabüyük 

ve büyük VWF multimerlerin uyarılmış 

sekresyonu, VWF'yi damar lümenine 

serbest bırakır. 

• Uyarılmamış  sekresyon,  (subendotelyal 

hücre dışı matrise yönlendirilir). 

• Uyarılmamış bazal sekresyon (regüle 

edilmiş ancak stimülasyondan bağımsız), 

Bazal salımından gelen multimerler, 

dolaşan VWF'nin yüzde 50'sini içerebilir . 

Ultra büyük ve büyük multimerlerin Weibel-Palade 

cisimlerinden uyarılmış salınımı, alfa-adrenerjik 

agonistler (epinefrin gibi), trombin, fibrin ve 

histamin dahil olmak üzere bir dizi fizyolojik 

agoniste yanıt olarak ve vazopressin analog 

DDAVP uygulamasından sonra ortaya çıkar.   

ADAMTS13 ve VWF multimerleri - DDAVP, trombin 

ve kollajen gibi ajanlar tarafından salınan VWF 

multimerlerin spektrumu, dolaşımda  mevcut 

olanlardan daha büyük multimetreler içerir. Ultra 

büyük VWF multimerlerinin işlenmesi plazmada 

yaklaşık dört saat içinde gerçekleşir ADAMTS13 

buna aracılık eder. Bu enzim, ultra-büyük 

multimerleri,  VWF'nin yarılmasıyla normalde 

dolaşımda bulunan biraz daha küçük formlara 

dönüştürür.  

ADAMTS13 proteazın (VWF yarılma enzimi) 

fizyolojik önemi, ultra büyük, protrombotik VWF 

multimerlerin trombotik trombositopenik 

purpurası (TTP) olan bireylerin plazmasındaki 

varlığı ile gösterilmiştir. TTP ADAMTS13 
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antikorlarına veya enzimin konjenital eksikliğine 

bağlı olabilir. TTP'li bireyler küçük arteriollerin ve 

kılcal damarların içinde yaygın trombosit 

mikrotrombisi gelişebilir.  

Dolaşan VWF'nin normal yarı ömrü yaklaşık 8 ila 

12 saattir.  

VWF'nin dolaşımdan temizlenmesi - Birkaç farklı 

reseptör, VWF'nin dolaşımdan temizlenmesine 

katılır. 

• Ashwell-Morrell reseptörü  

• Makrofaj galaktoz tipi lektin reseptörü  

•  CLEC4M reseptörleri ile ve diğer başka 
henüz aydınlatılmamış reseptörler ile vWF 
dolaşımdan temizlenir. 

 
Plazma VWF seviyeleri - Plazma VWF 

konsantrasyonları sağlıklı bireyler arasında 

farklılıklar gösterir. Plazmadaki normal VWF 

konsantrasyonu 500 ila 1000 mcg / dL'dir. 

Trombositler, plazmada bulunan VWF miktarının 

yaklaşık yüzde 15'ini içerir. Değişken klerens rol 

oynayabilir, ancak VWF genindeki polimorfizmler 

de dahil olmak üzere VWF seviyelerindeki 

değişkenlikten başka faktörler de sorumludur . 

VWF'deki karbonhidrat yapısının bir kısmı ABO kan 

grubu ile ilişkilidir ve dolaşımdaki VWF seviyesi 

üzerinde  etkiye sahiptir: O tipi  yetişkinlerde 

VWF'nin plazma konsantrasyonu, A, B veya AB tipli 

olanlardan yaklaşık yüzde 25 ila 30 daha düşüktür.  

VWF domainleri ; Her alanın (domain) farklı 

fonksiyonel özellikleri vardır: 

● D 've D3'ün bitişik kısmı, faktör VIII için bağlanma 

yeri içerir. 

● A1, trombosit GPIb, heparin, kollajen ve 

ristosetin için bağlanma yerleri içerir. 

● A2, ADAMTS13 için bölünme bölgesini içerir. 

● A3, kolajen için bağlanma bölgesini içerir. 

● C4, trombosit integrin alfaIIb-beta3 (GPIIb / IIIa) 

için bir bağlanma yeri içerir. 

● CTCK dimerizasyon arayüzünü içeriyor. 

 

 

VWF FONKSİYONLARI 

Multimerizasyon ve hemostaz - VWF primer 

hemostazda, trombositler ve vasküler 

subendotelyal yapılar arasında yapışkan bir köprü 

oluşturarak işlev görür . Ayrıca, VWF'ye bağlı 

olmadıkça çok daha kısa bir yarılanma ömrüne 

sahip olan faktör VIII için koruyucu bir taşıyıcı 

protein görevi ve faktör VIII'in lokal 

konsantrasyonunu arttırarak  fibrin pıhtı 

oluşumunda rol oynar. 

Yukarıda belirtildiği gibi, yüksek moleküler ağırlıklı 

VWF multimerleri VWF'nin en aktif şeklidir. Büyük 

multimerler, yaralanma bölgelerinde hem 

trombosit reseptörleri hem de subendotelyal 

yapılarla etkileşime girebilen çoklu bağlanma 

yerleri sağlar. Trombositlerden ve endotelyal 

hücrelerden salınan ultra büyük VWF multimerleri 

normal plazmada en büyük VWF formlarından 

daha fazla hemostatik olarak aktiftir ve 

dolaşımdaki trombositlere kendiliğinden bağlanıp 

protrombotik olarak kabul edilirler.  VWF 

multimerleri endotelyal hücrelerde (Weibel-

Palade cisimleri) ve trombositlerde (alfa granülleri) 

salgı granüllerinde saklanır. Trombin ve fibrin gibi 

agonistler tarafından aktif olarak salgılanırlar, bu 

da büyük VWF multimerlerinin hem lümen hem de 

abluminal sekresyonuna neden olur: 

● Abluminal sekresyon, trombositlerin yaralı kan 

damarlarının subendotelyumuna bağlanmasına 

katkıda bulunur. 

● Ultralarge ve büyük multimerlerin lümen 

sekresyonu, VWF'nin trombositlere (GPIb yoluyla) 

bağlanmasını arttırır ve ayrıca yaralanma 

bölgesinde pıhtı oluşumunu arttırmak için faktör 

VIII'in lokal konsantrasyonunu artırabilir. 

