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Artykuł przeglądowy

Ghoroba uon Willebranda u psów
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Von Willebtand Disease in Dogs

Summary
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Willebrand's factor multińers can be detected in the plasma, in type II only the smaller von Willebrand's
factor multimers are found in the plasma, and in §pe III von Willebrand'slfactor is completely absent from
the plasma or present onty in fiaće amounts. Clinical signs include postsurgical bleeding, recurrent blood,y
diarrhea, recurrent hematuria, excessive bleeding from the gums during teething, vaginal or penile bleedińg,
epistaxis, and,prolonged'bleeding after toenail clipping. Latloratory and clinical mąnifćśtation of von
Willehrand's disease can be affected by physical or emotional stress, hormonal imba|ances (especially hy.
pothyroidism) and concominant diseases. Diagnostic tests require specialized vWf assays; §c_reenińg cóagula-
tion tests are nondiagnostic. Affected animals have long bleeding times, and definitive diagńosis is made by
finding reduced or undetectable levels of vWf antigen. Treatment involve§ infusion of fresh whole blood or
fresh-frozen plasma or cryoprecypitate and avoidance of drugs that interfere with hemostasis. Affected dogs
and carriers should not be used for breeding.

Keyrvords: von Willebrand disease, von Willebrand factor, Canine.

Choroba von Willebranda (vWD) jest najczęstszym
wrodzonym zaburzeniem krzepnięcia krwi u ludzi i
zwierząt (2, 7 , 12,26). Należy do pierwotnych zabu-
rzeń hemostazy (I0,34),znanabyła dawniej pod nazwą
pseudohemofilii, angiohemofilii lub konstytucj onalnej
trombopatii (14). Nazwa tej skazy pochodzi od Erika
von Willebranda, który wykrył ją w 1926 r. wśród
mieszkańców wyspy Fógló w archipelagu Alandzkim
leżącym u wejścia do Zatoki Botnickiej (cyt. 29). Do-
piero 45 latpożniej,w 19]I r. białko znanę dziś jako
czynnik von Willebranda zostaŁo po raz pierwszy wy-
kryte metodami immunologicznymi i nazwane anty-
genem związanym z czynnikiem VIII. Następnie
opracowano metodę ilościowego pomiaru antygenu
czynnika von Willebranda (vwf:Ag) t wykazano, że
zawartośc tego antygenu jest zmniejszona w chorobie
von Willebranda. W tym samym roku dokonano inne-
go ważnego spostrzezenia. Wiązało się ono z wpro-
wadzeniem do badań agregacji płytek krwi antybioty-
ku - rystocetyny (uzyskiwanej z Actinomycetes No-
cardia lurida), która została wycofana z użycla kli-
nicznego z powodu wywoĘwania małopłytkowości.
Stwierdzono, że antybiotyk ten w środowisku osocza
p owo duj e agre gacj ę tromb o cytów prawidło w y ch or az
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od chorych na hemofilię,Iecz nie wywołuje tego w
osoczu bogatopłytkowym od osób obarczonych cho-
robąvon Willebranda. Jak wykazały poźniejsze bada-
nia, brak agregacji płytek jest spowodowany w tych
przypadkach niedoborem osoczowego czynnika von
Willebranda, którywystępuje w kompleksie z czynni-
kiem VIII krzepnięcia krwi. Tak więc choroba von
Willebranda w swojej klasycznej postaci charaktery-
zuje się niedoborem obu składowych kompleksu czyn-
nika VIII i czynnika von Willebranda (VIII/vWf:Ag),
co jest przyczyną przedłużonego czasu krwawienia
(I4).

