

دستورالعمل درمان بیماران فون ویلبراند و مصرف Humate- P

فون ویلبراند شایعترین اختلال انعقادی ارثی می باشد . شیوع آن در مورد کلیه انواع فون ویلبراند 1% جمعیت  عمومی ، موارد علامت دار 100 در میلیون ، موارد شدید محتاج مراجعات مکرر پزشکی(عمدتاً تیپ III ) 5/0 تا 6 در میلیون می باشد .
580.000 بیمارعلامت دار درسطح جهان تخمین زده می شود . 80% موارد ثبت شده آن در جهان متعلق به کشورهای توسعه یافته است . ایران یکی از شایعترین مناطق جهان درمورد  این بیماری میباشد .[1]
این بیماری بصورت اتوزومال به ارث می رسد و هر دو نوع غالب و مغلوب دارد . خلاصه دسته بندی آنها عبارت است از1,2,3]] :

:Type I  شایعترین فرم بیماری است (80% موارد) : نوع خفیف با سطح پلاسمایی Ag : VWFبین              0.05-0.45U/ml(5-45%)    و 0.7  VWF:R.co/Ag    می باشد . انتقا ل اتوزوم غالب دارد .   

Type II :  طیف فنوتیپیک و ژنوتیپیک وسیعی دارد . تظاهرات بالینی از شدید تا متوسط دارد . 15% موارد بیماری را شامل می شود. سطح  VWF:Agو  VWF:R.coتقریباً مشابه Type I است ولی  VWF:R.co/Ag در تمام انواع آن کمتر از 0.7 می باشد ( بجز تیپ N II  که بیشتر از 0.7  است) . وراثت همه آنها (بجز تیپN II که اتوزوم مغلوب میباشد) انتقا ل اتوزوم غالب دارد.
سطح فاکتور VIII در تیپN  II پایین تر از بقیه است (10-40% فعالیت). ترمبوسیتوپنی در تیپB II          دیده می شود .
typeIII : نادر ترین ولی پر سر و صدا ترین آنها می باشد. (5%موارد)  نوع شدید با سطح پلاسمایی  VWF:R.coو VWF:Agکمتر ازU/ml(5%) 5  و  سطح فاکتورVIII  بین 10%-1  میباشد . انتقا ل اتوزوم مغلوب دارد.   
      موربیدیتی شایع در زنان بیمار، منوراژی است.

دستورالعمل مصرفp-Humate در بیماران VWD

*داروی-p humate جهت مصرف در بیماران فون ویلبراند می باشد که دوز آن  با توجه به تجویز پزشک درمانگر و بر حسب نوع وشدت بیماری تعیین می گردد .

*اغلب در بیماری نوع III وبعضی انواع نوع II و ندرتاً در نوع I که به DDAVPپاسخ نمی دهند یا منع مصرف دارند مورد مصرف دارد(.جدول 1)

*هر ویال p-humateحاوی 1200 واحد فاکتور فون ویلبراند و 500 واحد فاکتور VIII می باشد(4/2به 1)


نکته: از مصرف آن در بیماران هموفیل A جداً پرهیز شود. زیرا میزان فاکتور آن کم می باشد و همچنین با افزایش VWFمواجه خواهیم شد که عوارض نامطلوبی به جا خواهدگذاشت 
.
*نیمه عمر دارو: 
اثر دارو بلافاصله پس از تزریق شروع می گردد و نیمه عمر بین 12-8 ساعت دارد .
 In Vivo Recovery 1.9-2.4 IU/dl per 1 IU/kg   می باشد . نیمه عمر فاکتور VIII تزریقی اگزوژن در بیماران فون ویلبراند بیش از هموفیلی A  می باشد ( 26-24 ساعت در برابر 12-8 ساعت) . در صورت جراحی در بیماران ، تزریق دارو یک ساعت قبل از عمل باید صورت گیرد . [,6,5]


جدول -1  موارد استفاده از    Humate-pدرانواع بیماران ون ویلبراند]1,2]

