
DESMOPRESYNA (DDAVP)

Co to jest desmopresyna?

Desmopresyna (znana równie¿ jako DDAVP, czyli 1-deamino-8-D-arginino -wazo pre syna) 

jest syntetycznym lekiem, który zwiêksza poziom czynnika VIII (FVIII) oraz czynnika von

Willebranda (VWF). Desmopresyna jest stosowana w zapobieganiu i leczeniu krwawieñ.

Lek ten jest znacznie tañszy ni¿ koncentraty czynników krzep niêcia. Ponadto, sto -

sowanie desmopresyny nie niesie ryzyka przeniesienia czyn ników zakaŸnych.

Kogo mo¿na leczyæ desmopresyn¹?

Desmopresyna mo¿e byæ lekiem z wyboru u pacjentów z:

� ³agodn¹ lub umiarkowan¹ postaci¹ hemofilii A,

� chorob¹ von Willebranda typu 1.

Desmopresyna jest szczególnie przydatna w leczeniu lub profilaktyce krwawieñ

u nosicielek hemofilii A.

Mo¿e byæ równie¿ wykorzystywana do leczenia krwawieñ u chorych na niektóre

wrodzone zaburzenia czynnoœci p³ytek krwi (trombocytopatie). Lek ten jest

równie¿ czêsto stosowany przy zabiegach stomatologicznych i ma³ych zabiegach chi -

rurgicznych. Desmopresynanie wp³ywa na poziom czynnika IX (FIX) i dlatego nie mo¿e

byæ stosowana w leczeniu hemofilii B.

Jak stosowaæ desmopresynê?

DDAVP jest stosowana tylko u pacjentów, których osocze zawiera pewne iloœci

czynnika VIII lub czynnika von Willebranda. Mo¿e byæ podawana do¿ylnie, donosowo

w postaci aerozolu lub podskórnie. 

Preparaty desmopresyny na ogó³ zawieraj¹:

� 4 mg/ml — do podawania do¿ylnego

� 15 mg/ml — do wstrzykniêæ do¿ylnych i podskórnych

� 150 mg na dawkê w postaci aerozolu donosowego
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Czy stosowanie desmopresyny powoduje skutki uboczne?

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, stosowanie DDAVP niesie ryzyko

wyst¹ pienia skutków ubocznych. Najczêstszym jest krótkotrwa³e zaczerwienienie

twarzy. Czasem wystêpuj¹ bóle i zawroty g³owy oraz ³agodny ból brzucha. DDAVP

powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, dlatego w trakcie leczenia konieczne

jest zmniej szenie iloœci przyjmowanych p³ynów. Konieczne jest te¿ ostro¿ne sto -

sowanie DDAVP u ma ³ych dzieci. Stosowanie leku u dzieci w wieku poni¿ej dwóch lat

jest przeciw wskazane. 

Przed podjêciem leczenia za pomoc¹ desmopresyny nale¿y wykonaæ badania odpo -

wiedzi pacjenta na podanie leku. Istniej¹ znaczne indywidualne ró¿nice w odpo wiedzi 

na desmopresynê, zw³aszcza w przypadku stosowania donosowej postaci DDAVP.

Dodatkowe informacje o desmopresynie:

� Desmopresyna jest stosowana w leczeniu pacjentów z zaburzeniami krzep niêcia 

krwi od 1977 roku.

� DDAVP znajduje siê na liœcie leków podstawowych (EML) rekomendowanych

przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO).

� DDAVP jest stosowana w ponad 50 krajach na ca³ym œwiecie. 

� Produkowanych jest ponad 70 ró¿nych leków zawieraj¹cych DDAVP.

� Koszt leczenia za pomoc¹ DDAVP jest znacznie ni¿szy ni¿ leczenie koncentrami

czynników krzepniêcia. 

Piœmiennictwo (dostêpne nieodp³atnie na stronie 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

� World Federation of Hemophilia: Tel: +1 (514) 875-7944. 

Fax: +1 (514) 875-8916. E-mail: wfh@wfh.org. www.wfh.org.

� Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofiliê: hemofilia.org.pl.
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