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Rövidítések jegyzéke 

 
ADAMTS-13 – a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin repeats 

aPTI – aktivált parciális thromboplastin idő 

bp – bázispár 

AUC – area under curve; görbe alatti terület 

BSA – bovin szérum albumin  

C-terminális – karboxi-terminális 

cAMP – ciklikus adenozin-monofoszát 

CK – cystine knot/ cisztin csomó 

cDNS – complementary/komplementer DNS 

DDAVP - 1-deamino-8-D-arginin vazopresszin 

Del - deléció 

DHPLC – denaturing high performance liquid chromatography  

ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay 

ER – endoplazmás retikulum 

FVIII – VIII-as faktor 

FVIIIa – aktivált VIII-as faktor 

FVIII:C – factor VIII – coagulant/ VIII-as faktor aktivitás 

GPIbα - Glicoprotein-1bα 

HMWM – high molecular weight multimer 

ITP – idiopátiás thrombocytopenia 

LMWM – low molecular weight multimer 

N-terminális – amino-terminális 

NP – Normál plazma 

PBS – phophate buffer saline 

PCR – polimerase chain reaction  

PFA-100 – Platelet function analyser 100 

rFVIII – rekombináns VIII-as faktor 

rFVIIa – rekombináns aktivált VII-es faktor 

RIPA – Ristocetin induced platelet aggregation 
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SDS- sodium dodecil sulphate 

STR - short tandem repeat 

TTP – thrombotikus thrombocytopéniás purpura  

U/dl – unit (egység) / deciliter 

VNTR – variable number tandem repeat 

VWB / VWD– von Willebrand betegség / von Willebrand disease 

VWF – von Willebrand fakror 

VWF:RCoA – von Willebrand ristocetin cofactor aktivitás 

VWF:Ag – von Willebrand antigén 

VWF:CBA – von Willebrand collagen binding activity 

WP –Weibel–Palade test 
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Bevezetés 

A von Willebrand faktor és von Willebrand betegség  

 

A von Willebrand betegség (VWB) a leggyakoribb öröklött vérzékenység emberben, 

nevét a betegséget elsőként leíró  Eric von Willebrand finn orvosnak köszönhetjük. A 

tüneteket az egyik fontos véralvadási fehérje, a von Willebrand faktor (VWF) 

működésének rendellenességei okozzák. A VWF működésének és a működés zavarainak 

vizsgálata az orvosi biológia több alapvető kérdésében is fontos ismeretekkel gazdagította 

tudásunkat. Az itt következő oldalakon a VWF alapvető biológiájának és a VWB 

biológiai alapú beosztásának bemutatása után a betegség egyes típusaiban végzett 

kutatási eredményeket fogom tárgyalni, kiemelve azokat a területeket, amelyekben 

alkalmam nyílt saját kutatással gazdagítani ismereteinket. 

 

A Willebrand betegség története 

Erik von Willebrand finn orvos 1924-ben egy Föglöről, a Finnország és Svédország 

közötti Botteni-öbölben fekvő Åland szigetek egyikéről származó kislányt vizsgált. A 

kislány, Hjördis, 5 éves volt és súlyosan vérzékeny. Szülei harmadfokú unokatestvérek 

voltak, enyhén vérzékenyek. Mindkettejük családjának több vérzékeny tagja volt, férfiak 

és nők egyaránt. Hjördis 11 testvére — egy kivételével — változó súlyosságú 

vérzékenységben szenvedett: orrvérzéseik, fogínyvérzéseik, sérülést követő vérzéseik, 

véraláfutásaik voltak. Hjördis két nővére és egy húga hunyt el négy éves kora előtt 

gastrointestinalis vérzés, illetve nyelvharapásból származó uralhatatlan vérzés 

következtében. Mire Willebrand közleménye 1926-ban megjelent, egy másik húgát is 

elveszítette gastrointestinalis vérzés miatt. [3, 4] Hjördis maga 13 évesen, a negyedik 

menstruációs vérzésében hunyt el. Von Willebrand megnyúlt vérzési időt, normális 

alvadási időt és alvadék retrakciót talált. Az öröklésmenet (férfiak és nők egyaránt 

érintettek) és a vérzések mucocutan jellege alapján elkülönítette az általa leírt betegséget 

az akkor már ismert haemophiliától, valamint a klinikum, az örökletesség és a 
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thrombocytopenia hiánya alapján a morbus maculosus Werlhofi-tól (ITP). A 

vérzékenységet a vérlemezkék működési zavarával és a kapilláris fal károsodásával 

magyarázta.  

Az 1950-es években ismertették, hogy a Willebrand betegekben alacsonyabb a VIII-as 

faktor (FVIII, antihaemophiliás faktor) szintje, valamint hogy FVIII-t tartalmazó 

plazmakészítménnyel a vérzésidő korrigálható. A VWF és a FVIII immulógiai 

különválasztása az 1970-es évek elején sikerült [5]. A VWF aminosav sorrendjét 1986-

ban írták le [6], majd 1989-ben génjét is szekvenálták [7]. 1993-ban tisztázták a betegség 

genetikai hátterét a von Willebrand által először ismertetett családban: Hjördis 

családjának még élő tagjait vizsgálva a von Willebrand faktor génjének 18-as exonjában 

egy citozin delécióját találták (2435delC), mely a leolvasási keret (reading frame) 

eltolódását, framehift mutációt és következményes korai stop kodon kialakulását 

eredményezi, amely így trunkált fehérje képződéséhez vezetett. Az enyhén vérzékeny 

családtagok heterozigóta, a súlyosan vérzékenyek feltehetőleg homozigóta formában 

hordozták a mutációt. [8] 

 

A von Willebrand faktor biológiája 

A von Willebrand faktor az endothél sejtek és megakaryocyták által termelt igen 

nagyméretű glicoprotein. A szervezetben megtalálható a plazmában, a subendotheliális 

kötőszövetben, valamint a vérlemezkék α-granulumaiban és az endothel sejtek ún. 

Weibel-Palade testjeiben, mely utóbbi kettő a VWF tárolását végzi. A propeptid 

formájában szintetizálódott VWF monomerek a sejten belül multimerizálódnak, a 

létrejövő multimerek mérete 0,5 és 20 megadalton között változhat. A primer haemostasis 

szempontjából a legnagyobb multimerek rendelkeznek a leghatékonyabb biológiai 

aktivitással. A keringő VWF két fő funkciója ismert: érsérülés esetén nélkülözhetetlen 

szerepet játszik a vérlemezkék subendotheliális kötőszövethez való adhéziójában, 

valamint stabilizálja a plazmában keringő VIII-as faktort. VWF hiányában súlyos 

vérzékenység léphet fel, mely a primer és secunder haemostasist egyaránt érinti. 
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A VWF felépítése és bioszintézise  

1. Domén struktúra. 

A VWF gén elsődleges transzlációs terméke 2813 aminosavból áll, melyek közül az első 

22 a signal peptid, mely a fehérjét a szekréciós útra irányítja. A következő 741 aminosav 

képezi az ún. propeptidet, végül az érett alegység 2050 aminosavja fejezi be a sort (1. 

ábra). A fehérje legnagyobb részét szerkezetileg hasonló ismétlődő domének  alkotják, 

melyeket az amino-terminális (N-terminális) felöli sorrendbe D, A, B, C és CK  betűkkel 

jelölünk. A signal és propeptidet is tartalmazó fehérjét prepro-VWF névvel jelöljük.  Az 

érett alegység jelentős mértékben glikozilálódik képződése során. A VWF fehérje 

különlegessége, hogy eltérően a legtöbb plazmafehérjétől, az ABO vércsoport 

oligosacharidjait is hordozza. A jelenleg elfogadott nomenklatura szerint a VWF 

molekula aminosavait a signal peptid első metioninjétől kezdjük számozni, és így az érett 

alegység a 764-estől a 2813-as aminosavig tart. 

2. Dimerizáció az endoplazmás retikulumban. 

Miután a frissen szintetizált prepro-VWF monomerek az endoplazmás retikulmba (ER) 

kerülnek, a carboxi-terminális (C-terminális) részen található ciszteinek között létrejött 

disulfid hidak segítségével dimerizálódnak („tail-to-tail”). Ennek a dimerizációnak még 

ma sem ismerjük minden részletét egészen pontosan.[9-11] A VWF carboxi-terminális 

végét az ún. CK („cystine knot”, cystin csomó) domén adja, mely homológ más cystin 

csomót tartalmazó fehérjékkel. A homológ fehérjék szintén dimer formájában 

szintetizálódnak. 

Az ER-ból csak azok az alegységek folytathatják útjukat a Golgi felé, amelyek 

dimerizálódtak, és glikozilálva vannak, amennyiben ezek a módosulások nem jönnek 

létre, a fehérje az ER-ban marad és lebomlik. A monomerek visszatartásának pontos 

mechanizmusa nem ismert, valószínűleg a carboxi-terminális régió felelős ezért a 

jelenségért. 

A VWF a Golgiban további post-transzlációs változásokon is átmegy: a furin nevű 

protease lehasítja a propeptidet, folytatódik a glikozilálás, és bizonyos N-kötött 

oligosacharidok sulfatálódnak is. 
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A VWF-dimerekből az N-terminális közelében kialakuló diszulfid-hidak segítségével 

multimerek jönnek létre („head-to-head”), melyek kialakulásában a propeptidnek fontos 

szerepe van. A propeptid deléciója nem akadályozza meg a Golgiba való transportot, ám 

multimerek nem jönnek létre. A propeptid funkciójának valószínű magyarázata a disulfid 

oxidoreduktáz enzimekkel való hasonlóságban rejlik. Ezek alapján jelenleg a propeptidet 

disulfid isomeráz enzimnek tartjuk, bár az enzimaktivitást közvetlenül eddig nem sikerült 

demonstrálni. 

Több kutatócsoport dolgozott annak megfejtésén, hogy pontosan mely ciszteinek alkotják 

az alegységeket összekötő disulfid hidakat. A dimerizáció kötéseit csaknem teljesen 

sikerült megfejteni, míg a multimerizációban részt vevő ciszteineket 19 ciszteinre tudtuk 

leszűkíteni. [9, 12-14] 

3. Intracelluláris tárolás 

A VWF szekréció két párhuzamos úton folyik. Az egyik folyamatos – konstitutív – 

szekrécióhoz, a másik a VWF tárolásához, és a tárolt multimerek szabályzott 

szekréciójához vezet. E tárolás az endothel sejtek Weibel-Palade (WP) testeiben történik. 

A WP testek membrán által határolt, és csak az endothel sejtekben megfigyelhető 

organellumok, melyek 0,1-0,2 μm keresztmetszetűek, és akár 4 μm hosszúságot is 

elérhetnek. Hasonló tubulus-klasztereket találunk a thrombocyták α-granulumainak 

perifériáján is. WP testeket az eddig vizsgált valamennyi gerinces fajban találtak. A 

propeptid is tárolódik a WP testekben, 1:1 stoichiometriával. 

4. VWF szekréció és katabolizmus 

Endotheliális sejtkultúrában többféle vegyület is stimulálja a VWF szekréciót (histamin, 

thrombin, fibrin, β-agonisták, calcium ionophore A23187, phorbol myristate acetate). A 

szekréciót követően a sejtekből eltűnnek a WP testek. A szekretoros válasz nagysága 

arányos az intracelluláris cAMP szinttel. [15] 

In vivo, a VWF plazmakoncentráció megemelkedik β-adrenerg stress, thrombin 

generáció, vagy DDAVP (1-desamino-8-D-arginine vasopressin) kezelés hatására. Ezek 

közül terápiásan a DDAVP-t használjuk ki. A DDAVP hatása indirektnek látszik, mivel 

kultúrában lévő endothel sejtek nem reagálnak rá. [16, 17] 
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A propeptid non-kovalens homodimerként kering, melynek fél-életideje rövid, ≈2 óra 

körüli, plazma szintje ≈1 μg/ml; szemben a VWF ≈10-12 órás felezési idejével és 

≈10μg/ml plazma koncentrációjával. A szekretált propeptidnek nem ismerjük a 

fiziológiás funkcióját. 