Trombositlere bağlanma - VWF'nin trombositlere 

ve subendotelyal bileşenlere bağlanması, normal 

trombosit yapışması ve  trombosit agregasyonu 

için önemlidir. A1 alanındaki bağlanma yerleri  

trombosit yüzeyinde trombosit reseptörü GPIb-IX-

V kompleksini bağlayabilir . VWF için ikinci bir 
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trombosit reseptörü, (GPIIb / IIIa), trombositler 

aktive edilmedikçe VWF'yi bağlamaz.  

Subendotele bağlanma - VWF birden fazla kolajen 

tipine (tip I, II, III, IV, V ve VI) bağlanır, tip VI 

kollajen özellikle önemlidir . Tip IV kollajen 

trombosit bağlanması için çok önemlidir.  

Hemofili A ve VWD hastalarında faktör VIII'in 

plazma konsantrasyonu azalır. VWD'deki düşük 

faktör VIII konsantrasyonu, VWF seviyelerinin 

düşmesinden kaynaklanmaktadır, çünkü VWF 

normal olarak faktör VIII'i aktifleştirilmiş protein C 

ve bunun kofaktör protein S'si ile proteolitik 

inaktivasyondan korur. bu koruma olmadan, 

faktör VIII'in yarı ömrü sadece yaklaşık iki saattir.  

vWD Sınıflandırma 

Tip 1: Otozomal dominanttır. Hastaların yaklaşık 

yüzde 75'ini oluşturur en yaygın olanıdır. VWF'nin 

kısmi kantitatif eksikliği vardır. Tip 1 VWD'de üç 

farklı mekanizma vardır: üretimi azalması, 

sekresyonu azalmasır ve klerens artışı.  

Tip 2A – Kalitatif eksiklik söz konusudur.Tip 2A 

VWD, VWD vakalarının yaklaşık yüzde 10 ila 20'sini 

oluşturur ve genellikle otozomal dominant özellik 

olarak iletilir. Hastalar genellikle orta  derecede 

şiddetli kanama ile başvururlar.Yüksek moleküler 

ağırlıklı VWF multimerlerinde bir azalma ve VWF: 

RCo'da VWF: Ag seviyelerinden (oran <0.6) daha 

büyük bir azalma görülür.  

Tip 2B - Tip 2B VWD, VWD vakalarının yaklaşık 

yüzde 5'ini oluşturur ve otozomal dominanttır. 

Hastalar genellikle orta veya orta derecede şiddetli 

kanama ile başvururlar ve genellikle yüksek 

moleküler ağırlıklı multimerler, düşük VWF: RCo - 

VWF: Ag oranı, artmış ristosetin kaynaklı trombosit 

agregasyonu  gösterirler. Artan trombosit klerensi 

veya sekestrasyonuna neden olan VWF ve 

trombositler arasında artan bağlanma nedeniyle 

hafif trombositopeni olabilir (tipik trombosit sayısı 

100.000 ila 140.000 / microL)  

Tip 2M - Tip 2M VWD, VWF'nin GP Ib'ye azalmış 

bağlanması ile karakterize edilen ve trombosit 

yapışmasının azalmasıyla sonuçlanan otozomal 

dominant bir hastalıktır . Yüksek moleküler ağırlıklı 

multimerlerin dağılımı normaldir, bu da tip 1 

VWD'den ayırt edilmesini zorlaştırır.  

Tip 2N - Tip 2N VWD otozomal resesif nadir bir 

hastalıktır. Faktör VIII'e azalmış bağlanma vardır. 

Hastalar VWD'nin diğer formlarında görülen orta 

ila şiddetli mukokutanöz kanama yerine, invaziv 

prosedürlerden sonra yumuşak doku, eklem ve 

idrar kanaması ve kanama gibi faktör VIII eksikliği 

ile ilişkili kanama tipi ile başvurmalarıdır . Kanama 

semptomlarının türü ve normal VWF laboratuvar 

bulguları nedeniyle, tip 2N VWD olan bazı hastalar 

hemofili A (X’ e bağlıdır)  olarak yanlış teşhis edilir.  

Tip 3 - Tip 3 VWD nadir bir hastalıktır, tahmini 

insidansı milyonda birdir.  VWF'de ya belirgin  

azalmıştır ya da yoktur.  

Tip 3 VWD'li hastalar,  deri, mukoza, yumuşak 

dokuları ve eklemleri  içeren ciddi kanama ile 

başvururlar. VWF testi sonuçları VWF aktivitesinin 

ve antijenin ölçülemez veya aşırı düşük olduğunu 

ortaya koymadan önce başlangıçta hemofili A 

tanısı konabilir. 

Edinilmiş  von Willebrand Hastalığı 

Patofizyoloji 

Antikor aracılı azalma - Monoklonal 

gammopatiler, lenfoid neoplazmlar ve otoimmün 

hastalıklarda   ortaya çıkabilir . Bununla birlikte, 

tüm immün aracılı aVWs vakalarının saptanabilir 

antikorları yoktur ve saptanabilir otoantikorların 

yokluğu bu mekanizma ile aVWs olasılığını ortadan 

kaldırmaz.  

Kayma gerilimi ile indüklenen proteoliz - Yüksek 

kesme gerilimi olan bölgelerde, VWF multimerleri 

katlanır ve uzar ve ADAMTS13 tarafından 

bölünmeye daha duyarlıdır. ADAMTS13 aktivitesi 

normal olan hastalarda bu durumlarda VWF 

proteolizi olacaktır. Damar stenozu (örneğin, bazı 

konjenital malformasyonlarla ilişkili ventriküler 

septal defekt, aort darlığı, mitral kapak 

replasmanından sonra paravalvüler sızıntı), 
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hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide yüksek 

düzeyde kesme stresi görülebilir. ECMO ve LVAD  

aşırı yüksek kayma gerilimi üretebilir. 

