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Rodokmen rodiny  žijící na ostrově Föglö v souostroví Äland v Baltském moři byl poprvé 
publikován E.vWillebrandem v r. 1926. Byl sestaven na základě případu  5-leté dívky 
Hjördis  S., jejíž rodiče byli bratranec se sestřenicí a oba byli zatíženi krvácivou diatézou.
3 sestry na spontánní krvácivé projevy zemřely a 7 z 11 dětí této rodiny trpělo na krvácivé 
projevy.   
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Základní testy pro určení typu vWD
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Specifické testy pro určení subtypu vWD (provádí se ve speciálním režimu)

RIPA   

Multimery   

vWF: FVIIIB 
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Vysvětlivky:

vWF:Ag  - antigen vWF

vWF:RCo – funkční aktivita FVIII , ristocetin urychluje vazbu vWF na destičkový receptor GPIb

FVIII:C  - koagulační aktivita FVIII

RIPA- ristocetinem indukovaná agregace destiček

vWF:FVIII B – schopnost vWF vázat FVIII :C 

von Willebrandův faktor (vWF) a jeho funkce 

Von Willebrandova choroba (vWD)

Je vrozená krvácivá choroba s poruchou  koncentrace nebo
funkce vonWillebrandova faktoru  (vWF) v plazmě.
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krvácivá choroba predominantně spojena s redukovanou  

aktivitou vWF, s častou, ale ne vždy přítomnou poruchou 

genu pro vWF.  

Klasifikace vWD

Porovnávací testy  

vWF:CB

Velká multimerní adhezívní plazmatická glykoproteinová 
molekula syntetizovaná  v megakaryocytech  a  v endotelu.

.

projevy.   
Sama Hjördis ve 3 letech krvácela po banálním poranění horního rtu až skoro do bezvědomí,
trpěla na opakující se těžké epistaxe, krvácela vždy po ošetření a extrakcích zubů a navíc  
krvácela i do kloubů, což jsou projevy typické pro hemofilii. Zemřela ve 14 letech vykrvácením 
během své 4. menstruace. 
dg: hereditární pseudohemofilie

1930, R.Jürgens , dg: Willebrand-Jürgensova trombocytopatie 

Funkce  
I. Tvorba primární hemostatické zátky 

Typ 1 parciální deficit vWF

Typ 2 kvalitativní defekt vWF (4 subtypy)

2A   chybění HMW multimerů vWF

2B   ↑ afinita vWF ke GPIb

2M   ↓ afinita vWF ke GPIb při  

dostatku HMW multimerů vWF

2N   ↓ afinity vWF k FVIII 

Typ 3 úplný deficit vWF 

Porucha  funkce vWF, kvalitativní porucha 

Porucha koncentrace vWF,  kvantitativní porucha 

vWF:CB (Collagen Binding Assay, CBA)
je screeninový test pro diagnostiku vWD prováděný metodou
ELISA. Kvantifikuje se schopnost vWF vázat se na kolagen

Umožňují     
rozlišení typu vWD

Typ 1 vWD             

vWF:RCo a vWF:CB  konkordantní vWF:RAg       

> 0,6

Typ 2 vWD

vWF:RCo a vWF:CB diskordantní  vWF:Ag 

< 0,6

Typ 3 vWD

vWF:Ag = 0

rozlišení subtypů vWD
2A – vWF:Ag  N/ ↓,   vWF:RCo ↓, vWF:CB ↓
2B – vWF:Ag  N/ ↓,   vWF:RCo ↓, vWF:CB ↓,  RIPA
2M – vWF:Ag N/ ↓,   vWF:RCo ↓,   vWF:CB N
2N - FVIII:C/ vWF:Ag  < 0,6 
hemofilie A – FVIII:C ↓, vWF:Ag N

vWF:FVIII B – schopnost vWF vázat FVIII :C 

vWF:pp – propeptid vWF

N= normální
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I. Tvorba primární hemostatické zátky 
mediátor  adhese destiček v místě cévního poranění 

II. Plazmatická hemostáza
vWF se po uvolnění do plazmy váže na FVIII.
Tato vazba chrání FVIII od proteolytické degradace  a 
prodlužuje poločas FVIII na 12 - 15 h. 
(poločas volného FVIII  je 2 - 3 h)

Laboratorní diagnostika vWD
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ELISA. Kvantifikuje se schopnost vWF vázat se na kolagen
typu III, kterým jsou pokryty mikrotitrační jamky.
Vazba vWF na kolagen je odrazem funkce vysokomolekulárních 
multimerů (HMW) vWF, které mají v hemostáze nejdůležitější 
funkci. 
CBA velmi dobře koreluje s klinickými projevy a funkcí vWF a
má být i senzitivnější než test vWF:RCo.
Umožňuje rozlišit subtypy 2B a 2M.
V současné době se jeho použití v naší laboratoři zavádí.

Laboratorní diagnostika vWD koagulačními metodami zůstává  
i nadále složitá  a  často vyžaduje opakovaný a správně 
načasovaný odběr krve. Navíc je třeba zohlednit i pacienty s 
krevní skupinou 0, kteří mají fyziologickou hodnotu vWF:Ag 
o 25 % nižší ve srovnání s nositeli ostatních krevních skupin. 
vWF jako reaktant akutní fáze stoupá při stresu, během 
gravidity a bazální hladina je nejnižší do 7. dne cyklu.
Jednoznačnou a definitivní diagnostikou vWD je molekulárně 
genetické vyšetření.  
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