Występowanie

Chorobę von Willebranda u psów opisano po raz
pierwszy w 1970 r. (cyt.2). Dotychczasrozpoznano ją
u 54 ras i u mieszańców (10, 34). Rasy, u których
stwierdzon o znaczną zachorowalność (20-6 0oń) to :

basset, pudel średni, Welsh Corgi Pembroke, sznau-
cer miniaturowy, terier szkocki (32), Golden Retrie-
ver i owczarek szetlandzki (ż,26), szczególnie wy-
soką zachorowalność wykazano u dobetmanów, oko-
ło 10oń przedstawicieli tej rasy ma obniżonąkoncen-
trację vWf:Ag w osoczu (7,23,31), Stopień nasilenia



choroby moze byc rożny; od lekkiego (powodującego
słabo wyrażone objawy kliniczne lub nawet ich brak)
do bardzo ciężkiego (w skrajnychprzypadkach powo-
dującego zejście śmiertelne noworodków). Choroba
vW u p sów j e st s chorzeniem dzie d zicznym auto somal-
nym, dotyczy zwierząt obu płci w równym stopniu
(10,34),

Chorobę dziedziczy się na dwa sposoby: autosomal-
ny niecałkowicie dominujący lub autosomalny rece-
sywny (12).

Pierwsza postać (odpowiada typowi I) - występuje
u 46 ras psów, w tym u dobermana, owczatka sze-
tlandzkiego, pudla średniego, basseta, Welsh Corgi
Pembroke, Golden Retrievera, Manchester Ter:riera,
sznaucera miniaturowego i owczarka niemieckiego.
Ten typ choroby ma rożny stopień nasilenia. Tenden-
cje do krwawień mogą wykazywac zarówno homo-
jak i heterozygoty. Homozygotyczność jest zwykle le-
talna(7 ,10). Osobniki homozygotyczne sąalbo resor-
bowane in utero albo rodzą się marfwe lub żyjątylko
kilka dni (11). Druga postać wyznaczana przęz gęn
autosomalny recesywny występuje u kilku ras: m.in. u
teriera szkockiego (7 ,32), Chesapeake Bay Retrieve-
ra (7, I5), wyżŁa niemieckiego krótkowłosego (8).
Obj awy kliniczne poj awiaj ą się u homozygot recesyw-
nych b ędących potomstwem rodziców heterozy goty cz-
nych, nie wykazujących objawów klinicznych. Jest to
postać występującarzadko, odpowiada ona typom II i
IIIvWD.

I stniej e r ównież nabyta po stać vWD (3 4), któr a r oz-
poznawanaiest u ludzi i psów w połączeniu zrodzinną
chorobą tarczycy na tle immunologicznym. Z 54 ras
psów, u których stwierdzono chorobę von Willebran-
da 42 rasy wykazały również rodzinną niedoczynność
tarczycy. Zachorowalność na te dwa schorzenia zwięk-
sza się w ostatnich latach. U psów vWD zaostrza się
przy współistniej ących autoimmunologicznych scho-
rzeniach tarczycy lub tęż bezobjawowa wrodzona
vWD może przejść w postać kliniczną jeśli rozwinie
się zapalenie lub niedoczynnośćtarczycy (2). Nie jest
możliwe odróżnienie wrodzonej postaci vWD od na-
bytej w oparciu o dostępne metody diagnostyczne (34).

Etiopatogeneza

Choroba vW charakt eryzlje się nieprawidłową bu-
dowąi funkcjąvWtAg lub jego brakiem. Czynnik ten
jest wielkocząsteczkową glikoproteiną syntetyzowaną
w komórkach śródbłonka naczyń i megakariocytach.
Występuj e ona w prawidłowym osoczu oraz w a -ziar -
nistościach pĘtek krwi i jest uwalniana podczas ich
aktywacj i (3, 20). Wykazano, że płytki psa zawieraj ą
znacznię mniej vWf:Ag niż ludzkie (13,20). Czynnik
von Willebranda występuj e w postaci homologicznych
multimerów (agregatów) o różnej wielkości, złożonych
z idenĘcznych podjednostek o masie 250 kDa. Naj-
mniejsze z nich to dimery (m.cz. ok. 500 kDa), zaś
największe składają się z 40 dimerów (m.cz.20 000
kDa) (1a). Podjednostki są połączone między sobą