Hücrelere veya proteinlere adsorpsiyon - VWF 

hücrelerin üzerine adsorbe edilebilir, bu da onu 

dolaşımdan uzaklaştırır ve muhtemelen klerensin 

artmasına neden olur . Bu Wilms tümörü, multipl 

miyelom, Waldenström makroglobulinemi ve bazı 

Hodgkin dışı lenfoma (NHL) olgularında aVWs'nin 

mekanizması olabilir .  

Diğer proteazlar - ADAMTS13 dışındaki diğer 

proteazlar, VWF bölünmesine katkıda bulunabilir. 

Yaygın intravasküler pıhtılaşma veya dekompanse 

siroz gibi aşırı fibrinoliz durumları, muhtemelen 

artmış plazmin seviyelerine bağlı olarak VWF'nin 

bozulması ile ilişkilendirilmiştir. Esansiyel 

trombositemisi  olan bazı hastalarda VWF 

proteolizini göstermektedir. 

Azalmış sentez -VWF sentezinde edinilmiş 

azalmalar hipotiroidizm gibi bazı durumlarda 

ortaya çıkabilir. 

Düşük VWF'nin sonuçları - aVWs'nin ana sonucu, 

artmış kanama riskidir. Bununla birlikte, VWF 

seviyeleri düşük olan tüm bireylerde kanama artışı 

görülmemektedir. VWF seviyeleri 20  ünitenin IU/ 

dL'nin altında olan hastalar genellikle kanar  ve 20 

ila 30 IU / dL seviyeleri olan hastalarda kanama 

riski artar, ancak kanamayı öngören sağlam bir 

seviye yoktur.  

AVWS'de artan kanama riskinin olası 

mekanizmaları şunları içerir: 

Bozulmuş trombosit etkileşimleri - Düşük VWF'nin 

belirgin sonucu, trombositlerin endotel hücreleri 

ve diğer trombositlerle etkileşime girme 

yeteneğinin azalması nedeniyle primer 

hemostazdadır. Bu azaltılmış trombosit 

etkileşimleri ciddi kanamaya neden olabilir. 

Düşük plazma faktörü VIII - VWF, faktör VIII için bir 

taşıyıcı protein görevi görür ve faktör VIII'in yarı 

ömrünü önemli ölçüde artırır. Şiddetli aVWs'de, 

faktör VIII'in plazma seviyelerinin azalması, pıhtı 

oluşumunun bozulmasına ve yumuşak dokulara 

veya eklem içi kanamaya neden olabilir. 

Anjiyodisplazi - aVWs'li bazı hastalarda gözlenen 

anjiyogenezdeki artış, eşlik eden aort darlığı 

(Heyde sendromu) olan bazı bireylerde görülen 

gastrointestinal anjiyodisplazi kanaması 

bulgularını açıklayabilir. vWd hastalığı olan 

hastalarda anjiyodisplazi olasılığının yaklaşık % 10- 

civarında olduğuğ tahmin edilmektedir. 

Antitrombotik tedaviler - Aşağıda açıklandığı gibi, 

aVWs'li bazı bireyler kanama riskini daha da 

artırabilecek antiplatelet ajanlar veya 

antikoagülanlar da alıyor olabilir. 

aVWs, konjenital von Willebrand hastalığından 

daha nadirdir. Gerçek prevalansı bilinmemektedir. 

birçok vaka klinik olarak sessiz veya hafif olabilir ve 

tanı konulmadan kalabilir.  

● Lenfoproliferatif bozukluklar  

● Miyeloproliferatif neoplazmlar  

● Otoimmün bozukluklar   

● Konjenital kalp anomalileri veya aort darlığı  

● LVAD veya ECMO   

● Wilms tümörü  

aVWs'nin hipotiroidizm, amiloidoz, pestisit 

yutulması, glikojen depo hastalığı ve Ehlers-Danlos 

sendromu gibi ek nadir nedenleri  kaydedilmiştir. 

En iyi tarama, kişisel ve ailesel kanama öyküsüdür. 

aVWs'ye neden olabilecek ilac öyküsü de elde 

edilmelidir. Düşük VWF seviyesine sahip bireyler 

için, konjenital VWD'ye göre aVWS'yi düşündüren 

bulgular şunları içerir: 

● Yaşamın ilerleyen dönemlerinde kanama 

başlangıcı; kanama olaylarından önce olaysız 

cerrahi öyküsü 

●  VWD için negatif aile geçmişi 

● VWF veya VWF bağlayıcı antikorlara karşı 

inhibitör varlığı 

● Altta yatan aVWS ile ilişkili bir bozukluğun 

tedavisinden sonra kanamanın giderilmesi 
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● IVIG ile tedaviye yanıt, IgG monoklonal 

gammopati ile ilişkili aVWS'yi düşündürür. 

● VWF içeren konsantrelere veya desmopresine 

kısa süreli yanıt 

Ayırıcı tanıda; kalıtsal VWD,  diğer kalıtsal kanama 

bozuklukları,pıhtılaşma faktörlerine karşı edinilmiş 

inhibitörler, otoimmun hastalıklar ve maligniteler 

nedeniyle gelişen otoantikorlar, edinilmiş 

trombosit defekti (kronik karaciğer ve böbrek 

hastalıkları), antitrombotik tedaviler 

düşünülmelidir.  

Tedavide mutlaka altta yatan hastalık tedavi 

edilmelidir. ( Tedavide klasik VWD gibi yaklaşılır 

ancak ek olarak IVIG tedavisi de düşünülmelidir.) 

 

Laboratuar 

Tam kan sayımı,aPTT,PT zaten görülmesi gereken 

testlerdir. 

● aVWs'li bir kişide, ilk laboratuvar testleri düşük 

faktör VIII seviyeleri nedeniyle aPTT'nin uzamasına 

neden olabilir. 

VWF düzeylerinin değerlendirilmesi, vWD şüpheli 

olan kişilerde, özellikle kanama veya cerrahi 

prosedür gerekiyorsa, uygundur. Bu test, bireyin 

mevcut kanaması olmasa bile, aspirin veya diğer 

trombosit önleyici ilacın uygulanmasından önce 

MPN veya başka bir bozukluğu olan kişiler için de 

uygun olabilir. Trombosit sayısını 50.000 / 

microL'nin altına düşürebilecek tedavilerle tedavi 

edilecek aVWs ile ilişkili hastalıkları olan hastalar 

aVWs açısından değerlendirilmelidir. LVAD 

hastalarının çoğunun değişen şiddet derecesine 

sahip aVWs'si vardır. 