5. A VWF hasítása a plazmában. 

A plazma VWF multimer nagysága szoros szabályzás alatt áll. A szekréció igen 

nagyméretű multimerek formájában történik, amelyeket egy specifikus metalloproteáz 

(ADAMTS-13 – „a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin repeats”) hasít 

az A2 domén Tyr1605–Met1606 aminosavai között, ezzel csökkentve a túlzottan reaktív 

óriás multimerek aktivitását. E szabályzás fontosságát mutatja, hogy ha mutáció 

következtében a VWF fokozottan érzékeny e hasításra, akkor súlyos veleszületett 

vérzékenység jön létre (2A típusú VWB), míg az enzim veleszületett vagy szerzett hiánya 

életveszélyes disszeminált microvasculáris thrombózisok létrejöttét eredményezi 

(thrombotikus thrombocytopéniás purpura – TTP). 

 

A VWF biológiai hatásai, és szerkezeti alapjuk 

A VWF-nak nincs enzimatikus aktivitása. Biológiai hatásait a VIII-as faktorhoz, a 

thrombocyta glikoproteinekhez, és a kötőszövek különböző elemeihez való specifikus 

kapcsolódások révén fejti ki.  

1. A VWF GP Ib és kollagén kötőhelyei 

A VWF molekulán belül a különböző kötőhelyek elhelyezkedését elég jól ismerjük (1. 

ábra). A thrombocyta glikoproteinekhez való kötődés szabályzott folyamat, a VWF 

molekulának van „aktív” és „inaktív” konformációja. Bár a szabályzás molekuláris 

részletei egyelőre nem ismertek, in vivo az „aktív” konformáció kialakulásának 

feltételezett kiváltói az előzetes kollagénhez való kapcsolódás és az erekben lévő 

folyadéksúrlódás. 
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A VWF molekula a keringésben nincs interakcióban a thrombocytákkal. Ez a helyzet 

akkor változik meg, ha az érfalon sérülés keletkezik. Ilyenkor a VWF a subendotheliális 

kollagénhez kapcsolódik, és ez a kötés lehetővé teszi, hogy a VWF a thrombocyták GP 

Ib-IX-V komplexét olyan affinitással kösse meg, hogy a keringésből azokat kiragadja, és 

a sérülés helyszínéhez lokalizálja. A VWF-kollagén, VWF-GP Ib, valamint a VWF-αIIbβ3 

interakciók számos molekuláris részlete ismert, melyekből összefoglalva azt emeljük ki, 

1. ÁBRA. A VWF gén, a prepro VWF és az érett VWF alegység. Az ábra a VWF gént 
mutatja a jelzett léptékkel. Jelölve vannak az exonok és a pseudogénnek megfelelő 
génszakasz. Látható a megfeleltetés a gén és a prepro-VWF között. A propeptid 
lehasítása után létrejött érett VWF alegység szerkezetét is ábrázoltuk az ismétlődő 
domainek (A, B, C, D és CK) elhelyezkedésével. A VWF jelenlegi nomenklatúrája a 
signal peptidtől kezdődő egyszerű számozást követi. Látható a CK doménban a dimer 
képződés helye, illetve a dimerek között létrejött disulfid hidak (multimer képződés) 
lokalizációja. Továbbá fel vannak tűntetve a VWF főbb funkcionális kötőhelyei, és a 
plazmában jelenlévő ADAMTS13 hasítási helye is. (Forrás: Bodó I. – saját anyag) 
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hogy a VWF-GP Ib és a VWF-GP IIb-IIIa (VWF-αIIbβ3) kötések kinetikája között 

lényeges különbség van. A VWF-αIIbβ3 kötés sokkal lassabban jön létre. Ez magyarázza, 

hogy ez a kötés nem alkalmas a vérlemezkék kiragadására az áramló keringésből. Viszont 

miután a vérlemezke a GP Ib receptor gyors kinetikájú kötésének segítségével a 

felülethez tapadt, a lassú görgés elegendő időt nyújt a VWF-αIIbβ3 kötődés (valamint más 

thrombocyta integrinek és a kötőszövet közötti interakció) létrejöttéhez és irreverzibilis 

aktiválódás kialakulásához.[18-20] 

2. A VWF és a folyadéksúrlódás. 

A VWF molekula különlegessége, hogy működése függ a folyadékáramlástól. Az 

érpályában áramló vérben az áramlás sebessége az ér közepén a legmagasabb, és az 

érfalhoz közeledve fokozatosan csökken nulláig az érfal közvetlen szomszédságában. 

Ezzel szemben a sebesség gradiens, amit a cm/s-ban mért sebesség cm-enkénti 

változásában szoktak kifejezni (cm/s/cm, vagy s-1), az érfal mellett maximális, és középen 

nulla. Ezt nevezzük folyadéksúrlódásnak (shear rate). A folyadéksúrlódás egyik hatása 

az, hogy a nagyobb vörösvértestek vándorolnak középen, a vérlemezkéket feladatuk 

színhelyéhez, az érfalhoz közelítve. Ennél talán még fontosabb hatás a VWF molekula 

reaktivitásának fokozása. Alacsony folyadéksúrlódás (≈100 s-1) körülményei között, mint 

amilyet a vénákban és a nagyobb artériákban találunk, a VWF nem indítja el a 

vérlemezke adhéziót. Viszont az arteriolákban észlelhető nagy folyadéksúrlódás (> 1000 

s-1) mellett a thrombocyta adhézió igen erősen VWF függővé válik. A GP Ib és integrin-

függő kapcsolatok közötti átmenetet meggyorsítja a vérlemezkék aktiválódása, melynek 

során az integrinek nagy affinitású konformációt vesznek fel. 

Alacsony folyadéksúrlódás mellett a VWF nem játszik lényeges szerepet a thrombocyta 

adhézióban. Több kutatócsoport foglalkozott annak megfejtésével, hogy mi a molekuláris 

oka a VWF különböző viselkedésének alacsony és magas folyadéksúrlódás körülményei 

között. Megfigyelések alapján valószínűsítik, hogy a nagy molekulasúlyú multimerek 

megváltoztatják globuláris konformációjukat a súrlódás erejének hatására [21]. Ezt 

támasztja alá az a megfigyelés is, amely szerint a VWF-et hasító enzim, az ADAMTS13, 

a nagy molekulasúlyú multimereket nagy folyadéksúrlódás körülményei között 

hatékonyabban hasítja, mint csekély áramlásban, amelyet a konformáció változás miatt 
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jobban hozzáférhetővé váló hasítási hely kialakulásával magyaráznak. Hozzátesszük, 

hogy ez a konformáció változás nem minden kísérletes felállásban mutatható ki. [22] 

 

3. A VIII-as faktor stabilizálása. 

Hemofiliás betegnek alacsony a FVIII szintje, míg VWF:Ag szintjük normális. Súlyos 

von Willebrand kóros beteg VWF:Ag szintje a detektálás határa alatt van, és FVIII 

szintjük is erősen csökkent  (< 10 U/dl). Ez jól mutatja, hogy a FVIII életideje milyen 

nagymértékben függ a VWF-fel kialakított non-kovalens kötéstől, amely megvédi a 

keringésben az aktivált protein C általi lebontástól.. A FVIII a VWF N-terminálisa 

közelében lévő helyhez kötődik. A kapcsolódás sebessége viszonylag gyors, (5,9 x 106 

M-1s-1) ezért az exogén FVIII a szervezetben néhány másodperc alatt komplexet képez az 

endogén VWF-fel. A FVIII kötőhelyet a VWF amino-terminális 272 aminosava 

tartalmazza (1. ábra). A FVIII kapcsolódó kötőhelye a FVIII könnyű láncának amino-

terminális részére esik, a thrombin általi hasítás (Arg 1689) a kötőhely megváltozását 

eredményezi, ezáltal az FVIIIa felszabadul. 

 

A VWF genetikája 

A humán VWF gén 178 kb nagyságú, a 12-es kromoszóma rövid karjának vége 

közelében foglal helyet, a 12p13.2 lokalizációban. [23, 24] A gén 52 exont tartalmaz, 

amelyek az 1. exon kivételével kódoló exonok. Az átírás során 9 kb nagyságú mRNS 

képződik. [7] A 28-as exon a legnagyobb, 1379 bázispárt tartalmaz, melyek az A1 és A2 

doméneket kódolják. 

A teljes VWF génen kívül egy kisebb méretű pseudogént is tartalmaz a humán genom. 

[25] Ez a 22-es kromoszóma 22q11.2 pozíciójában található, és a VWF gén 22-34-es 

exonjainak megfelelő szakaszt tartalmazza 25 kb nagyságban (ez a szakasz a D3 domén 

nagy részét, valamint az A1-A2-A3 doméneket kódolja).[26] A VWF gén és pseudogén 

közötti egyezés 96,9%, ami azt jelenti, hogy a pseudogént létrehozó génkettőződés nem 

túlzottan régi. Ezzel összecseng az a megfigyelés, hogy a pseudogén megtalálható az 
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emberszabású majmokban (csimpánz, gorilla és orángután), de nem található meg a 

távolabbról rokon rhesus vagy pókmajom genomjában. A peudogénben számos missense, 

nonsense és splice-site mutáció található, amelyek nem teszik lehetővé működőképes 

transcriptum létrehozását. Több betegben találtak a pseudogénre jellemző, egymással 

szomszédos többszörös mutációkat, melyet a VWF gén és pseudogén rövidebb szakaszai 

közötti génkonverzióval magyaráznak. [27]  

A VWF ismétlődő doménjeivel homológ doméneket sok fehérje tartalmaz. Mivel ezeket 

először a VWF szerkezetében írták le, a többi fehérjében a nomenklatura ehhez igazodik, 

és így ezekben e fehérjékben VWF A doménről, stb. beszélünk. Keletkezésük 

valószínűleg génkettőződés révén történt. Ez a terület igen érdekes az evolúció, valamint 

a fehérje hatás-szerkezet összefüggéseinek kutatói számára, azonban itt nincsen lehetőség 

részletes tárgyalására. 

 

A VWB epidemiologiája 

A VWB a leggyakoribb veleszületett vérzékenységi forma. Mégis, pontos előfordulási 

gyakoriságát nem ismerjük. A becslések igen széles tartományban ingadoznak, 0,37/100 

000-től egészen a populáció 1 %-áig. Az alacsonyabb becslések általában haemophilia 

központokban végzett felmérések populációra való vetítése alapján keletkeztek, míg 

egészségesek (pl. véradók, iskolás gyerekek) vizsgálata jóval magasabb előfordulási 

arányt sugallt. Meg kell viszont jegyezni, hogy az így kiszűrt „betegek” többsége 

tünetmentes volt, orvosi ellátásra nem szorult. A legtöbb szakember úgy véli, hogy nem 

járunk messze a valóságtól, ha a kezelést igénylő VWB gyakoriságát 1/10000-nek 

vesszük, ami Magyarországra vetítve 1000 körüli beteget jelent. A legpontosabban a 

súlyos 3-as típusú betegek prevalenciáját ismerjük, mert ezek a betegek valamennyien 

renszeres ellátást igényelnek valamelyik specializált hematológiai centrumban, ahol e 

felmérések könnyen elvégezhetők.   