mostkami dwusiarczkowymi na końcach karboksylo-
wych. Dimery zaśłącząsię w multimery wiązaniami
dwusiarczkowymi na końcach aminowych (22, 29).
Gen kodujący białko von Willebranda jest zlokalizo-
wany u ludzi w chromosomie 1 2 (3, 29). U psów loka-
lizacja tego genu nię została jeszcze poznana, Białko
von Willebranda pełniważne biologiczne funkcje: 1)
jest niezbędne dla prawidłowej adhezjipłytek krwi do
p owierzchni śró dbłonk a naczyń i dl a agre gacj i płytek,
2) jest również nośnikiem czynnlka YIII, z którym
wiĘe się niekowalencyjnie, Dlatego kolejnym zabu-
rzeniem hemostazy w chorobie von Willebranda jest
upośledzenie krzepnięcia krwi spowodowane niedo-
borem lub brakiem czynntkavlll (28).

Postacie choroby uon Willeblanda

Choroba von Willebranda jest skazą krwotoczną
którą charakteryzuje wysoka zachorowalność i niska
śmiertelność (26). U większości zwierząt vWD jest
wrodzonym zaburzentemautosomalnym dominuj ącym
o rożnym stopniu nasilenia, Występuje dlża rozpię-
tość form od subklinicznych do cięzkich skaz krwo-
tocznych, kiedy to krwotoki mogą być śmiertelne.
Pierwsze epizody krwotoczne związane z vWD mogą
wystąpić dopiero po osiągnięciu dojrzałości (2). Z
wywiadu wynikają dane o krwawieniu po zabtegach
chirurgicznych, nawracaj ących krwawych biegunkach,
nawracającej hematurii, nadmiernym krwawieniu z
dziąseł podczas wymiany zębow, krwawieniu z po-
chwy lub prącia, krwawieniu z nosa i przedłużonym
krwawieniu po obcięciu pazurów. Wskazniki labora-
toryjne i kliniczne objawy vWD mogąnasilić się pod
wpĘ.wem vtazu ftzycznego, stresu (tj. zranienie, za-
b ie g chirur giczny, infekcj a, szcz ep ieni e) Iub zabv zeń
hormonalny ch (szczególnie niedoczynno ści tar czy cy)
i ewentualnie chorób współistniej ących (2, 7, 12, 26).

Chorobę von Willebranda podzielono na trzy typy
ze względu na sposób dziędziczenia, stopień nasile-
nia objawów, ilość, funkcję i strukturę vWf:Ag. U lu-
dzi i podobnie u psów występuje przewagal typu, pod-
czas gdy Ęp II i n zdarzająsięsporadycznie (7 ,20,26).

Typ I o wzorcu dziędzlczęnia dominującym z roż-
nym stopniem nasilenia objawów klinicznych wystę-
puje u wielu ras psów, w tym u dobermanów (21). Jest
on charakte ry zow any pr zez zmniej szoną ilo ś ć vWf: Ag
i obecność wszystkich form jego multimerów, ale w
zmniejszonych ilościach. Typ II jest cięzką postacią
kliniczną i charakteryzuje go selektywny niedobór
multimerów o dużej masie cząsteczkow ej. Dziedziczy
s i ę auto s omalni e re c e syrv nie . Z o staŁ r ozp o znany u ni e -

mieckich wyżłów krótkowłosych (8, 26). Typ III prze-
karywany jest również autosomalnie receslłvnie, chore
psy są homozygotami i potomkami hęterozygoĘcz-
nych rodziców, u których nie występują objawy kli-
nicznę choroby. łp III jest postaciąnajrzadszą i naj-
cięższą(Z),charakteryzljesięrzeczywistymbrakiem
vWf:Ag nie można też wykry ć multimerów czynnlka
von Willebranda (7). Postaó ta występuje m.in. u ter-



riera szkockiego (7), Chesapeake Bay Retrievera ( 15),
Kooikerhondje (1).