VWF için aşağıdaki testleri istiyoruz: 

• VWF antijeni (VWF: Ag) 

• Ristosetin kofaktör aktivitesi (VWF: RCo) 

• Faktör VIII: C 

VWD'nin tanısı için üst değer olarak 30 IU / dL 

alınmalıdır ve vWF düzeyi 30 ila 50 IU / dL olan 

bireyleri "düşük VWF" düzeyli bireyler olarak 

tanımlamak gerekir. Faktör VIII aktivitesi tip 2N 

VWD'de ve tip 3 VWD'de %1-15 aralığında 

saptanır. VWF bir akut faz reaktanıdır. 

Enfeksiyonlar,stres,cerrahi,travma,egzersiz,adre-

nerjik stimulasyon vWF düzeylerini etkiler. VWF 

seviyeleri kan grubundan etkilenir. O tipinde diğer 

tüm gruplara göre yüzde 25 ila 30 daha düşüktür. 

Östrojenler (hamilelik ve oral hormonal 

kontraseptif kullanımı ) VWF seviyelerini artırır. 

VWF seviyeleri normal yaşlanma ile artar. 

Hipotiroidizm de azalır. 

VWF aktivitesinin VWF antijenine oranı;  

• Oran> 0.7 - Tip 1 VWD 

 • Oran <0,5 ila 0,7 - Tip 2A, 2B ve 2M VWD . 

Tip 2A, 2B ve 2M VWD alt tipleri arasında ayrım, 

VWF multimer analizi ve ristosetin kaynaklı 

trombosit agregasyonu (RIPA) sonuçları 

kullanılarak yapılır.  

• RIPA arttı - Tip 2B VWD ile uyumlu. 

• RIPA azaldı - Tip 1 (şiddetli ise), 2A, 2M ve 

3 ile uyumlu. 

•  RIPA normal - Hafif tip 1, 2A, 2B, 2M ve tip 

2N ile uyumludur 

Oran hesabı, çok düşük veya saptanamayan VWF: 

Act ve VWF: Ag olan nadir tip 3 VWD hastaları için 

geçerli değildir. 

aVWs ve VWD ayırıcı tanısında ileri düzey 

şunlardır; 

● VWF kollajen bağlanması 
● VWF multimerleri 
● VWF propeptidi 

  

Tedavi 

Hastaya aktif kanaması yok iken bir DDAVP 

denemesi yapmak ileride elektif cerrahi ve 

kanamanın tedavisi için planlamayı kolaylaştırır.  

DDAVP DENEME 

DDAVP, bir hastada etkinliği değerlendirmek için 

daha önce bir deneme yapılmadan kullanılmaz. Bir 
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hastada kanama olmadığı ve akut olarak hasta 

olmadığı zaman tanı konulduktan sonra DDAVP 

denemesi yapılır. DDAVP denemesi, gerçek 

ihtiyacından önce yanıtı değerlendirmek için tanı 

süresinden kısa bir süre sonra yapılmalıdır. Amaç, 

küçük cerrahi veya yaşamı tehdit etmeyen kanama 

için ihtiyaç duyulması halinde gelecekte 

DDAVP'nin etkinliğini belirlemektir.  

Aşağıdaki hastalarda DDAVP denemesi yapılmaz: 

● DDAVP'nin ciddi yan etkilere neden olabileceği 

hastalar ve iki yaşın altındaki çocuklar. 

● Endojen VWF depolarından yoksun olan ve yanıtı 

olmayan tip 3 VWD hastaları (VWF yok).  

DDAVP öncesi ve sonrası trombosit sayısı ile VWF 

ve faktör VIII düzeyleri ölçülmelidir. Hasta 

trombosit sayısında (<20.000 ila 30.000 / dL 

aralığında) önemli bir düşüş olmadan yanıt verirse 

ve düşüş geçiciyse, sonraki kanama dönemlerinde 

DDAVP'den faydalanabilir.  

DDAVP endotel depolama alanlarından endojen 

von Willebrand faktörünün (VWF) salınımını teşvik 

eder dolaşımdaki ultra yüksek moleküler ağırlıklı 

VWF multimerlerinde geçici bir artışa neden olur. 

Bunlar hemostatik olarak aktif VWF 

multimerlerdir. DDAVP ayrıca pıhtı oluşumunda 

önemli olan saklı faktör VIII'in salınımını da teşvik 

eder. DDAVP ciddi veya hayatı tehdit eden kanama 

için yeterli olmaz.  VWF'deki artışın etkili olması bir 

saatten uzun sürebilir.  

DDAVP'nin endojen VWF salınımını arttırdığı 

mekanizma net değildir. Etki, kültürlenmiş endotel 

hücrelerinin DDAVP'ye doğrudan maruz 

bırakılması ile çoğaltılamaz. 

DDAVP deneme aşağıdaki gibi yapılır: 

● İntravenöz bir DDAVP denemesi için, 20 ila 30 

dakika boyunca 50 mL salin içinde 0.3 mcg / kg 

(maksimum 20 mcg) bir doz verilir. Tam kan sayımı 

(CBC), trombosit sayımı, VWF aktivitesi ve faktör 

VIII aktivitesi için kan örnekleri, DDAVP 

uygulamasından önce, infüzyondan 1 saat sonra ve 

infüzyondan yaklaşık 4 saat sonra alınır. Bu zaman 

noktaları, VWF aktivitesi ve faktör VIII aktivitesi 

seviyelerindeki artışı ve etkinin süresini 

değerlendirmek ve DDAVP'nin o kişide 

trombositopeniye neden olmamasını sağlamak 

için kullanılır. 