 



15 
 

A von Willebrand betegség tünetei 

A Willebrand betegséget a bőr- és nyálkahártyavérzések jellemzik, melyek súlyossága 

igen változó. Gyakori az orrvérzés, a fogínyvérzés, kis traumára a bőrön véraláfutások 

jelennek meg. Sérülések után a vérzés nehezen áll el. Foghúzást, kis műtéteket követően 

is súlyos, nehezen csillapítható, transzfúziót igénylő vérzés is indulhat. A betegséget nem 

egyszer gyermekkori tonsillectomiát követően diagnosztizálják. A Willebrand betegségre 

jellemző az ún. „rebleeding”, az a jelenség, hogy a foghúzást, műtétet követően a vérzés 

egy-két nap múlva újraindul. Ez is aláhúzza annak a fontosságát, hogy ezen 

beavatkozások vérzékeny betegek ellátásában jártas intézményekben történjenek, 

megfelelő előkészítés és posztoperatív obszerváció mellett. A Willebrand betegség egyik 

leggyakoribb tünete a menorrhagia, mely vashiányos anaemiát okozhat. A súlyos 

menorrhagiák egy részének hátterében fel nem ismert Willebrand betegség áll. A 

terhesség során a Willebrand faktor szintje (a 3-as típus kivételével) emelkedik, így 

vérzéses komplikációkkal általában nem kell számolni. A Willebrand betegség 2B 

altípusában a terhesség alatt a thrombocytopenia mértéke fokozódhat, immun 

thrombocytopenia gyanúját keltve. A Willebrand faktor szintje a szülés után gyorsan, 

néhány nap alatt csökken, ami vérzéses szövődményt okozhat. Szülést követően is fontos 

emiatt a hosszabb — 7-10 napos — megfigyelés. Ugyancsak a nőket érintő, ritkán 

előforduló, de súlyos probléma az ovulációt követően a corpus luteumba történő 

bevérzés. Haemoperitoneum alakulhat ki, mely sokkos állapothoz vezetve sürgős műtétet 

igényel. Néhány betegben, főként súlyos, 3-as típusú esetekben ez folyamatos 

anticoncipiens szedést tesz szükségessé, komolyan megnehezítve a gyermekvállalást. A 

gastrointestinalis vérzés nem számít ritkaságnak Willebrand betegekben. Külön 

kiemelendő a Willebrand betegség gyakori társulása a gastrointestinális rendszer 

angiodysplasiáival. Az érmalformációkban uralkodó nagy nyíróerejű áramlási viszonyok 

különösen érzékennyé teszik őket a Willebrand faktor hiányára vagy csökkent 

működésére. Ismert az aorta stenosis és az angiodysplasia gyakori együttes előfordulása 

(Heyde szindróma). Ennek a hátterében is az aorta stenosis okozta szerzett Willebrand 

szindróma áll. Az angiodysplasiák a kor előrehaladtával, degeneratív folyamatok 

következtében alakulnak ki, így az ezekből származó vérzések is inkább az idősebb 

korosztályra jellemzőek, az ötödik évtizedben vagy azután jelentkeznek. Ezzel éppen 

ellentétes tendencia figyelhető meg az orrvérzéseket tekintve: gyermekkorban gyakoriak, 
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az életkor előrehaladásával előfordulásuk csökken. A haemophiliára típusos ízületi, izom- 

és szövetközti vérzések inkább csak az alacsony FVIII szinttel jellemzett 3-as vagy 2N 

típusú Willebrand betegekben fordulnak elő. 

 

A von Willebrand betegség beosztása 

A VWB korábbi osztályozása [28], az SDS-elektroforézis technikán, s az annak 

segítségével vizsgálható multimer-struktúra analízisen alapult. Az évek során bonyolulttá 

vált felosztást 1994-ben felváltotta egy áttekinthetőbb, korszerűbb klasszifikáció, 

melynek terápiás jelentősége is volt. [29] Az 1994-es beosztás alapvető gondolatmenetét 

megtartva, de néhány új ismeretet is beépítve, a Nemzetközi Thrombosis és Haemostasis 

Társaság (ISTH) VWF Munkacsoportja 2006-ban közölte a jelenleg is használatban lévő 

klasszifikációt. [1] Ennek lényegét az I. táblázat foglalja össze. 

 A quantitatív defektuson belül megkülönböztetünk részleges hiányt (1-es típus), és 

súlyos, teljes (vagy csaknem teljes) hiányt (3-as típus). Noha e két típus patofiziológiája 

nem tér el egymástól, a tünetek súlyossága közötti, és a kezelésben fennálló 

különbözőségek mégis megkívánják, hogy elkülönítsük őket. A quantitatív (2-es) típuson 

belül négy altípust különböztetünk meg: 2A-t a nagy molekulasúlyú multimerek hiánya 

jellemzi, ami a VWF-függő thrombocyta funkció csökkenését okozza; 2B, melyben a 

VWF fokozott GPIbα affinitása okozza a funkciózavart; 2M (2-es multimer normál), ahol 

a VWF-függő thrombocyta funkció csökkent normál multimer eloszlás mellett; és 2N 

(normandiai típus), melyben kóros a FVIII kötés. A molekuláris defektusok feltárása 

lehetőséget teremtett még finomabb beosztás létrehozására is (az alcsoporton belüli 

entitásokat variánsoknak nevezzük, és római számmal jelöljük pl. a 2A alcsoporton belül 

IIA, IID, stb.). 
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Az egyes VWB típusok és altípusok hátterében álló molekuláris 

defektusok 

3-as típusú VWB  

Hármas típusú betegséget olyan mutációk okoznak, amelyek intakt fehérjemolekula 

termelését nem teszik lehetővé: leggyakrabban nagy deléciók, frameshiftet okozó kisebb 

deléciók vagy inzerciók, korai stop kódonhoz vezető pontmutációk és az exonok átírását 

módosító splice site mutációk. Ezek mellett leírtak aminosav cserét okozó missense 

mutációt is 3-as típusú von Willebrand betegség hátterében. A betegség recesszív 

öröklődésmenetet mutat, ennek megfelelően a betegek vagy homozigóta, vagy kettős 

heterozigóta formában hordozzák a genetikai eltérést.  

 

2-es típusú VWB 

Ez a típus a legjobban feltérképezett, a VWF kódoló régiójába eső mutációk okozzák, 

amelyek a betegség altípusának megfelelően csoportosulnak a molekula különböző 

doménjeiben. A leggyakoribb mutációk lokalizációját az 2. ábra szemlélteti.  

I. TÁBLÁZAT. A von Willebrand betegség osztályzása [1] 
 
Típus  Jellemző 
1 A VWF részleges hiánya, kvantitatív zavar 

2 Kvalitatív VWF zavarok 

 2A  Csökkent VWF-függő thrombocyta adhézió,  

mely a HMWM szelektív hiányával jár 

 2B  Fokozott VWF affinitás a thrombocyták GP b receptora iránt 

 2M  Csökkent VWF-függő thrombocyta funkció, 

 mely ne jár a HMWM szelektív hiányával. 

 2N  Jelentősen csökkent FVIII kötő képesség 

3 A VWFteljes hiánya 

 
HMWM: nagy molakulatömegű multimer. 
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2N VWB. Az eddig ismert 2N (Normandiai típus) mutációk mind a VWF molekula N-

terminális vége közelében találhatók, ahol a FVIII kötőhelye van. (2. ábra) Ez 

magyarázza, hogy ezeknek a betegeknek a VWF molekulája csak a FVIII kötési 

funkcióban károsodott. A VWF nem képes megkötni, ezáltal stabilizálni és a 

proteolízistől megvédeni a keringő VIII-as faktort. A 2N típusú betegek laboratóriumi 

értékei hasonlítanak az enyhe haemophiliában észleltekkel, és összetéveszthetők vele, 

hiszen a rutin vizsgálatokkal alacsony FVIII:C, de normál VWF:Ag és VWF:RCoA 

szintet találunk. E családokban az autoszomális recesszív öröklődésmenet hívhatja fel 

figyelmünket arra, hogy itt nem haemophiliáról van szó, illetve a VWF - FVIII kötési 

 
2. ÁBRA. A leggyakoribb ismert pontmutációk elhelyezkedése a prepro-VWF
alegységen belül. Az ábra a prepro-VWF alegységet mutatja, feltűntetve a gyakorib
mutációk elhelyezkedését az alegységen belül. A típusok melletti korongok azon fehérj
domén alatt helyezkednek el, ahol az ismert mutációk megtalálhatók. A korongo
száma arányosan növekszik a mutáció gyakoriságával. Azonos fenotípusú betegséghe
többféle genotípus tartozhat. Így a 2A típust leggyakrabban az A2 doménben találhat
ADAMTS13 enzim hasítási helyének mutációja okozza. Emellett ismertek mutációk 
D2, A1 és CK doménben is, amelyek más módon vezetnek a fehérje funkció zavarához
így a multimerizáció vagy dimerizáció lépését akadályozhatják.  (Forrás: Bodó I. – sajá
anyag) 
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teszt segítségével lehet felállítani a diagnózist. A pontos diagnózis igen lényeges, mert 

ezek a betegek más kezelést igényelnek, mint a haemophiliások, és a családok genetikai 

tanácsadásakor is döntő a pontos öröklésmenet ismerete. 

Minden VWF alegység egy FVIII molekula megkötésére képes. Heterozigóta 2N 

állapotban, mikor az alegységek fele funkcionálisan érintetlen FVIII kötőhelyet tartalmaz, 

a FVIII életideje még mindig normál határokon belül marad. Ez magyarázhatja a 2N típus 

recesszív öröklésmenetét.  

A FVIII kötés nem függ a multimer nagyságtól. 2A típusú von Willebrand betegségben, 

amikor a VWF:Ag szintje mérsékelten csökkent, a plazma VIII-as faktor szintjét szintén 

mérsékelten találjuk alacsonyabbnak, míg a thrombocyta-függő VWF aktivitás 

nagymértékben csökken a nagy molekulasúlyú multimerek hiánya miatt.  

2M VWB. A 2M (multimer normál) VWB domináns módon öröklődő típus. Jellemzője, 

hogy multimer analízis során a nagy molekulasúlyú von Willebrand multimerek 

megtalálhatók a plazmában, azonban a thrombocyta-függő funkció károsodott. A 

mutációk a GPIbα kötőhely közvetlen közelében találhatók, olyan konformáció változást 

okozva, amelynek következtében a VWF affinitása a thrombocyta VWF receptorához 

(GPIbα) lényegesen lecsökken („loss of function” mutáció).  Heterozigóta esetben a 

multimerben random módon elhelyezkedő alegységek fele rendelkezik kóros GPIbα 

kötőhellyel, azonban a multimer kötőképessége és ezen keresztül a VWF-függő 

thrombocyta funkciók jól kimutatható és tünetekhez vezető módon károsodnak. Ez 

magyarázatot ad a domináns öröklésmódra. 

Az eddig ismertetett „klasszikus” 2M altípuson kívül meg kell említenünk két jelenleg 

ide sorolt variánst is. Az egyik a kollagénkötő hely pontmutációjának következménye, 

amely a többi 2M-hez hasonló módon, vérzékenységhez vezet. [30] Azért kell mégis 

külön említést tenni róla, mert ezekben a betegekben a VWF:RCoA aktivitás normális, 

amivel a thrombocyta-függő funkciót mérjük,  ezért ha csak ezt a tesztet használjuk 

szűrésre, nem ismerjük fel ezeket a (jelen ismereteteink szerint ritka) betegeket. Ezekben 

a betegekben a kollagén kötő teszt igazolhatja a kóros funkciót (VWF:CBA; Collagen 

Binding Activity).  
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A másik említésre méltó variánst az első leírt család lakóhelye alapján Vicenza 

variánsnak hívjuk, és alacsony VWF:Ag szint, valamint szokatlanul nagy multimerek 

jelenléte jellemzi. Az eddig Olaszországban, Németországban, Hollandiában és 

Magyarországon (Debrecenben) [31, 32] leírt valamennyi családban az R1205H 

pontmutációt találták. A mutáció biológiai hatása egyelőre nem tisztázott, a szakemberek 

fokozott clearance mechanizmust feltételeznek, amely az ADAMTS13 enzim 

rendelkezésére álló rövidebb idő révén vezet a szokatlanul nagy multimerek jelenlétéhez. 

[32] Ezt azonban egyelőre nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani. 