نوع بیماری
درمان انتخابی
درمان الترناتیوو/یاهمراه
تیپ I
دسموپرسین ((DDAVP

	Humate-p (درافرادیکه پاسخ درمانی مناسب به دسموپرسین نمی دهندویا موارد منع مصرف دسموپرسین دارند)
	Antifibrinolytic agent

     3-استروژن 
تیپ IIA
Humate-p
Antifibrinolytic agent
     استروژن
تیپ IIB
Humate-p
Antifibrinolytic agent    
      استروژن
تیپ IIM
Humate-p

تیپ IIN
Humate-p1-
2- دسموپرسین
Antifibrinolytic agent
       استروژن
تیپ III
Humate-p
Antifibrinolytic agent
استروژن
Concentrates platelet
تیپ IIIبا      Allo-Antibody
Recombinant
factorVIII
Activated factorVII Recombinant
تیپ پلاکتی
Platelet  Concentrates
Antifibrinolytic agent
       استروژن

نحوه مصرف:
دارو باید بطور کامل در محلول خود حل شود سپس در مدت 15 دقیقه تزریق وریدی شود . اغلب single use  است ، چون غیرمحلول می شود . 
دوز مصرف:
( توصیه مرجع علمی با دستورالعمل کارخانه سازنده در بروشور دارو متفاوت است . در این راهنما منابع علمی مأخذ قرار گرفته است) .[2,4,5]

یک بار در روز ، در بالغین ،IU/kg/day60-40 وریدی ، و در اطفال IU/kg/day 75-50 ( این دوز بر اساس میزان VWF:RCO است) .
معمولا خونریزی با یک دوز کنترل می شود و در صورت ادامه خونریزی در روز دوم یک تزریق با دوز کمتر IU/kg/day40-30 تجویز گردد .

جدول2-مقادیر توصیه شده(دوز پیشنهاد  Humate-p برای درمان خونریزیهای مختلف در بیماران فون ویلبراند[2,4,5]
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مورد منع مصرف: سابقه حساسیت شدید وشوک آنافیلاکتیک

عوارض دارو:
حساسیت ، کهیر ، راش ، خارش پوستی ، chest tightness ، تب و واکنش آنافیلاکسی بصورت نادر که در صورت بروز دارو قطع و سپس با سرعت آهسته تر تزریق گردد . در صورت لزوم از آنتی هیستامین  و هیدروکورتیزون استفاده شود . درصورت حساسیت شدید از مصرف دارو پرهیز گردد.

داروی فوق از پلاسمای انسان تهیه می شود بنابراین مانند سایر فاکتورهای موجود پلاسمایی خطر انتقال عفونت از جمله ویروس ها  و CJD (عامل جنون گاوی ) از نظر تئوری نمی توان کاملاً رد نمود .

هشدارها:[7]
1-بروز حوادث ترمبو امبولیک به دلیل بالا رفتن بیش از حد فاکتور VIII ( افزوده شدن فاکتور اگزوژن به اندوژن و نیمه عمر بالاتر آن در این بیماران ):  اگر در پیگیری های بعد از عمل (حداقل روزی یک بار سنجش سطح     فاکتور VIII) سطح فاکتورVIII  بالاتر از IU/dL 180 شد ، یک دوز روزانه Huemate-p متوقف شود.

2- مانند سایر فراورده های پلاسمائی احتمال انتقال ویروس هپاتیتA و پاروویروس B19 به علت عدم امکان ویروس زدایی کامل آنها وجود دارد . در زنان حامله و افراد با نقص ایمنی منافع و مضرات احتمالی سنجیده شود . (از نظر علائمی مانند تب ، راش ، آرترالژی ، آرتریت ، تهوع ، ضعف و زردی تحت نظر باشند) 

3-احتمال بروز آنتی بادی های مهار کننده علیه فاکتور VIII و VWF وجود دارد که می تواند سبب ازدیاد نیاز به فاکتور ، مقاومت درمانی و علائم ازدیاد حساسیت شود .

4- مانند سایر فراورده های پلاسمائی موارد نادر همولیز با مکانیزم ایزو ایمون در مصرف مقادیر بالا و طولانی محتمل است. 
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