● İntranazal kullanım planlanıyorsa, burun içi 

formülasyon kullanılmalıdır. Bu durumda DDAVP, 

>50 kg (toplam doz 2 puf, 300 mcg) ağırlığındaki 

bireyler için her burun deliğinde bir puf veya 

sadece <50 kg ağırlığındaki (toplam doz 150 mcg) 

bireylerde bir puf kullanılarak uygulanır. Test için 

kan örnekleri, uygulamadan sonraki ilk numunenin 

iki saatte alınması dışında yukarıdaki gibi elde 

edilir; VWF ve faktör VIII seviyelerindeki artış, 

intravenöz doz için beklenenden daha azdır, ancak 

yeterli bir yanıtın doğrulanması için> 30 IU / dL'ye 

yükselmelidir. 

İntravenöz infüzyon veya intranazal dozdan bir ila 

iki saat sonra DDAVP'ye etkili bir cevap, en az 30 IU 

/ dL ve ideal olarak en az 50 IU / dL bir VWF 

aktivitesidir. Artış genellikle bireyin bazaline  göre 

üç ila beş kat artış gösterir. İntranazal uygulama 

kullanılarak VWF seviyelerindeki artışın 

intravenözden daha az olması beklenir, ancak etkili 

olması hala en az 30 IU / dL'ye ulaşmalıdır. Bir 

denemede yeterli bir yanıt belgelendikten sonra, 

DDAVP sonraki kanama olayları veya invaziv 

prosedürler için başka denemeler olmadan 

kullanılabilir. 

Küçük Kanama Ve Küçük Cerrahi 

Kanamayı tedavi etmek ve cerrahi profilaksi 

sağlamak için von Willebrand faktörü (VWF) 

seviyelerini artırmak için ana seçenekler DDAVP ve 

VWF konsantreleridir. Diğer tedavi, pıhtıyı stabilize 

etmek için fibrinoliz inhibitörlerini ve pıhtı 

oluşumuna yardımcı olan topikal tedavileri içerir. 

Küçük kanama ve küçük cerrahi sıklıkla VWF yerine 

DDAVP ile tedavi edilebilir. Epistaksis, oral ve hafif 

GIS kanama, hematüri, diş çekimi, ve 

tonsillektomi, appendektomi ve normal doğum da 

DDAVP uygulanabilinir. DDAVP'ye yeterli cevabı 

olmayanlar için VWF konsantreleri verilir. 

DDAVP'nin neden olduğu olası trombositopeni 
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nedeniyle tip 2B VWD hastalarında dikkatle 

kullanılmalıdır. Tip 3 vWD’de yanıt alınamadığı için 

kullanılmaz. Şiddetli tip 1 ve 2 VWD olan hastalar 

nadiren DDAVP'ye yeterli yanıt verir ve genellikle 

VWF konsantreleri gerektirir.  

DDAVP uygulaması ve dozajı - DDAVP, bir hastada 

etkinliği değerlendirmek için daha önce 

denenmeden kullanılmaz. Gösterilen yanıtı olanlar 

için, DDAVP birkaç yolla (intravenöz veya subkütan 

enjeksiyon veya burun içi sprey) uygulanabilir . 

Hastanın burun içi DDAVP çalışmasına iyi bir yanıtı 

varsa, intravenöz yolun çalışması beklenir, ancak 

bu bir VWF aktivite ölçümü ile doğrulanmalıdır.  

DDAVP'nin uygulama ve dozlamanın önemli 

yönleri şunları içerir:  

Hedef, dört ila altı saatten fazla devam eden ve 

kanamayı kontrol eden VWF ve faktör VIII 

aktivitelerinin> 30 IU / dL'ye (ideal olarak> 50 IU / 

dL) arttırılması; çoğu küçük kanama veya küçük 

prosedür durumunda bu olağandır. İntravenöz 

dozaj genellikle küçük kanama başlangıcında veya 

küçük prosedürlerden yaklaşık bir saat önce ve 

başka nedenlerle intravenöz erişim zaten mevcut 

olduğunda kullanılır. İntravenöz infüzyon, en 

güvenilir yoldur. İntravenöz DDAVP dozu 0.3 mcg / 

kg'dır (maksimum 20 mcg), 50 mL normal salin 

içinde seyreltilir ve 20 ila 30 dakika boyunca infüze 

edilir . 

VWF aktivitesi ve faktör VIII aktivitesinin bazal 

seviyelerinde üç ila beş kat artış, infüzyondan 

yaklaşık 30 ila 60 dakika sonra, bazal seviyeden 

daha yüksek seviyeler 8 ila 12 saat devam eder .  

Klinik olarak endike ise 8 ila 12 saatte bir tekrar 

dozu verilebilir. Sonraki dozlar genellikle bir ila üç 

veya bazen beş güne kadar günde bir kez dozlara 

geçirilir . Üç ila dört dozdan fazla verildiğinde 

hastalar hiponatremi açısından izlenmelidir.  

● Deri altı dozajı - Deri altı DDAVP preparatlarının 

Amerika Birleşik Devletleri'nde VWD için kullanımı 

onaylanmamıştır, ancak deri altı formülasyonları 

Avrupa ülkelerinde mevcuttur; bunlar intravenöz 

formla aynı doz kullanılarak uygulanır. Tepe 

seviyeleri biraz daha düşüktür ve intravenöz 

uygulamadan daha sonra ortaya çıkar, ancak diğer 

kinetik parametreler benzerdir . 

● Burun içi dozlama - Hastane ziyareti 

gerektirmeyen (örn. Ağır adet kanaması) daha az 

ciddi kanaması olan veya diş gibi planlanmış bir 

küçük invaziv prosedürden önce tedaviye ihtiyaç 

duyan birçok hasta için DDAVP'nin burun içine 

uygulanması tercih edilen bir seçenek haline 

gelmiştir. 30 ila 60 dakika yerine yaklaşık bir buçuk 

ila iki saat sonrasına kadar zirve yapamayabilir. 

Burun içi yol, küçük kanama için tedavinin 

zamanında evde uygulanmasına izin verir. 

Burun içi DDAVP dozu, <50 kg ağırlığındaki kişiler 

için 150 mcg (bir puf) ve ≥50 kg ağırlığındaki kişiler 

için 300 mcg (2 puf, her burun deliğine bir puf) 

şeklindedir. DDAVP formülasyonunu, çok daha 

düşük konsantrasyona sahip (örneğin 1 ila 10 mcg 

/ sprey) enürezis formülasyonu değil, 150 mcg / 

sprey konsantrasyonuna sahip kanama 

bozuklukları için kullandıklarından emin olmalıdır.  