2B VWB. E fent tárgyalt két alcsoportnál is szűkebb területre lokalizálódnak a 2B 

alcsoport mutációi. Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy a VWF A1 domén GPIbα 

kötése reguláció alatt áll. Erre természetesen szükség van, hiszen a keringésben káros 

lenne a kapcsolódás által létrejött thrombocyta aggregáció. Ezért a kötőhely mindaddig 

gátlás alatt van, amíg a VWF sérült érfallal nem találkozik, ahová a kollagén-kötőhely 

segítségével kapcsolódhat. Ez a gátlás minden részletében nem ismert ugyan, de az 

bizonyos, hogy az A1 doménen belül egy jól körülhatárolható terület (a 803-as és 843-as 

aminosavak közötti szakasz) fontos szerepet játszik benne, és e terület mutációi ezt a 

funkciót felfüggesztik, fokozott, illetve spontán GPIbα kötéshez vezetve („gain of 

function” mutáció). A spontán kötés preferenciálisan a nagy molekulasúlyú multimereket 

érinti, amelyeket azután a hozzájuk kötődött thrombocytákkal együtt a RES gyorsan 

eltávolít a keringésből. Így e betegek gyakran enyhén thrombocytopeniásak (ami fontos 

körülmény a krónikus enyhe ITP differenciáldiagnózisában), ám vérzékenységük a 

thrombocytopenia mértékét jóval meghaladja a nagy molekulasúlyú multimerek hiánya 

miatt. A thrombocytopenia lehet intermittáló is, és a VWF szintet emelő viszonyok között 

(pl. terhesség) gyakran fokozódik. A 2B alcsoport pontos diagnózisának fontos terápiás 

következménye, hogy ezeknek a betegeknek kontraindikált DDAVP-t adni, hiszen az a 

tüneteket ronthatja. A VWB 2B autoszomális domináns öröklődésmenetet mutat. 

2A VWB. Végül a 2A alcsoportba heterogén mutációk tartoznak. Közös jellemzőjük a 

nagy molekulatömegű multimerek hiánya. Minthogy in vivo éppen e nagy 

molekulatömegű multimerek rendelkeznek a szükséges biologiai aktivitással, a 2A 

betegek középsúlyos-súlyos vérzékenységben szenvednek. A leggyakoribb (IIA) variáns 

az A2 domén pontmutációjának következménye. A mutáció következtében az 
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ADAMTS13 enzim hasítási helye exponálttá válik a normálisan nehezen hozzáférhető 

konformációhoz képest. Így, bár a tárolt és szekretált multimerek normál eloszlásúak, a 

plazmában gyorsan hasadnak, a keringő multimerek kisméretűek és következésképpen 

csökkent működésűek lesznek. Egy korábbi tanulmányban patomechanizmusuk alapján 

két csoportba sorolták a 2A mutációkat. A II. csoportú mutációkat normális VWF 

szintézissel és szekrécióval, azonban fokozott ADAMTS13 általi hasítási érzékenységgel 

jellemeznek. Ez megfelel a fent leírt, korábban IIA-nak nevezett alcsoportnak. [33] 

Az I. csoport közös jellemzője a károsodott intracelluláris felépülés és szekréció, amely a 

mutáció helyétől függően hoz létre károsodást. A dimerizációért és a multimerizációért 

felelős területek is áldozatul eshetnek mutációknak, ezáltal különféle 2A variánsokat 

hozva létre. A IID variáns a dimerizációért felelős CK domén mutációinak, míg a IIC 

variáns a multimerizációban döntő szerepet játszó propeptid mutációinak következménye. 

A 2A alcsoport autoszomális domináns öröklődésmenetet mutat, ami alól csak a 

recesszíven öröklődő IIC variáns a kivétel. Mindezen variánsok lényegében azonos 

patomechanizmus révén okoznak betegséget, ezért volt ésszerű őket a 2A alosztályban 

közös csoportba sorolni (lásd 1. ábra és I. táblázat). 

 

1-es típusú VWB  

A viszonylag egyszerű patomechanizmus ellenére az egyes típusú VWB molekuláris 

okait ismerjük legkevésbé. Legalább két alcsoportba tartoznak ezek a betegek, azonban 

ezen alcsoportok nehezen definiálhatók, ezért a jelenlegi beosztásban még nem 

szerepelnek. A gyakoribb alcsoportba enyhe vérzékenységgel, mérsékelten csökkent 

VWF szinttel jellemezhető betegek tartoznak, amely családokban a betegség domináns 

öröklődésű, de penetranciája nem túl magas. A másik alcsoportban 20 U/dl alatti VWF 

szintet, középsúlyos vérzékenységet és magas penetranciájú domináns öröklődésmenetet 

észlelünk. Az első csoport molekuláris oka jelenleg ismeretlen. A második csoportban 

már több mutációt is leírtak, ezek általában a D3 doménben találhatók, gyakran cisztein 

gyököt érintenek, olyan konformációs változást eredményezve, amely megakadályozza, 

hogy endoplazmás retikulumban kialakuljon a fehérje megfelelő térszerkezete (ún. 

„folding”). Mivel az endoplazmás retikulumban szigorú rendszer őrködik az ott áthaladó 
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fehérjék térszerkezete felett, az ilyen hibás alegységek degradációra kerülnek. Ez a 

dimerek létrejötte után következik be, ezért az alegységek normál fele sem léphet be a 

Golgiba, ami mind a domináns öröklődést, mind az alacsony VWF szintet 

megmagyarázza. [34] 

 

A VWB laboratóriumi diagnosztikája 

Szűrővizsgálatok. A vérzékenység kivizsgálására használt rutin szűrővizsgálatok közül az 

aktivált parciális thromboplastin idő (aPTI) lehet megnyúlt, ami az alacsony VWF szint 

mellett észlelhető csökkent FVIII következménye. A prothrombin idő normális, a 

thrombocytaszám úgyszintén (kivéve 2B – lásd fent). A vérzési idő típusos esetben 

megnyúlt. Azonban sem a vérzési idő, sem az aPTI nem rendelkezik kellő 

érzékenységgel sem specificitással a VWB gyanújának kizárására vagy megerősítésére, 

ezért ilyen gyanú esetén specializált teszteket kell használnunk. A VWB gyanúját 

lényegében minden tisztázatlan eredetű enyhe, középsúlyos, vagy súlyos vérzékenység 

esetén fel kell vetni. A szűrővizsgálatok között említést kell tenni a PFA-100 jelű in vitro 

thrombocyta vizsgálatról. Számos tanulmány utal arra, hogy ez a vizsgálat 

reprodukálhatóbb és érzékenyebb a vérzési időnél többek között a VWB detektálására is. 

A vizsgálat alapja, hogy a vér egy kapillárisban áramlik keresztül egy biológiailag aktív 

membránon keresztül, amíg a keletkezett thrombus elzárja az áramlás útját, az ehhez 

szükséges időt záródási időnek hívják. Az eredmény a thrombocyta adhézióról és 

aggregációról szolgáltat információt. A vizsgálat azonban költséges, ezért rutin 

használata egyelőre nem terjedt el. 

Speciális vizsgálatok a VWB diagnózisában és beosztásában. Az egyes vizsgálatok 

konvencionális jelölését a II. táblázat mutatja. Szűrővizsgálatként a rutin koagulációs 

vizsgálatok és a FVIII:C meghatározása mellett az immunológiai módszerrel (ELISA) 

történő plazma von Willebrand antigén szint (VWF:Ag) meghatározást, valamint VWF 

aktivitási vizsgálatokat végzünk. A VWF funkció meghatározására gyakran alkalazott 

módszer a Ristocetin Cofactor Assay, amely során a beteg plazmáját normál donorból 

származó thrombocyta készítményhez adják és ristocetin jelenlétében mérik az 

agglutináció mértékét. A ristocetin egy glikopeptid antibiotikum (Amycolatopsis lurida 
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eredetű), amely VWF jelenlétében thrombocyta agglutinációt vált ki. A VWF 

thrombocyta-függő aktivitásának károsodásakor a ristocetin cofactor aktivitás 

(VWF:RCoA) csökkent lesz. Egy másik gyakran használt funkcionális vizsgálat a 

kollagén kötő teszt, ennek során az ELISA tálcán immobilizált kollagénhez adják a beteg 

plazmáját, majd immunológiai módszerrel mérik a kötődött VWF mennyiségét.   

Nagyméretű multimerek hiánya, valamint a ritka kollagén kötőhely mutáció esetén a 

kollagén kötés mértéke (collagen binding activity; VWF:CBA) csökkent lesz. Ezeken 

kívül használazos a RIPA (ristocetin induced platelet aggregation) teszt, amely során a 

beteg thrombocyta dús plazmájához adják a ristocetint, ez a vizsgálat alkalmas a 2B 

altípus, valamint a Bernard-Soulier betegség (GPIbα receptor mutáció) differenciál 

diagnosztikájára. Ha ezen vizsgálatok mind normál határon belül vannak, a von 

Willebrand kór nagy valószínűséggel kizárható. Ha azonban eltérést találunk, meg kell 

vizsgálnunk a plazma multimer eloszlást, és 2N típusú betegség gyanúja esetén a FVIII 

kötési aktivitást is.  

A multimer analízis során a beteg plazmájából SDS agaróz gélelektroforezist végzünk, 

amely során a VWF multimerek nagyság szerint szétválasztódnak a gélen, majd Western 

blott után immunológiai módszerrel vizualizáljuk a von Willebrand fehérjét. Az előhívott 

kép alapján információt nyerünk a beteg multimer struktúrájáról a normál kontrollhoz 

viszonyítva. Láthatóvá váliik a beteg plazmájában lévő VWF molekulák mérete, ez 

alapján diagnosztizálható a nagy molekulasúlyú multimerek (HMWM) jelenléte vagy 

hiánya. Az analízis során láthatóvá válik a triplet struktúra is. Ennek biológiai alapja az 

ADAMTS-13 általi hasítás, amely nem a VWF monomer C vagy N-terminális végén 

hasítja a molekulát, hanem az A2 doménben (a Tyr1605–Met1606 aminosavak között). 

Így a korábbi dimerek ill. azok többszörösei mellett a hasítás nyomán alacsonyabb és 

magasabb molekulatömegű fehérjék jönnek létre. 2A típusú betegségben, ahol fokozott a 

VWF ADAMTS13 általi hasítása, kiszélesedett triplet struktúrát látunk a HMWM-ek 

csökkent mennyisége mellett- 1-es típusban a normál plazmához hasonló szerkezetű, de 

annál halványabb multimer képet látunk. A 3. ábra a különböző altipusok multimer képét 

mutatja. 
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Az FVIII kötési teszt szintén ELISA módszeren alapuló vizsgálat, amely során a beteg 

immobilizált VWF-át VIII-as faktorral inkubáljuk, majd a megkötött FVIII mennyiségét 

mérjük. Ezek elvégzése komplex laboratóriumi jártasságot igényel, ezért javasolt 

valamelyik specializált centrumban végzeni őket. 

A von Willebrand betegség különböző típusaiban észlelhető jellegzetes mutációkat a 4. 

ábra mutatja. 

3. ÁBRA. A különböző VWB típusok jellemző multimer képe. Az 1-es típusban a 
normál plazmához (NP) hasonló szerkezet mellett halványabb multimer képet kapunk. 
2-es típusokban a magas molekulasúlyú multimerek hiánya látható, míg 2A altípusban 
az ADAMTS-13 miatti fokozott hasítás miatti kiszélesedett triplet szerkezet is 
vizualizálható. (Forrás: saját anyag) 



25 
 

 

 
 
 
 
 

II. TÁBLÁZAT. A von Willebrand betegség különböző típusainak laboratóriumi 
diagnózisa, és az egyes tesztek nemzetközimegyezés alapján történő jelölése. Az 
egyes típusokban legfontosabb eltérések ki vannak emelve.  
 
Teszt 1 2A 2B 2M 2N 3 
VWF:Ag ↓ N/↓ N/↓ N/↓ N/(↓) ↓↓↓ 
VWF:RCoA ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ N/(↓) ↓↓↓ 
RCo/Ag N ↓ ↓ ↓ N  
VWF:CBA ↓ ↓↓ ↓↓ ↓ N/(↓) ↓↓↓ 
RIPA ↓  ↑ ↓ N/(↓)  
FVIII:C ↓ N/↓ N/↓ N/↓ ↓↓  
VWF:FVIIIB N N N N ↓↓↓  
Multimer N K K N N  

N-Normál; K-kóros. 
 