0btaz kliniczny

Psy z vWD wykazują objawy związane z zaburze-
niami pierwotnej hemo stazy, Ięcz z nteznany ch przy -
czyn wybroczyny występują rzadko. Ciężka postaó
vWD p owo duj e sp onta nicznę krwotoki j uż w mło dym
wieku. Łagodniejsze postacie choroby mogąpozostaó
niewykryte aż do przypadku uszkodzenla naczyńw
wyniku urazu lub zabiegu chirurgicznego (kastracja,
cięcie ogona, skracanie małżowin usznych u dober-
mana lub skracanie pazurów), powodującego nadmier-
ne lub ptzedłlżające się kr-wawienie. U starszych psów
z subklinicznąvWD pod wpĘ,wem leków zaburzajry
cych funkcję płytek (np. aspiryna) mogąrozwinąć się
spontaniczne krwotoki ( 1 8).

Podczas zabiegu skracania małzowin usznych, wy-
konywanego na życzenie wielu właścicieli doberma-
nów, mozna uzyskać wygodny materiał do badania
choroby von Willębranda, Ten zabieg chirurgiczny
wykonyłvany jest zwykle na młodych psach, u których
j est mniej sze prawdopodobieństwo wystąpienia cho-
rób współistniejących ( 1 6).

Badania laboratoryjne są pomocne w rozpoznaniu
tej jednostki chorobowej Wykonuje się następujące
oznaczęnia: pomiar czasu krwawienia za pomocą te-
stu BMBT (buccal mucosa bleeding time), określenie
Itczby płytek, aktywowany czas krzepnięcia (ACT),
czas kaolinowo-kefalinowy (PTT), czas protrombino-
wy (PT), testy tarczycowe, które sąwskazane dla wy-
kluczeni a współistniej ąc ej niedoczynno ści tar czy cy
oraz oznaczenie poziomu vWf:Ag w osoczu (I0). Za-
sadnicze znaczenie dlarozpoznania choroby ma stwier-
dzenie niedoboru lub braku vWf:Ag w osoczu. Istnie-
jące metody wykrywania czynnika von Willebranda
można podzielić na ilo ściowe (immunoelektroforeza
lub ELISA) i jakościowe (agregacja płytek w odpo-
wiedzi na agonistę takiego jak rystocetyna i botroce-
tyna oraz analiza multimerów). Większość laborato-
riów oferuje immunoelektroforezę i ELISA jako ruty-
nowe testy dla rozpoznanta choroby von Willebranda.
Ilościowe oznaczenle vWf:Ag u psów jest najczęściej
wykonywane za pomocą immunoelektroforezy Laurel-
la, która mi erzy zdolność białka osocza do reakcji krzy-
żowej ze specyficznym dla vWiAg przeciwcińem(2,
1, 26) . Naj b ardzi ej c zułą meto d ą o znaczania vWf u p s ów
j est odczyn ELISA z uży ctem przeciwciał poliklonal-
nych specyftcznychdla vWf:Ag psa (1, 8).

Rozpoznanie

Każdy typ niedoboru vWf:Ag opożntauszczelnienie
naczyń włos owatych t wy dłuża czas krwawienia ( 6 ). Ale
ptzedłużony czas krwawienia nie jest swoisty dlavWD,
dlate go i stniej e koni e czno ś ć przeprow adzenia do dat-
kowych testów (7). W chorobie von Willebranda
wskaźniki ACT, PT i APTT zwykle pozostająw gra-
nicach norrny, prawidłowa jestteżliczba pĘtek krwi,

lecz nieprawidłowa ich funkcja (18, 20), zmniejszona
j est koncen tr acja vWf: Ag w o soczu (I 0, 2I). Zmniej -
szona lub zniesionajest też agregacla płytek w odpo-
wiedzi na rystocetynę lub botrocetyn ę (4, 20, 23, 27 ).

Pomiar poziomu vWf:Ag w osoczu jest szczegól-
nie wskazany u młodych psów, przedstawicieli ras pre-
dysponowanych (np. dob erman), b ez dany ch z wywia-
du dotycząc y ch zabur zeni a hemo stazy. S twi e r dzęnie
niskiego poziomu vWf:Ag wskazuje na chorobę von
willebranda.