DDAVP'den sonra klinik olarak anlamlı kanama 

meydana gelirse, VWF ve faktör VIII seviyeleri 

ölçülmelidir ve bir VWF konsantresi ve / veya 

faktör VIII uygulanması gerekebilir. Serum Na 

konsantrasyonunun izlenmesi, hastaneye 

yatırılmış bireylerin yanı sıra üç dozdan fazla 

DDAVP alan hastalar ve / veya intravenöz sıvı alan 

kişiler için uygundur. 

DDAVP ile ilgili uyarılar - DDAVP, VWD'li bireylerde 

majör veya hayatı tehdit eden kanamayı tedavi 

etmek için uygun değildir, çünkü nadiren VWF 

(veya faktör VIII) aktivitesinde yeterli bir artış veya 

süre üretir. DDAVP sadece kısa süreli kullanım için 

etkilidir, çünkü taşifilaksi birkaç gün içinde gelişir. 

Bu nedenle, kanama birkaç günden fazla uzatılırsa 

ek tedaviler gerekebilir.  

 DDAVP'nin olumsuz etkileri - DDAVP'nin olumsuz 

etkileri şunlardır: 

● Hiponatremi 

● Flushing  



                               Von Willebrand Hastalığı Ders Notları 
                       (Tıp Fakültesi Öğrencileri ve İç Hastalıkları Asistanlarına Yönelik) 

8 
 

●Baş ağrısı (infüzyon hızı yavaşlatılarak 

azaltılabilir) 

● Bulantı 

● Hipotansiyon (hafif) veya hipertansiyon 

● Karıncalanma veya halsizlik (hiponatremi ile 

ilişkili olabilir) 

● Tromboz 

NSAID'ler ile kullanılması hiponatremiyi daha da 

kötüleştirebilir. DDAVP  tedavisinin 

düzenlenmesinde özellikle kullanımlarından 

kaçınılmalıdır . 

Diğer tedaviler 

Antifibrinolitik ajanlar - Antifibrinolitik ajanlar 

(epsilon aminokaproik asit EACA; Amicar ve 

traneksamik asit TXA; Cyklokapron, Lysteda) 

fibrinolizi azaltarak hemostatik tıkacın stabilitesini 

arttırır. Özellikle burun, orofarinks veya ürogenital 

sistem gibi doğal olarak yüksek fibrinolitik 

aktiviteye sahip bölgelerde etkilidirler. Bu ajanlar 

üst üriner sistem kanaması varlığında pıhtıların 

üreteri tıkama ihtimali nedeniyle kontrendikedir. 

Epsilon aminokaproik asit - VWD hastalarında  her 

6 saatte bir doz başına 25 ila 50 mg / kg'dır 

(maksimum tek doz 5 gram). İntravenöz kullanım 

nadirdir.  

Traneksamik asit - Genel oral doz, her 6-8 saatte  

bir oral yoldan doz başına 25 mg/kg'dır. Normal 

intravenöz doz her sekiz saatte bir 10 mg / kg'dır. 

Doz, böbrek yetmezliğine göre ayarlanmalıdır. 

Tedavi süresi genellikle üç ila yedi gün 

arasındadır.Menoraji de kulanılabilir. 

Topikal tedaviler - En sık burun veya oral kanama 

için kullanılır (örn: Gelfoam, Surgicel ) 

Östrojenler - VWD için rutin  östrojen replasman 

tedavisi önerilmez. Menoraji  VWD olan kadınlarda 

yaygındır. Gebelik istenmiyorsa hormonal 

kontrasepsiyon kullanılabilir. VWD'de steroid 

olmayan antienflamatuar ilaçlardan (NSAID) 

genellikle kaçınıldığından, bu ağrılı adet 

kanamasını kontrol etmek için de yararlı olabilir.  

İntranazal DDAVP, adet kanaması başlangıcında 

kullanılabilinir. Genellikle bir ila üç gün arasında 

günde bir kez alınır.Şiddetli menstruel 

kanamalarda vWF kullanılabilir. 

Kronik GI kanaması - Tekrarlayan gastrointestinal 

(GI) kanama, özellikle daha şiddetli VWD'de VWD 

olan kişilerde görülür ve VWF konsantreleriyle 

veya diğer kanama türlerine benzer şekilde 

profilaktik VWF konsantresi infüzyonlarıyla tedavi 

edilebilir.vWD li hastalarda anjiyodisplazi sıklığı ve 

peptik ülser sıklığı da artmıştır. Anjiyodisplazi 

nedeniyle tekrarlayan GI kanaması olan hastalar, 

VWF konsantresi profilaksisine ek olarak anti-

anjiyojenik bir ajan olan lenalidomid ile tedaviden 

fayda görebilir. 

Şiddetli, tekrarlayan kanaması olan bireyler 

için profilaktik olarak vWF konsatreleri 

kullanılabilir. Haftada bir kez 50 IU / kg'lık bir 

programla başlayan ve gerekirse haftada üç kez 

artan artan doz sıklığı ile profilaksi kullanılabilir. 

Profilaktik tedavinin bir dezavantajı, bir 

inhibitörün gelişme ihtimalidir.  

Genetik Danışmanlık   

Çocuk doğurmayı düşünen herhangi bir birey için 

uygun olabilir; bununla birlikte, genetik testler, tip 

3 VWD'si olan ve bazıları ciddi tip 2 VWD'si olan 

kişiler dışında nadiren kullanılır.  

VWD tipik olarak otozomal dominant bir 

durumdur  ve çocuklarına aktarma şansı yüzde 

50'dir. Tip 3 otozomal resesif olarak kabul edilir ve 

homozigot veya bileşik heterozigot olabilir 

prenatal test yapılabilir. 

Gebelik - Gebelik, genellikle iyi tolere edilir ve 

çoğunluk hamilelik sırasında ek tedavi 

gerektirmez. VWF seviyeleri gebeliğin ikinci ve 

üçüncü üç aylık dönemlerinde tipik olarak bazal 

düzeye göre  2-3 kat artar. Tip 2B VWD'de 

trombositopeni derinleşebilir. Bu hastalarda vWF 

düzeyi ve FVIII düzeyi takip edilmelidir. 