4. ÁBRA. A 2A típusú VWB variánsainak mutációi és jellegzetes multimer
mintázata. Az altipusokat jelölő szám-betű kombinációk – IIC, IIE, IIA, IID – a
prepro-VWF azon doménje alatt láthatók, amelyben a betegségért felelős mutáció
található.  Az altipusok jelölése alatt látható korongok mennyisége az előfordulás
gyakoriságával arányosan növekszik. NP – normál plazma. (Forrás: Bodó I., Budde U.
– saját anyag) 
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A von Willebrand betegség terápiája 

Ismert von Willebrand kóros betegeknél elsősorban a megelőzésre kell törekedni. A 

betegek figyelmét fel kell hívni, hogy kerüljék a nem steroid gyulladáscsökkentőket. 

Valamennyi eszközös beavatkozás, műtét, szülés vérzékeny betegek ellátásában jártas 

intézményben történjen, ahol adott a szakmai háttér és rendelkezésre állnak a 

vérzéscsillapításhoz szükséges készítmények. Fontos a megfelelő előkészítés, a sebek 

alapos lokális ellátása (pl. foghúzás után) és a kellő idejű posztoperatív obszerváció. 

 

Nem transzfúziós kezelési lehetőségek 

DDAVP 

A desmopressin (1-deamino-8-D-arginin vazopresszin, DDAVP) a vazopresszin 

szintetikus analógja. Hatására átmenetileg emelkedik a FVIII és a VWF szintje, egy-egy 

kisebb beavatkozás idejére megfelelő hemosztázist biztosítva. A DDAVP mobilizálja az 

endothelben tárolt saját von Willebrand faktort, de pontos hatásmechanizmusa máig sem 

ismert, úgy tűnik, hogy indirekt hatásról van szó.[35] Fontos előnye, hogy nem 

plazmakészítmény, így nem jár a vírusátvitel veszélyével. Intravénás, subcutan és 

intranasalis alkalmazására van lehetőség. Magyarországon jelenleg a Willebrand betegség 

kezelésére megfelelő koncentrációjú DDAVP orrspray nem áll rendelkezésre. 

Leggyakrabban intravénásan alkalmazzuk, 0,3 µg/kg dózisban, fiziológiás sóinfúzióban, 

20-30 perc alatt beadva (Octostim inj.). Hatására a faktorszint 30-60 perc alatt három-

ötszörösére emelkedik, a hatás tartama 8-10 óra. Az adag kettő-négy alkalommal 12-24 

óránként ismételhető, de ismételt alkalmazás során — feltehetőleg az endotheliális 

raktárak kiürülésének következtében — a hatás csökken. A DDAVP mellékhatásaként 

fejfájás, arckipirulás, erős szívdobogásérzés fordulhat elő, ezek az infúzió lassításával 

megszüntethetők. Ismételt alkalmazás esetén, főként kisgyermekekben a vízvisszatartás 

következtében volumen túlterhelés, hyponatraemia, görcsök alakulhatnak ki. Idősekben, 

ismert artériás érbetegekben adása körültekintést igényel, néhány esetben leírták stroke 

illetve myocardialis infarctus kialakulását DDAVP infúziót követően. A DDAVP 

leginkább 1-es típusú von Willebrand betegségben hatékony, ezen belül is azokban az 
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esetekben, ahol a thrombocyta von Willebrand szintje normális. A DDAVP 

hatékonyságának megítélésére a diagnózis felállításakor tesztinfúzió elvégzése javasolt. 

A hatás lemérésére FVIII, ristocetin kofaktor aktivitás illetve kollagén kötő képesség 

meghatározását ajánlják egy illetve négy órával az infúziót követően. [36] Az egy órás 

érték a csúcskoncentrációról, a négy órás a clearance-ről ad tájékoztatást. A PFA-100-at 

is gyors és hatékony eszköznek találták a desmopressinre jól és nem reagáló esetek 

elkülönítésére.[37] 2A típusú Willebrand betegségben DDAVP hatására a von 

Willebrand faktor szintje emelkedik, de a vérzési idő rövidülése csak ritkán várható, 

hiszen a gyógyszer a beteg saját, kóros működésű Willebrand faktorát mobilizálja. 2M 

típusú betegségben kevés a tapasztalat, de a hatás várhatóan ugyancsak nem kielégítő. 

2M Vicenza típusú betegségben a desmopressin jó hatású. 2B típusú betegségben adása 

kontraindikált (lásd fenn), mert a thrombocytopeniát fokozhatja. 2N típusban a DDAVP 

alkalmazható, amennyiben a tesztinfúzió igazolja a szer hatékonyságát, azonban a kóros 

FVIII kötés miatt rövidebb hatástartammal kell számolni. 3-as típusú Willebrand 

betegségben a DDAVP-től érdemi hatás nem várható. 

 

Fibrinolysis gátlók 

A fibrinolysis gátlók Willebrand betegségben kiegészítő kezelésként javasoltak. A lizin 

két szintetikus analógját alkalmazzák: az ε-aminokapronsavat (Acepramin granulátum, 

injekció) illetve a tranexamsavat (Exacyl tabletta, injekció és oldat). 

Hatásmechanizmusuk azonos: a plazminogénhez kötődve annak fibrinhez való 

kapcsolódását illetve a plazminogén - plazmin átalakulást gátolják. A tranexamsav tízszer 

hatékonyabb az aminokapronsavnál és féléletideje hosszabb. Dózisa 15-25 mg/kg 8 

óránként, míg az aminokapronsavból 50-60 mg/kg adandó 4-6 óránként. A fibrinolysis 

gátlók jó hatásúak menorrhagiában, gastrointestinalis vérzésben és szájüregi vérzésekben. 

Elsősorban ez utóbbi kezelésére ajánlják a tranexamsav oldat alkalmazását szájvíz 

formájában. A fibrinolysis gátlók kontraindikáltak felső húgyúti vérzésekben, mivel 

fennáll a veszélye, hogy a keletkező véralvadék a húgyutakat elzárja. 
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Hormon kezelés 

Az oralis anticoncipiensek hatékonysága igazolt menorrhagiában. A hatás független a von 

Willebrand faktor szintjétől, feltehetőleg az endometriumra kifejtett hatásról van szó, 

amely 3-as típusú von Willebrand betegségben is észlelhető. Az oestrogen–progesteron 

kezelés eredményességét ismertették a gastrointestinalis rendszer egyéb terápiára 

refrakter angiodysplasiás eredetű vérzéseiben is, de az effektivitás nem egyértelmű.[38]  

 

Transzfúziós kezelési módok  

Faktorkoncentrátumok 

A súlyos, DDAVP-re nem reagáló 1-es, 2-es illetve a 3-as típusú Willebrand betegek 

kezelésének alapja a vírusinaktivált FVIII/VWF koncentrátumok alkalmazása. A nyugati 

világban korábban, a fejlődő országokban jelenleg is használt cryopraecipitátum a friss 

fagyasztott plazmához képest öt-tízszer több FVIII-t és VWF-t tartalmaz, de hátránya, 

hogy nem vírusinaktivált készítmény. A von Willebrand betegség kezelésében a közepes 

és nagy tisztaságú FVIII koncentrátumok alkalmazhatók, mert a VWF stabilizáló 

hatásának hiánya jelentősen lerövidíti a FVIII féléletidejét a VWF-t nem tartalmazó 

szupertiszta illetve rekombináns FVIII készítmények esetén. A tisztítási lépések során 

felszabaduló proteázok miatt nem valamennyi faktorkoncentrátum tartalmazza a 

hemosztázis szempontjából legaktívabb nagy VWF multimereket. A Magyarországon 

elérhető készítmények közül a Haemate-P-ben levő multimer szerkezet felel meg 

legjobban a normál plazma VWF multimer szerkezetének, ezért többnyire ezt 

alkalmazzuk a von Willebrand betegség kezelésében. A terápia monitorozására a FVIII:C 

szint mérését alkalmazzuk. A dózisok a betegség típusától, a klinikai képtől és a FVIII:C 

szintektől függően naponta két-három alkalommal ismételhetők. Súlyos, egyéb terápiára 

refrakter vérzések esetén már Willebrand betegségben is szóba jön a rekombináns aktivált 

VII-es faktor alkalmazása. 

 



29 
 

Thrombocyta koncentrátum 

Klinikai tapasztalat, hogy a súlyos Willebrand kóros betegek nagy vérzéseinek 

csillapításához időnként szükséges a faktorkoncentrátum kiegészítése thrombocyta 

adásával. [39] A vérlemezkékben a teljes vér vWF tartalmának csupán 15 %-a található. 

Kedvező hatásuk feltehetőleg annak tulajdonítható, hogy a nagy Willebrand faktor 

multimereket közvetlenül az érfalsérülés helyére szállítják. 3-as típusú Willebrand 

betegekben igazolták, hogy a cryopraecipitátum normalizálja a vWF antigén, kofaktor 

szinteket és a VIII-as faktor aktivitást, azonban a vérzési idő korrekciójához thrombocyta 

koncentrátum adása is szükséges. 

 

A Willebrand betegek kezelése terhesség során 

A Willebrand betegség a fertilitást és a terhesség kiviselését általában nem befolyásolja. 

Ritka kivételt jelentenek azok a — többnyire 3-as típusú — betegek, akiknél az oralis 

anticoncipiens kihagyását követően ismételten corpus luteum bevérzés alakul ki. Emiatt a 

gyermekvállalás komoly akadályba ütközik. Az ilyen betegek kezelésére nincs kialakult 

gyakorlat. Az ovuláció várható idején napi ultrahangos ellenőrzést és profilaktikus faktor 

koncentrátum adását ajánlják. A normális terhesség során 1-es és 2-es típusú Willebrand 

betegekben a 10.-11. terhességi hét után a Willebrand faktor szintje emelkedik, így 

vérzéses eseményekkel is kevésbé kell számolni. A szülést követően azonban gyorsan 

csökken a Willebrand faktor szintje, utóvérzés léphet fel. Utóvérzés még hetek múlva is 

előfordul.  

Az 1-es típusú betegekben a FVIII:C szint a vérzés rizikójának legmegbízhatóbb 

prediktora, 40 U/dl feletti FVIII:C szintnél a vérzés veszélye csekély. Amennyiben a 

szülést megelőzően a szint ez alá esik, profilaktikusan desmopressin adása javasolt. 

Császármetszés esetén a kívánt érték 50 U/dl feletti. Vaginális szülést követően 3-4, 

császármetszés után 4-5 napig a FVIII:C szint ezen értékek felett tartandó. A szülést 

követően legalább 7-10 napos intézeti obszerváció javasolt.  

2-es és 3-as típusú betegekben a szülés körüli időszakban faktorkoncentrátum adása 

indokolt. A 3-as típusú betegekben a VWF szintje nem emelkedik a terhesség folyamán. 
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A postparturiális időszakban 3-4 napon át 40-60 E/kg FVIII/VWF koncentrátum adása 

szükséges. 

 

A Willebrand faktor elleni alloantitesttel rendelkező betegek kezelése 

A 3-as típusú Willebrand kóros betegekben 10-15 %-ban a plazmakészítmények ismételt 

alkalmazása során alloantitestek alakulnak ki. Ez nem csupán hatástalanná teszi a 

terápiát, hanem életveszélyes anafilaxiás reakciót okozhat. Az ilyen betegek kezelése 

rendkívül nehéz. A Willebrand faktort nem tartalmazó, rekombináns FVIII készítmények 

használata az egyik ajánlott lehetőség. Ilyenkor a FVIII igen rövid féléletideje miatt nagy 

dózisok adására van szükség, folyamatos intravénás infúzióban. Alternatív kezelési mód 

a rekombináns aktivált VII-es faktor alkalmazása. Korábban úgy képzelték, hogy a 

nagyobb deléciók okozta 3-as típusú von Willebrand betegeknél lényegében mindenkiben 

kialakul az inhibitor, ezért e betegeket sokszor (vizsgálataink alapján sokszor 

indokolatlanul) nem részesítették faktorpótlásban. 

A következőkben a 3-as típusú VWB fontosabb jellemzőit ismertetjük részletesebben.  