Homozygotyczne osobniki ztypem III vWD mają
niewykrywalny poziom vWf:Ag, podczas gdy ich he-
ter ozy goty czni r o dztce wykazuj ą obniżony pozi om
vWf: Ag (w granicach I 5 - 60% warlości prawidłowej ).
Z kolęi zwterzętaz niecałkowicie dominuj ącym typem
I mają obniżony ale możliwy do oznaczenta poziom
vWf:Ag (7-60%) (9).

Stężenie vWf:Ag ulega zmianie wTaz z wiekiem, a

wartości referencyjne sąustalone dla psów dorosłych.
Aktyłvno ś ć czy nnlka II, V X i komp leksu prokonwer-
tyny u szczeniąttużpo urodzeniu jest obniżona i stop-
niowo zwiększa się w ciągu pierwszych 10 dni życta,
APTT i PT początkowo sąprzedŁużone, ale zbliżają
się do wartości właściwych dla osobników dorosłych
w ciągu pierwszych dnt życta (cyt. 19). U ludzkich
niemowląt w wieku 6 mies. stęzenie vWf:Ag osiąga
wartość prawidłową dla dorosłych. U psów wygląda
to inaczej. Badania przeprowadzone na szczeniętach
owczarka niemieckiego pochodzących z r óżny ch mto -
tów wykazaĘ że koncentracja vWf:Ag u szczeniąt jest
różna, a zmiany nieregularne. U większości badanych
szczentąt stę z eni e vWf : A g wzrastało, o s i ągaj ąc p o ziom
właściwy dla dorosłych około 11 tygodnia życta. U
pozostałych koncentracja vWf:Ag nie zmieniła się
dostrzegalnie w badanym okresie (19),

Postępowanie

Psy, u których dane z wywiadu wskazująna vWD,
powinny być poddane badaniu funkcji tarczycy. W
przyp adku p s ów z ni edo czynn o ściątar czycy p o dawa-
nieper os hormonu tarczycy 2razy dziennie w dawce
0,02mglkgm.c. jest wysoce efektyłvne dla opanowa-
nia krwawień (12,26). Podanie leków zaburzalących
pierwotną hemostazę (np. aspiryna, fenylbutazon, fe-
notiazyna, estrogen, trimetoprim, sulfonamidy, leki
przeciwzapalne), powinno być u osobników chorych
zaniechanę, p oni eważ up o ś ledzaj ą one fu nkcj ę płytek
i tworzenie się czopu hemostatycznęgo.

Przed p lanowanym zabie gtem chirurgi cznym zwi e-

r zęta z kliniczną postacią vWD powinny być poddane
transfuzji krwi, świeżego lub mrożonego osocza albo
krioprecypitatu, uzyskiwanego zę śwteżo mrozonego
osocza (FFP) zdrowych psów dawców. Badania
wykazały, że tnfuzja komponentów krwi, a zwłaszcza
krioprecypttatl czynnika von Willebranda jest efek-

Ęwną i praĘ cznądro gąrwiększenia stężenia vWf:Ag,
a efektywno ś c p o dawania krioprecyp itatu j e s t wy ższa
ntż świężo mrożonego osocza (I7 , ż6,30).



Psy heterozygotyczne, u których brak danych o za-
burzeniach krzepliwości przed zabiegiem powinny być
poddane testowi czasu krwawienia przy obcinaniu
pazura lub na śluzówce poltczka(BMBT). Jeśli wyni-
ki sąw granicach nonny (około 2 do 5 minut dlakaż-
dej techniki) jest mało prawdopodobne, że zwierzę
dozna znacznego krwawienia podczas zabiegu, ale
chirurg, w kazdym przypadku powinien byc przygo-
towany do wykonania transfuzji (26).