Amniyosentez ve koryonik villus örneklemesi gibi 

prosedürler en az 50 IU / dL VWF aktivite düzeyi 

gereklidir. Lokal anestezi için en az 50 IU / dL VWF 
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aktivite düzeyi gereklidir. Tip 2 VWD ve tip 3 VWD 

hastalarının spinal ya da epidural anestezi 

önerilmez. 

Hamilelik sırasında kanama oluşursa VWF 

aktivitesini ≥50 IU / dL'ye yükseltmek gerekir  bunu 

sağlamak için antifibrinolitik ajan ve / veya VWF 

konsantresi kullanılabilir. (DDAVP  uterus 

kasılmalarını başlatabilir bu nedenle önerilmez.) 

Doğum için hasta VWF ve faktör VIII seviyelerinin 

izlenebileceği bir merkezde hastaneye yatırılmalı 

ve gerekirse VWF ve faktör VIII replasman ürünleri 

uygulanabilmelidir. Doğum şekline bakılmaksızın, 

VWF ve faktör VIII seviyelerinin doğum sırasında 

ve doğumdan sonra en az üç ila beş gün boyunca 

en az 50 IU / dL olarak tutmalıyız. VWF aktivitesi ve 

faktör VIII aktivitesi 50 IU / mL'nin altına düşen 

kadınlarda sırasıyla VWF konsantreleri ve faktör 

VIII konsantrelerinin kullanılmalıdır. DDAVP'ye 

yeterince yanıt verdiği bilinen hastalarda doğum 

zamanının yakınına  DDAVP veriyoruz. Sonraki 

dozlar gerektiğinde, 2 ila 4 doz için yaklaşık 12 

saatlik aralıklarla verilebilir. Hiponatremi yakın 

takip edilmeli  hipotonik maiilerden kaçınılmalıdır. 

Doğum sonrası vWF seviyeleri hızla azamaya 

başlar bu nedenle bu kadınlarda haftalarca 

kanamalar olabilir. Doğumdan sonra, DDAVP,VWF 

konsantreleri, antifibrinolitik tedavi rFVIIa 

(protrombotiktir dikkatle kullanılmalıdır) 

kullanılabilir.  

Antitrombotik tedavi gerektiren bireyler - VWD 

olan bireylerde tromboz için tedavi veya profilaksi, 

karmaşıktır. Antitrombotik tedavi endikasyonu 

olan Tedavi bir hematolog tarafından 

yönetilmelidir. Hastanın hikayesi dikkatle 

alınmalıdır, VWF düzeyleri FVIII düzeyleri mutlaka 

görülmelidir. 

Akut VTE için, VWF aktivite seviyesi en az 15-30 30 

IU / dL veya daha yüksekse, fraksiyone olmayan 

heparin, bir yükleme dozu olmadan dikkatli bir 

şekilde uygulanır. Kanama olmazsa, iki günlük 

heparin tedavisinden sonra oral bir antikoagülan 

uygulanabilir. Kanama meydana gelirse, VWF 

konsantreleri verilir. Bazı durumlarda, 

antikoagülan tedavi süresince (örn. Haftada üç 

kez) VWF seviyesini> 30 IU / dL'de tutmak için VWF 

konsantreleri verilir. Tekrarlayan tromboz riskine 

rağmen tedavi süresi kısaltılmalıdır (örn. Üç ay 

yerine dört ila sekiz hafta) gerekebilir, çünkü 

kanama riski bu hastalarda dört ila altı haftalık 

antikoagülasyondan sonra trombotik riskten ağır 

basar. 

Arteriyel trombozun (örn., Akut koroner sendrom) 

tedavisi için hasta, değerlendirme (örn., 

Anjiyografi) sırasında ve tedavi (örn. Stent 

yerleştirme) sırasında VWF aktivitesini 30 IU / 

dL'nin üzerine çıkarmak için VWF konsantreleri 

almalıdır. Hastanın klinik durumunun yakından 

izlenmesi ile daha uzun süreli antikoagülasyon 

veya antitrombosit tedavi dikkatli bir şekilde 

verilebilir. Atriyal fibrilasyonu olan bireylerde inme 

profilaksisi için, düşük doz aspirin dikkatli bir 

şekilde uygulanabilir. 

VWF seviyesini artırmak için farklı durumlarda 

kullanılan iki ana yaklaşım vardır: 

● VWF konsantreleri - VWF'nin konsantre formda 

uygulanması majör veya hayatı tehdit eden 

kanama için uygundur. Örnekler: 

• Hg’de  2 g/dL veya daha fazla azalmaya 

neden olan kanama 

• 2 veya daha fazla ünite tam kan veya 

eritrosit transfüzyonuna yol açan kanama 

• Kafa içi, omurga veya eklem kanaması 

gibi kapalı bir alana veya bölmeye kanama 

• Hayatı tehdit edebilen başlıca cerrahi 

prosedürler 

 

 

• Doğum ve / veya invaziv prosedürler 

sırasında ve hemen sonrasında başlangıç VWF 

aktivitesi <50 IU / dL olan gebe kadınlar 

(amniyosentez, nöroksiyal anestezi / analjezi) 

• Tip 3 VWD (VWF yok) veya ciddi tip 1 veya 

2 VWD olan bir kişide tedavi gerektiren herhangi 

bir kanama  
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Bu durumlar  tıbbi  acildir. VWF gecikmeden 

uygulanmalıdır. DDAVP, vWF konsantreleri, rFVIIa 

uygulanır. 

vWF Konsantreleri: Konsantratlar ya plazmadan 

türetilmiş ürünler olarak bulunur. Öncelikle 

plazmadan türetilmiş ürünler tercih edilir. Plazma 

kaynaklı ürünlerde, artan tromboz riski taşıyan 

faktör VIII birikebilir. Plazma ya da vWF 

konsantreleri için dozlama önerileri aynıdır. 