 

A 3-as típusú von Willebrand betegség 

A von Willebrand betegség (VWB) legsúlyosabb formája a 3-as típusú betegség, melyet a 

von Willebrand faktor (VWF) teljes hiánya okoz, s mely az összes von Willebrand beteg 

körülbelül 1-5%-ában fordul elő. Az érintett betegek középsúlyos vagy súlyos mucocutan 

vérzékenységben szenvednek, de ízületi vagy mély izomvérzés is előfordul. [40-42] A 3-

as típusú VWB autoszomális recesszív módon öröklődik. [7, 43] 

 

A 3-as típusú VWB epidemiológiája 

A 3-as típusú VWB prevalenciája igen széles határok között mozog a különböző 

populációkban. Magasabb a skandináv országokban: 2,4-3,12/millió, míg a legtöbb 
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európai országban 0,11-0,55/millió. Közel-Keleti arab országokban végzett felmérés 

alapján a prevalencia 5,3-6/milliónak bizonyult, az USA-ban, Kanadában és Izraelben 

1,38-1,6/millió volt. [40, 44-46]. Magyarországon közel 30 ismert 3-as típusú beteg van, 

amelynek alapján ennek a betegségnek a gyakorisága hazánkban a magasabbak közé 

tartozik. A 3-as típusú genetikai defektus allélfrekvenciája (q, a homozigóta állapot 

előfordulási gyakoriságából, q2-ből számítva) ennek alapján 0,17 %, míg a heterozigóta 

állapot frekvenciája (2pq) 0,35%, illetve a magyar populációra vetítve 35000. Még ennél 

is magasabb számot kapnánk, ha figyelembe vennénk, hogy a legutóbbi ideig a 3-as 

típusú betegek várható életideje csökkent volt. Ezek a számadatok jól illusztrálják, hogy a 

hordozók túlnyomó többsége tünetmentes. Egy kisebb részük enyhe 1-es típusú 

betegségben szenved. A felmérések szerint a betegek 70%-a tartozik az 1-es típusba. 

 

Ismétlődő mutációk, deléciók 

A 3-as típusú VWB-ért felelős molekuláris defektusok szétszórva találhatók a gén egész 

területén, igen heterogének, és többségük ún. „null allélt” eredményez. A legtöbb 3-as 

típusú VWB mutáció frameshiftet okozó kis deléciókból vagy inzerciókból, illetve 

nonsense mutációkból áll, melyek a fehérjeszintézist teljes egészében megakadályozzák 

homozigóta, és compound heterozigóta formában is. Az eddig leírt számos mutáció közül 

csak nagyon keveset találtak meg több egymással nem rokon családban is (ún. ismétlődő 

mutációk). Az egyik ilyen nevezetes ismétlődő mutáció egyetlen citozin deléciója a 2435-

ös pozícióban (c.2435delC) a 18-as exonban. Ez a mutáció a Balti tenger környéki 

populációkban fordul elő gyakran. A lengyel populációkban 75%-os, svéd populációban 

50%-os, illetve Németországban 12,5%-os allélfrekvenciát írtak le a 3-as típusú VWB 

betegek között. Valószínűsítik, hogy a létrejött mutáció a populációk közötti migráció 

révén terjedt a környező országokban, így a távolabbi populációkban az előfordulási 

gyakorisága kisebb. [42, 47] Magyarországon ez a mutáció a 3-as típusú betegek 12,5%-

ában fordul elő.  

A 2535-ös pozícióban lévő arginin kodont érintő nonsense mutációt, a p.R2535X 

mutációt is több holland, svéd, német, olasz és török családban megfigyelték. Az arginin 

kodont érintő mutációk eredményeként nagy valószínűséggel alakul ki stop kodon, 
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ezekben a pozíciókban létrejövő nonsense mutácókat „hot-spot” mutációnak is nevezi az 

irodalom. [42, 47-50]  

Említenünk kell azt a két nemrégiben közölt deléciót, melyet több, egymással látszólag 

nem rokoni kapcsolatban lévő családban írtak le. Az egyiket két német és három olasz 

VWB család vizsgálata során fedezték fel. A mutáció egy 253 kb nagyságú génszakasz 

elvesztésével a teljes VWF gén és a szomszédos TMEM16B gén deléciójához vezet. [51] 

Mind az öt családban azonos töréspontokat és közös haplotípust találtak, amely alapján 

közös alapító hatás feltételezhető a betegek közt. A töréspontok vizsgálata Alu repetitív 

szekvenciák jelenlétét igazolta az 5’ és 3’ végeknél. Ezek alapján két Alu szekvencia 

közötti rekombinációs eseményt feltételezünk a deléció kialakulásának 

mechanizmusaként. [51] Az Alu-szekvenciák biológiáját és a feltételezett rekombinációs 

mechanizmust a következő alfejezetben részletezem. 

A másik, a 4.-5. exont érintő részleges nagy deléciót nagybritaniai kaukázusi családokban 

írták le. A vizsgálat hét 3-as típusú, két 1-es típusú von Willebrand betegben és több 

tünetmentes családtagban igazolta a jelenlétét. A részletes analízis során ebben az esetben 

is Alu-repetitív szekvenciákat találtak a töréspontoknál. A betegekben töréspontok 

szekvenciája és a haplotípus is megegyezett, alátámasztva a közös eredetet. [52]  

Érdemesnek tartom ennél a pontnál előre utalni a magyarországi vizsgálat eredményére, 

amely során 25 3-as típusú betegből 7-ben találtunk részleges nagy deléciót. A részletes 

szekvencia elemzés ebben az esetben is Alu-szekvenciákat talált a töréspontoknál, és a 

betegek közös haplotípussal rendelkeztek. [2] 

A korábban vizsgált populációkban VWF gén teljes vagy részleges nagy deléciói csak a 

3-as típusú betegek egy csekély hányadáért voltak felelősek. Schneppenheim és mtsai. 28 

német 3-as típusú VWB beteg vizsgálata során egy homozigóta teljes és egy heterozigóta 

részleges nagy deléciót talált. [42] Shelton-Inloes és mtsai. két homozigóta teljes 

delécióról számoltak be 19 betegükben. [53] Baronciani és munkatársai egyetlen esetben 

találtak homozigóta részleges deléciót negyven multietnikus származású betegük között 

[50, 54]. Ezen kívül több esetismertetés is szerepel az irodalomban, melyekből az adott 

populációban való gyakoriság nem állapítható meg. E beszámolók körében négy olyan 

családot találtunk, melyekben komplett deléció és öt olyan családot, melyekben részleges 
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nagy deléció okozta a hármas típusú VWB-et. [50, 51, 53-55] 2006-ban publikálták azt a 

közleményt, amelyben egy kínai 3-as típusú von Willebrand beteg genetikai analízise 

során Alu-mediált rekombinációs eseményt feltételezett egy kínai családnál észlelt 

deléció hátterében. [56] A közelmúltban gyors egymásutánban közölt ismétlődő deléciók 

felfedezésére magyarázatot adhat a tudományos módszerek jelentős mértékű fejlődése, és 

a fokozott érdeklődés a betegség genetikai hátterének feltérképezése iránt. 

Bár az összes 3-as típusú betegre vonatkoztatva a nagy deléciók a fentiek értelmében 

ritkának számítanak, az alloantitestek kialakulása nagyon gyakran éppen az ilyen nagy 

deléciók homozigóta formáiban fordult elő. [42, 49, 50, 53, 56-59] Tudnunk kell, hogy a 

VWF ellenes alloantitest képződés az összes 3-as típusú beteg tekintetében viszonylag 

ritka szövődmény, mely e betegek 7,5-9,5%-ában jelentkezik. [60, 61] A korábbi 

közlemények alapján a VWF gén homozigóta részleges vagy teljes deléciója kevés 

kivételtől eltekintve szinte mindig alloantitest képződéssel járt. [49-51, 53, 56-59] A 

közelmúltban közölt Alu-mediált ismétlődő deléciók esetében azonban nem számolnak 

be alloantitest képződésrő, sem a britt, sem az olasz-német betegcsoportban. A magyar 

deléciós betegek között sem jelentkezett ez a komplikáció.  

 

Az Alu-szekvenciák családja és szerepe a betegségek kialakulásában 

Az Alu család a mobilis genetikus elemek családjai közül a legnagyobb számban fordul 

elő; hozzávetőlegesen egymillió kópiát találunk a humán genonban, mely annak 

körülbelül 11%-át teszi ki [62]. A repetitív Alu szekvenciák a genonban mindenfelé 

megtalálhatók, hozzevetőleg 300 nucleotid hosszúságúak. Amplifikációjuk RNS-

dependens módon, „retropozíció”-nak nevezett mechanizmussal történik. A folyamat 

során az RNS transzkriptum reverz transzkripcióval cDNS formába írodik át, és 

„másolás-beillesztés” („copy-and-paste”) mechanizmussal inzertálódik a genomiális 

struktúrába. Az Alu-elemek amplifikációja folyamatos, becslések szerint a retropozíciós 

ráta 1/100-125 születés. Az Alu szekvenciáknak strukturális, valamint funkcionális 

szerepet tulajdonítanak a genomban, igy feltételezik, hogy génexpressziót módosító 

szerepet játszanak például a sejtet ért stresszhatás következtében, promoter funkciót 

hordoznak egyes szteroid hormonreceptorok esetében, valamint hozzájárulnak a DNS 
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repair mechanizmushoz. [63-65] Egyes elméletek szerint a genom evolúciós fejlődésében 

is jelentős hatással bírnak. Az Alu elemek nagyszámú jelenléte a genomban számos 

lehetőséget biztosít a szekvenciák közötti egyenlőtlen (unequal) homológ 

rekombinációra. Ezek az események gyakran intrakromoszómálisan jönnek létre, ezáltal 

exon deléciót vagy duplikációt okozhat az adott génben. Interkromoszómális 

rekombináció következményeként még komlexebb kromoszóma abnormalitások is 

kialakulhatnak. A direkt mutációt okozó hatáson kívül az exonok közelébe inzertálódott 

Alu elemkről feltételezik, hogy DNS splicingot módosító hatása révén okoz betegséget.   

A különböző Alu alcsaládok, melyeket Alu J, Alu Sx, Alu Sq, Alu Ya és Alu Yb néven 

ismerünk, körülbelül 70-80% homológiát mutatnak az Alu konszenzus szekvenciával. Az 

Alu szekvencia magját képező (ún. Alu core sequence) bázissorrendek körülbelül 79%-os 

egymás közti homológiával rendelkeznek, melyről azt gondoljuk, hogy elsősorban ez a 

rész felelős a homológ vagy nem homológ rekombinációért. [66] Számos genetikai 

betegség molekuláris elemzésekor identifikáltak egyes betegekben olyan mutációt, 

amelynek létrejöttéhez Alu-közvetített rekombinációs esemény vezetett. Ilyen eltérést 

találtak például hemofilia, alfa thalassemia, Hunter betegség, C3 komplement deficiencia, 

Duchenne izomdystrofia, X-hez kötött agammaglobulinaemia, Fabry betegség, 

hypercholesterinaemia és Glanzmann thrombastaenia miatt vizsgált betegekben. [67-69] 
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Célkitűzések 

A magyarországi 3-as típusú von Willebrand betegek vizsgálata 

 
A vizsgálatunk célja a Magyarországon élő 3-as típusú von Willebrand betegek átfogó 

genetikai és klinikai vizsgálata volt. Elsődleges célként az összes résztvevő beteg direkt 

DNS szekvenáláson alapuló genotípus meghatározását tűztük ki. Ennek elvégzése 

Professor Reinhard Schneppenheimmel történt előzetes megállapodás után a Hamburgi 

Eppendorf Egyetem Haematológiai Laboratóriumában jött létre, ahol nagyszámú 

genetikai vizsgálatot végeznek von Willebrand betegek körében. A vérmintából 

elvégeztük a VWF:Ag, VWF:CBA és multimer analízist, az altípusok közötti pontos 

besorolás céljából.  A mintavétel alkalmával részletes klinikai anamnézist vettünk fel a 

betegek, illetve a gondozó orvosok segítségével, majd a tünetek súlyosságát 

számszerűsítettük, amelyhez egy európai multicentrikus vizsgálat során kidolgozott 

pontozási rendszert alkalmaztunk. Emellett a rokoni kapcsolatok felderítésére, a 

rendelkezésre álló információk segítségével, családfakutatást végeztünk. A 

Magyarországon, országos szinten működő és folyamatosan frissített vérzékeny betegek 

kataszterét használtuk a betegekkel való kapcsolatfelvételben.  