U ludzi leczentę specyficzne obejmuje podawanie
de smopre syny (DDAVP), syntetyc znę go analo gu hor-
monu antydiuretycznego (wazopresyny) w celu pod-
niesienia poziomu czynnlka VIII i vWf:Ag, jako uzu-
pełnienie transfuzji. Psy z vWD zwykle słabo reagują
na ten prepatat, otrzymany efekt jest krótkotrwały, a
zwierzęta sąoporne na ponowne podanie. Nie należy
więc stosować DDAVP jako jedynego środka popra-
wiającego hemostazę zatówno w nagĘch przypadkach,
jak teZ przed planowanymi zabtegami chirurgtczny-
mi. Czasem bywa ona skuteczna w leczeniu wspoma-
gającym, możebyć również podawana zdrowym daw-
com 30 min. przed pobraniem Wwiprzeznaczonej do
transfuzji, aby zwiększyc aktywność vWf:Ag (5, 17,
I8, 24,25,30, 33).

Rokowanie

Choroba von Willebranda jako skazagenetyczna jest
ni eulec z aln a. W pr zypadku zwi er ząt z ciężkąp o stac ią
klinicznąjuż w młodym wieku cierpiących z powodu
l i c znyc h krwo toków, stanow i ący ch zagr o ż enie dla ży -
cia, zalecana jest elianazja. Potencjalnymi przyczy-
nami śmierci u psów z ciężkąpostaciąvWD sązabu-
rzenia wtóme: anemia i hipowolemia, spowodowane
utratąkrwi oraz krwotoki do ważnych dla życianarzą-
dów (oko, układ nerwowy). Psy z łagodniejsząposta-
cią vWD mogą żyć normalnie, jeśli wyeliminuje się
zabtegt chirurgiczne, co do których nie ma bezwzględ-
nych wskaz ń, a pr ze d koniecznym t zabie gami p o dj ę -
te zostanąśrodki prewencyjne. Psy takie nie powinny
też wykonywać ćwiczen i prac, przy których istnieje
ryzykozranienia.

Poniewaz vWD jest dziędziczna, psy dotknięte tą
chorobąnie powinny byćużywane do hodowli (18).
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REDHEAD K., POUGH C.A., JENSEN N. E.,
HOUGHTON S. B.zKrzyżowe działanie ochronne
na zakażenie sero§pem 10 Erysipelothrix rhusio-
pathiae po szczepieniu szczepionką zawierającą se-
rotyp 1 i 2. (Cross protection againstErysipelothrix
rhusiopathiae seroĘpe 10 induced by a serotype 1

and2 vaccine). Vet. Rec. I42,612,1998 (22)

Izolaty Etysipelolhrix rhusiopathiae lależą do jednego z 22 serotypów

względnie do typu N Najczęściej chorobę u świń wywołuje serotyp 1 lub 2.

Jednakże większośó szczepionek jest oparta o seroĘp 2. Badania nad indukcją
odporności Wzyżowej przeprowadzono na prosiętach w wieku 10 Ęg. Częśó
zaszczepiono dwukrotnie szczepionką przeciw różycową w odstępie 2l dni
Wszystkie sztuki zakażono 35 dnia śródskómie 0,1 ml rozcieńczonej zawiesiny
6 godz. hodowli E rhusiopathiae serotyp 1 (P15/10) lub serotypu 2 (156) i
seroĘp 10 (309) na podłoźu Feista. Codziennie określano charakter zmian skór-
nych w miejscu zakażenia. Szczepionka była bardzo skuteczna. Tylko u jednego

prosięcia wystąplły zmiany skóme w rniejscu zakażenia, które ustąpiły samoist-

nie 6 dnia. W grupie zwteruąt nie poddanych szczepieniu wystąpiĘ w miejscu
zakażenia zrniany chorobowe u wszystkich prosiąt zakaźonych serotypem 1 i 2
i l 50Yo zakażonych serotypem l 0 Immunizacja prosi ąt serot}pem 1 0 chroniła
je przed zakażeniem eksperymentalnym tym serotypem (1,5x105 jtk/ml).
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