IV bolus ile VWF konsantresini yaklaşık 2 ila 4 mL / 

dakika. Yaklaşık 100 IU / dL'lik bir VWF aktivitesi 

istenen düzeydir.  VWF seviyesini 50 IU / dL'nin 

üzerinde tutmak için gerektiğinde, 8- 12 saat 

arasında tekrarlanan infüzyonlar (refrakter 

kanamada sürekli infuzyonla; Sürekli infüzyon 

dozu, inhibitörleri olan veya inhibitörleri olmayan 

hastalar için iyi belirlenmemiştir. Vaka raporları, 

saatte 2 ila 15 iü / kg yani günde yaklaşık 50 ila 360 

ünite / kg'a eşdeğer arasında sürekli infüzyon 

hızlarını tanımlamıştır)  ve majör kanama için beş 

veya daha fazla gün devam edilir.  

Majör kanama ve Majör Cerrahi 

 Başlangıç dozu - Amaç, 100 IU / dL'lik bir VWF: RCo 

aktivitesine (ve faktör VIII aktivitesine) ulaşmaktır 

. Normal başlangıç dozu 40 ila 60 VWF: RCo IU / kg 

aralığındadır. Tip 2 veya tip 3 VWD'ye sahip 

bireylere uygulandığında, üretici tarafından 

önerilen başlangıç dozu 60 ila 80 IU / kg arasında 

değişir. Sonraki dozlar plazma VWF: RCo 

aktivitesini (ve faktör VIII aktivitesini) 50 IU / dL'nin 

üzerinde tutmak için ek VWF dozları sağlamaktır. 

Bu, her 8 - 24 saatte bir verilen başlangıç dozunun 

yaklaşık yarısını vererek yapılır. Faktör VIII'in 

yüksek plazma seviyeleri (> yüzde 200), tromboz 

riskinin artmasıyla ilgili endişelere yol açar.  

Rekombinant VWF (rVWF) konsantreleri - Plazma 

türevli konsantrelerle karşılaştırıldığında, rVWF 

yarılanma ömrü daha uzundur. Hastalar ayrıca 

yabancı proteinlere maruz kalmaz. 

Majör kanama ve majör cerrahi için  rVWF'nin 

başlangıç dozu - 100 IU / dL'lik bir VWF: RCo 

aktivitesine ulaşmaktır. Bu aktiviteye ulaşmak için 

normal başlangıç dozu 50 ila 80 iu / kg'dır. rVWF 

faktör VIII içermediğinden, akut kanama için tedavi 

edilen hastalara, faktör VIII seviyesini 100 IU / 

dL'ye çıkarmak için doz 50 birim / kg olarak 

uygulanabilinir.Faktör VIII için ilave dozlar gerekli 

değildir.  Elektif majör cerrahi için, ameliyattan 12 

saat önce tek başına bir rVWF dozu verilirse, 

hastaların çoğunda faktör VIII'in başlangıç dozu 

atlanabilir; Bir sonraki rVWF dozu, işlemden 

yaklaşık bir saat önce verilir. 

VWF: RCo seviyelerini 50 IU / dL'nin 

üzerinde tutmak için ek dozlar gerekir. Bu, devam 

eden klinik tablo ve ölçülen VWF: RCo ve faktör VIII 

aktivite seviyeleri ile belirlenen doz sıklığı ile 8 ila 

24 saatte bir 40 ila 60 iu / kg doz verilerek yapılır. 

Bu genellikle iyileşmenin klinik izlemesine bağlı 

olarak 5 gün veya daha fazla devam eder. Tedavi 

sırasında günde en az bir kez VWF aktivitesini, 

faktör VIII aktivitesini ve trombosit sayımı ile 

CBC'yi izlenir.  

VWF aktivitesi (VWF: RCo, VWF: GPIbR, VWF: 

GPIbM ve VWF: Ab) ölçümleri ayrı ayrı daha 

ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.  

PFA-100 - Varsa, replasman tedavisi sırasında VWF 

aktivitesini takip etmek için trombosit fonksiyon 

analizörü (PFA-100) de kullanılabilir . Bununla 

birlikte, sonuçlar tip 3 VWD'li hastalarda 

replasman tedavisini izlemek için daha az 

doğrudur. 

Tip 3 VWD olan bir hastaya bir VWF konsantresi 

uygulandığında, hastanın yeni sentezlenen faktör 

VIII stabil hale gelir ve faktör VIII seviyeleri normal 

aralığa ulaşır.  Elektif major cerrahi için, işlemden 

12 saat önce ilk rVWF dozunun sağlanması, bireyin 

endojen faktör VIII'in birikmesine izin vermek için 

yeterli zaman sağlar. Faktör VIII İntravenöz 

infüzyonla tipik bir doz 50 uluslararası birim / 

kg'dır. Plazma türevli konsantreler kullanılırken 

faktör VIII'in ayrı bir infüzyonuna gerek yoktur ve 

tip 3 VWD için bir rVWF konsantresi ile sadece tek 

bir doz gereklidir. 
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Tip 2N VWD ‘de VWF faktör VIII'e bağlanamaz. 

(trombositle ilişkili VWF fonksiyonları normaldir). 

Tip 2N VWD'nin tedavisi için sadece rekombinant 

faktör VIII gerekir. Rekombinant faktör VIII 

yarılanma ömrü, hastanın VWF'si tarafından 

stabilizasyon eksikliği nedeniyle kısaltılabilir ve 

faktör VIII infüzyonlarının sıklığını değerlendirmek 

için faktör VIII aktivite seviyeleri periyodik olarak 

izlenmelidir. 

Faktör VIII uygulamasının ek ayrıntıları ayrı olarak 

sağlanır.  

Trombosit transfüzyonu - Trombosit transfüzyonu 

trombositopeni veya trombosit fonksiyon 

bozukluğu olan kişiler için uygun olabilir. 

Trombosit fonksiyon bozukluğu antitrombosit bir 

ajan almış kişilerde olabilir veya edinilmiş veya 

kalıtsal bir trombosit bozukluğundan 

kaynaklanabilir. Trombosit transfüzyonları 

genellikle kanaması olan ve trombosit sayısı 

<50,000 / microL (merkezi sinir sistemi kanaması 

için daha yüksek) veya trombosit fonksiyon 

bozukluğu olan bir birey için uygundur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