A hármas típusú VWB prevalenciája Magyarországon 2,6/millió (26 beteg 24 családból a 

tízmilliós Magyarországon). A vizsgálatban huszonnégy 3-as típusú beteg vett részt 23 

VWB családból. Nem várt eredményként egy új, gyakori, az összes 3-as típusú allél 25%-

át (12/48) képező nagy részleges deléciót találtunk. Kimutatását követően elvégeztük az 

új deléció részletes molekuláris jellemzését is. 
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Módszerek 

 

Betegek 

A vizsgálatba 24 3-as típusú von Willebrand beteget vontunk be, akik 23 egymással 

rokonságban nem álló családból származtak, közülük 13 nő és 12 férfi volt. A bevonási 

kritériumok a következők voltak: (1) VWF:Ag ≤ 5 U/dl és (2) recesszív öröklésmenetet 

tükröző családi anamnézis. A vizsgálatba beválasztásra került egy 25. beteg, akinek 

VWF:Ag szintje 6 U/dl, volt, családi anamnézis alapján betegsége recesszív módon 

öröklődött. A VWF:Ag szint igen kismértékű eltérése, amely az ilyen alacsony szinteknél 

számításba veendő mérési bizonytalanság miatt szinte elhanyagolható, valamint a 

recesszív öröklésmenet alapján egyértelműen nem volt megerősíthető illetve kizárható a 

3-as típusú VWB. 

 

Vérzésmutató, családfaelemzés 

Az anamnézist felvevő orvos standardizált kérdőívet töltött ki, amely tartalmazta a 

vérzéses eseményeket, az alkalmazott kezeléseket és a családi adatokat. [70] A 

vérzésmutatót („bleeding score”) az irodalomnak megfelelően számoltuk. A vérzések 

jellegét, súlyosságát és a szükséges kezelést értékeltük és pontoztuk egy európai 

multicentrikus tanulmány során kidolgozott kérdőív segítségével. [71] A kérdőív 

segítségével részben objektivizálhatók a betegek életét befolyásoló vérzéses panaszok, 

valamint a szükséges kezelés gyakorisága és módja. A nemzetközi ajánlás elfogadása és 

használata lehetővé teszi a különböző betegcsoportok racionális összehasonlítását a 

klinikum területén is. A kérdőív magyar változatát a fejezet végén található III. táblázat 

mutatja.  

A részletes genealógiai adatokat a betegekkel és a családtörténetet jól ismerő 

családtagjaikkal történő személyes és telefonos interjúk révén rögzítettük. Ezen interjúk 

előtt a betegek és családtagjaik átnézték a család rendelkezésére álló anyakönyvi 
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kivonatokat és keresztleveleket. A hivatalos állami levéltárban nem volt módunk 

kiterjeszteni a kutatást.  

Valamennyi beteg illetve törvényes képviselője részletes tájékoztatást követően 

beleegyező nyilatkozatot írt alá. A vizsgálatot az Egészségügyi Tudományos Tanács – 

Tudományos Kutatás Etikai Bizottság engedélyével végeztük, engedélyszám: 2/KO/2006. 

 

VWF antigén és aktivitásmérés 

 A VWF antigén szintjét (VWF:Ag) ELISA módszerrel határoztuk meg, amelyhez 

poliklonális nyúl anti-humán antitestet, valamint tormaperoxidázzal jelölt poliklonális 

nyúl anti-humán antitestet használtunk (Dako, Glostrup, Dánia).  A VIII-as faktor 

aktivitását (FVIII:C) egyfázisú alvadási vizsgálattal mértük (ACL-10000; Instrumentation 

Laboratories, MA, USA). A kollagénkötö képességet (VWF:CBA) ELISA módszerrel 

határoztuk meg a következő módon: az ELISA tálcákat PBS-ben oldott 5 μg/ml humán 

placenta kollagénnel fedtük 4°C-on 48 óráig (Sigma, St. Louis, MO, USA). 1%-os BSA-

val való blokkolás és mosás után betegektől származó, valamint standard citrátos 

plazmával inkubáltuk a tálcákat 2 óráig szobahőmérsékleten. Ismételt mosás után a 

megkötött VWF-t torma peroxidázzal jelölt poliklonális nyúl anti-humán VWF antitest 

segítségével detektáltuk. 

 

VWF multimer analízis 

A betegek EDTA-val alvadásgátolt plazmájából elektroforézist végeztünk 1,6 %-os 

nátrium dodecyl szulfát (SDS) agaróz gélen. Ezt követően Western blot módszerrel, 

elektromos transzfer segítségével nitrocellulóz membránra vittük át a fehérjéket, 

amelyeket tormaperoxidázzal jelzett poliklonális nyúl anti-humán VWF antitestek és 

chemiluminscens módszer segítségével jelenítettünk meg (Amersham Pharmacia 

Biotech).  
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Molekuláris vizsgálatok 

A genomiális DNS-t friss, illetve fagyasztott, EDTÁ-val alvadásgátolt vérminták buffy 

coat rétegéből tisztítottuk a HighPure PCR Template Preparation Kit segítségével (Roche, 

Mannheim, Németország).  

 

Töréspont elemzés 

A delExon1-3 töréspontjait standard géntérképezéssel állapítottuk meg. Először az 

irodalomból ismert bázissorrend alapján egy PCR primer sorozatot terveztünk, melyekkel 

fokozatosan szűkítve a távolságot a töréspont lokalizációját meghatároztuk. A töréspontot 

áthidaló PCR reakciótermékét direkt módon szekvenálva megállapíthatóvá vált a 

töréspontok körüli pontos bázissorrend. 

 

Töréspont-specifikus PCR 

A töréspont-specifikus PCR a VWB populációk szűrését is lehetővé teszi. A reakciót úgy 

terveztük meg, hogy a két primer pár egy közös reverz primerből és két különböző 

forward primerből álljon. A deléció-specifikus (fwd-del) primer az 5’ törésponttól fölfelé 

található szakasznak felel meg, míg a vad-típus-specifikus (fwd-wild) primer VWF 3-as 

exonjában kezdődik. A közös reverz primer szintén a 3-as exon egy szakaszának felel 

meg. Az így megtervezett PCR reakció lehetővé tette két különböző termék szimultán 

amplifikációját. A delExon1-3 jelenléte esetén egy 265 bp szakaszt, a vad típusú VWF 

gén jelenlétekor egy 317 bp szakaszt, illetve mindkét darabot, amennyiben a deléció 

heterozigóta formában van jelen. A PCR reakció paraméterei a következők voltak: 63 °C 

kapcsolódási hőmérséklet, 35 ciklus. A primer szekvenciák a következők voltak: VWF-

fwd-del: 5’-ctc ggc tca ctg caa gct ctg cct cct ggg-3’; VWD-fwd-wild: 5’-gga atc tcg ctc 

gtg ttg tcc agg ctg gaa g-3’; és a közös reverz primer, VWD rev: 5’-gct aag cag tca cat ttt 

cag ata acc tgt c-3’. Az PCR termékek gélelektoforézisének képe, valamint a PCR reakció 

mechanizmusának sematikus ábrázolása az Eredmények tárgyalása című részben a 

deléció specifikus PCR-t ismertető fejezetben található (8. ábra).     
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Szekvenálás 

A molekuláris vizsgálatokat a Hamburgi Eppendorf Egyetem Gyermekgyógyászati 

Hematológiai és Onkológiai Tanszékének laboratóriumában végeztük, Németországban. 

Primer párokat terveztünk a VWF gén 51 kódoló exonjára és a szomszédos intron 

szakaszokra. A 23-34. exonok primerjeit úgy terveztük, hogy elkerüljük a VWF 

pseudogén megfelelő szakaszainak amplifikációját. A polimeráz láncreakciót (PCR) Taq 

polimeráz (Invitrogen, Karlsruhe, Németország) segítségével végeztük, T-gradient Cycler 

nevű készülékben (Biometra, Göttingen, Németország). A PCR termékeket 1,2 % agaróz 

gélben történt elektroforézissel elemeztük (SeaKem; FMC, Rockland ME, USA; 

módosított TAE felvivő pufferben – Millipore, Bedford, MA, USA), és a specifikus 

csíkokat a gélből kivágtuk, majd kit segítségével tisztítottuk (DNA Gel Extraction kit, 

Millipore). A direkt szekvenálást a BigDye rendszerrel végeztük (ABI, Big Dye 

Terminator Cycle Sequencing Kit) az ABI Prism 310 vagy 377 szekvenáló egységén 

(ABI, Foster City, CA, USA). A szekvenáláshoz a PCR-rel megegyező primereket 

használtuk. 

 

Géndózis elemzés 

Multiplex PCR-t terveztünk 50 µl reakciótérfogatban, 100 ng DNS templát és a cél- 

(VWF exon 3) és referencia- (Rab27a gén, exon 3 és 9, 15-ös kromoszóma) gének 

szekvenciákra tervezett primerpárok felhasználásával. A PCR termékeket denaturáló 

HPLC (high performance liquid chromatography, Transgenomic, Omaha, IA, USA) 

segítségével elemeztük és számoltuk a két görbe (VWF/referencia) alatti terület arányát 

(AUC – area under curve). Az arányok normál tartományát 14 olyan személyen végzett 

50 független méréssel állapítottuk meg, akikről ismert volt, hogy mindkét VWF alléllal 

rendelkeznek. A normál átlag 1,28 volt, a tartomány (± 2 SD) 0,94-1,62. Ezzel a 

módszerrel a 3-as exon homozigóta hiánya könnyen észlelhető (nincs csúcs).  

Heterozigóta betegekben a VWF/referencia görbe AUC értéke várhatóan a normál 

kontroll körülbelül 50%, 0,7-0,8 volt. Részletesen az Eredmények tárgyalása részben 

látható a leírtak grafikus megjelenítése (6. ábra). 
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III. Táblázat. Vérzésmutató (Bleeding Score) Pontszám: min: -3; max: 45 

Vérzés típusa -1 0 1 2 3 4 
 Orrvérzés  - Nincs, vagy 

triviális vérzés (<5 
epizód/ év) 

>5 epizód/ év vagy >10 perc/ 
epizód 

Haemostaseológiai  
konzultáció 

Tamponád, kauterezés v. 
antifibrinolyticum 

Transzfúzió, DDAVP 
vagy faktorpótlás 

Bőrvérzés - Nincs, vagy 
triviális vérzés (<5 

epizód/ év) 

Spontán >1 cm Haemostaseológiai  
konzultáció 

- - 

Vérzés minor 
sebekből 

- Nincs, vagy 
triviális vérzés (<5 

epizód/ év) 

>5 epizód/ év vagy >5 perc/ 
epizód 

Haemostaseológiai  
konzultáció 

Sebészi vérzéscsillapítás Transzfúzió, DDAVP 
vagy faktorpótlás 

Szájüregi vérzés - Nincs Legalább egyszer szakorvosi 
beutalás 

Haemostaseológiai  
konzultáció 

Sebészi vérzéscsillapítás 
vagy antifibrinolyticum 

Transzfúzió, DDAVP 
vagy faktorpótlás 

Gastrointestinalis 
vérzés 

- Nincs Fekélyhez, portális 
hypertensiohoz, 

angiodysplasiához v. 
aranyérhez társul 

Spontán Sebészi vérzéscsillapítás, 
transzfúzió, DDAVP , 

faktorpótlás vagy 
antifibrinolyticum 

- 

Izom hematoma - Soha nem volt Trauma után; kezelés nem 
szükséges 

Spontán; kezelés nem 
szükséges 

Spontán v. trauma után;  
DDAVP v. faktorpótlás 

Transzfúzió vagy sebészi 
kezelés 

Hemarthrosis - Soha nem volt Trauma után; kezelés nem 
szükséges 

Spontán; kezelés nem 
szükséges 

Spontán v. trauma után;  
DDAVP v. faktorpótlás 

Transzfúzió vagy sebészi 
kezelés 

Menorrhagia - Nincs Haemostaseológiai  konzultáció Antifibrinolyticum, 
fogamzásgátló 

Vas pótás, courettage Transzfúzió, DDAVP v. 
faktorpótlás, 

hysterectomia 
Központi 

Idegrendszeri vérzés 
- Soha nem volt - - Subduralis hematoma Intracerebrális vérzés 

Foghúzás utáni 
vérzés 

Legalább 2 
extrakció  után 
nen volt vérzés 

≤1 extrakció után 
nem volt vérzés 

Szakorvosi beutalás a 
beavatkozások ≤25%-ában; 

interventio nélkül 

Szakorvosi beutalás a 
beavatkozások ≥25%-ában; 

interventio nélkül 

Fogászati öltés v. helyi 
vérzéscsillapítás 

Transzfúzió, DDAVP 
vagy faktorpótlás 

Műtét utáni vérzés Legalább 2 
műtét után nen 

volt vérzés 

≤1 műtét után nem 
volt vérzés 

Szakorvosi beutalás a 
beavatkozások ≤25%-ában; 

interventio nélkül 

Szakorvosi beutalás a 
beavatkozások ≥25%-ában; 

interventio nélkül 

Sebészi vérzéscsillapítás v. 
helyi vérzéscsillapítás 

Transzfúzió, DDAVP 
vagy faktorpótlás 

Post-partum vérzés Legalább 2 
szülés  után nen 

volt vérzés 

≤1 szülés után nem 
volt vérzés 

Haemostaseológiai  konzultáció Vas pótás, courettage, 
antifibrinolyticum 

Transzfúzió, DDAVP vagy 
faktorpótlás 

Hysterectomia 
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Eredmények  

A magyarországi 3-as típusú VWB klinikai és molekuláris jellemzése 

 

A magyar 3-as típusú VWB populáció genetikai analízise során 14 új mutációt 

azonosítottunk összesen 30 allélon. Ezek közül 5 nonsense mutáció (p.Q1238X, 

p.Q1898X, p.Q1931X, p.S2505X, p.S2568X), 4 frameshift mutáció, melyeket 1-2 

bázispár inzerciója vagy deléciója okozott (c.1992insC, c.3622delT, c.5315insGA, 

7333delG), valamint 3 missense  (p.C35R, p.R81G, p.C623T) és 1 feltételezett splice 

site mutáció  (c.1730-10C>A) volt. Emellett egy új részleges nagy deléciót (DelExon1-

3) találtunk, amely a VWF gén 5’ végének elvesztését okozta. 

További 16 allélon hat korábban közölt mutációt identifikáltunk, ezek között volt a több 

európai populációban ismétlődő c.2435delC, p.R1659X, valamint a p.R1853X.   

A 24 beteg 3-as típusú beteg közül 12-nek homozigóta mutációja volt, 11-nek 

compound heterozigóta mutációja, míg egy betegben nem tudtuk egyértelműen 

azonosítani a 3-as típusú VWB fenotípus genetikai magyarázatát.  

Emellett a vizsgálatba beválasztott 25. beteget összetett heterozygota mutációt találtunk; 

egy missense mutáció (p.C295S) társult a gyakori, null allélt okozó c.2435delC-vel. Ezt 

a beteget az analízisek során 2A (IIC) altípusba soroltuk át, ezért adatait a 3-as típusú 

kohort adati közé nem számítottuk be. Az átsorolást alátámasztó eredményeket a 

következő fejezetben részletesebben leírjuk. 

 A szekvenált fragmentumokban található mutációk és polimorfizmusok elemzése azt 

mutatta, hogy betegeink közül egyiknek sem volt pszeudogén rekombinációs eseménye, 

amit korábban számos esetben találtak különböző szerzők a mutációk magyarázataként. 

[72] Eredményeink összhangban állnak azzal a korábbi eredményekkel, amelyek 

alapján a 3-as típusú mutációk a VWF gén teljes hosszán megtalálhatók. Tekintve a gén 

jelentős hosszát és az 52 exont, amelyet tartalmaz, a betegség genetikai analízisét 

megnehezíti. Az általunk észlelt és korábban leírt mutációknak a VWF doménjeihez és 

exonjaihoz viszonyított elhelyezkedését a 5.ábrán szemléltetjük.  
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Öt olyan mutációt azonosítottunk, melyek egynél több betegben fordultak elő: 

delExon1-3 hét betegben (hat családban) szerepelt, a c.2435delC öt betegben, míg a 

c.3379+1>A, p.Q1238X és p.E1853X mindegyike 2-2 betegben. A mutációkat, 

valamint a laboratóriumi és klinikai jellemzőket a IV-es táblázatban foglaltuk össze.  

5. ÁBRA. A vizsgálatunk során azonosított új és korábbi közleményekben már leírt
mutációk elhelyezkedése a VWF fehérje doménjeihez és a gén exonjaihoz viszonyítva.
Az ábra feletti szövegdobozokban az új mutációk láthatók, alul a már ismertek. Dőlt
betűvel az utólag IIC altipusba átsorolt beteg missense mutációja látható. (Forrás: saját
anyag) 
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IV. Táblázat. A Magyar 3-as típusú von Willebrand betegek klinikai, laboratóriumi és genetikai adatai 

Bet. 
No. 

VWB 
Típus 

VWF:Ag 
(U/dl) 

VWF: 
CBA 
(U/dl) 

FVIII:
C 

(U/dl) 

Multi- 
mer** 

Inhi-
bitor

VM+ Nem Nucleotid csere Aminosav csere Exon Intron 40 
VNTR  

Mutáció
++ 

1 3 1 1 1 - - 20 N delEx1-3/c.5692C>T delEx1-3/p.Q1898X 1-3/ 34 18/14 Ú/Ú 

2 3     < 1 1 10 - - 23 N delEx1-3/c.2435delC delEx1-3/p.P812RfsX31 1-3/18 18/19 Ú/L 

3 3     < 1      < 1 2 - - 12 F delEx1-3/ delEx1-3 delEx1-3/delEx1-3 1-3/1-3 18/18 Ú/Ú 

4 3 1 1 1 - - 26 N delEx1-3/ delEx1-3 delEx1-3/delEx1-3 1-3/1-3 18/18 Ú/Ú 

5 3 1 1 1 - - 19 F delEx1-3/ delEx1-3 delEx1-3/delEx1-3 1-3/1-3 18/18 Ú/Ú 

6 3 1 1 3 - - 29 N delEx1-3/ delEx1-3 delEx1-3/delEx1-3 1-3/1-3 18/18 Ú/Ú 

7 3 1 1 1 - - 28 F delEx1-3/ delEx1-3 delEx1-3/delEx1-3 1-3/1-3 18/18 Ú/Ú 

8 3 1 1 2 - - 19 F c.2435delC/c.2435delC p.P812RfsX31/p.P812RfsX31 18/18 19/19 L/L 

9 3 1 1 3 - - 10 N c.2435delC/c.5557C>T p.P812RfsX31/p.R1853X 18/32 16/19 L/L 

10 3     < 1      < 1 3 - - 18 F c.2269_2270delCT /c.2435delC p.L757VfsX22 /p.P812RfsX31 17/18 17/18 L/L 

11 3     < 1      < 1 4 - - 21 N c.2435delC/c.7514C>A p.P812RfsX31/p.S2505X 18/44 18/19 L/Ú 

12 3 1 1 7 - - 32 N c.2124_2125delCT/c.2124_2125delCT p.C709LfsX3/p.C709LfsX3 16/16 18/18 L/L 

13 3 1 1 5 - - 18 N c.3712C>T/c.3712C>T p.Q1238X/p.Q1238X 28/28 16/16 Ú/Ú 

14 3 1 1 2 - + 14 F c.3622delT/c.3622delT p.S1208QfsX7/p.S1208QfsX7 27/27 18/18 Ú/Ú 

15* 3 1 1 3 - - ND N c.3379+1G>A/c.3379+1G>A Splice/Splice 25/25 18/18 L/L 

16* 3 1 1 5 - - 24 N c.3379+1G>A/c.3379+1G>A Splice/Splice 25/25 18/18 L/L 

17 3     < 1      < 1 4 - - 18 N c.7333delG/c.7703C>A p.E2445RfsX16/p.S2568X 43/45 17/18 Ú/Ú 

18 3     < 1      < 1 3 - - 20 F c.1992insC/c.5557C>T p.C665LfsX13/p.R1853X 16/32 15/16 Ú/L 

19 3     < 1      < 1 3 - - 20 F c.241A>G/c.5315insGA p.R81G/p.D1772EfsX11 4/31 16/17 Ú/Ú 

20 3     < 1      < 1 6 - - 14 F c.103T>C/c.4975C>T p.C35R/p.R1659X 3/28 14/16 Ú/L 

21 3 1 1 5 LMWM  15 F c.1868G>A/c.3712C>T p.C623T/p.Q1238X 15/28 16/17 Ú/Ú 

22 3 3 1 4 LMWM - 18 N c.1730-10C>A/c.1730-10C>A Splice/Splice 15/15 18/18 Ú/Ú 

23 3 4 2 ND LMWM - 21 F c.1730-10C>A/c.5791C>T Splice/p.Q1931X 15/34 17/18 Ú/Ú 

24 3 5 1,5 7 LMWM - 14 F c.1786C>A p.H596N 15 15/19 Ú 

25 2A 
(II/C) 

6 1 4 LMWM - 25 N c.883T>A/c.2435delC p.C295S/p.P812RfsX31 8/18 16/19 Ú/L 

*Ez a két beteg szintén hordozta a p.R924Q aminosavcserét. 
**A legtöbb betegnél nem találtunk kimutatható VWF fehérjét a multimer gélen. L. 8. ábra a 20-24 betegek multimer géljeit illetően. 
ND: nem történt; nem állt rendelkezésre szubsztituálatlan plazma a multimer ill. FVIII:C vizsgálathoz, vagy a beteget nem tudtuk elérni a vérzésmutató meghatározásához. 
LMWM: Kis molekulasúlyú multimer (Low molecular weight multimer). +VM Vérzésmutató (Bleeding score). ++Ú új, L korábban leírt. F: férfi, N: nő 
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Klinikai jellemzők 

Betegeink klinikai jellemzőit az IV-as táblázat mutatja. A VWF:Ag szint ≤1 U/dl volt 

21 betegben, míg 3 betegben 1 U/dl-nél magasabb, de 5 U/dl-nél alacsonyabb szintet 

mértünk. A multimer gélen 4 betegnél találtunk nyomokban kis molekulasúlyú VWF 

multimert (LMWM). A 4 beteg közül 3 esetében magasabb, mint 1 U/dl VWF szintet 

mértünk. Húsz betegnél nyomokban sem volt kimutatható a VWF, ezekben az 

esetekben a VWF:Ag szintje kivétel nélkül ≤1 U/dl volt (10. ábra). 

A vizsgálatba bevett, és ennek során IIC altipusba átsorolt 25. beteg VWF antigén 

szintje 6 U/dl volt, családi anamnézise egyértelműen recesszív öröklődésmenetet 

mutatott. Multimer analízise során LMWM-t detektáltunk. Ez a beteg az ellátó 

központban 3-as típusú VWB diagnózist hordozott, és a vizsgálatba való belépéskor 

nem állt rendelkezésre jó minőségű multimer analízis. Az ilyen határhelyzetek 

beválasztása a vizsgálatba tükrözi a mindennapi klinikai gyakorlat nehézségeit, így a 

beteg adatait az összefoglaló IV-as táblázatban feltüntettük. A 25. beteg adatait nem 

tartalmazzák a 3-as típusú betegcsoportra vonatkozó arányok és értékek. 

Részletes klinikai információ és vérzésmutató 24 betegtől áll rendelkezésre. A 

vérzésmutató 12-28 (átlag 17,8) volt a férfi betegekben és 10-32 (átlag 21,7) a 

nőbetegekben, ami annak a következménye, hogy a nőbetegek súlyosabb vérzéses 

tünetekben szenvedtek a menorrhagia, petefészek- és posztpartum vérzések miatt. (A 

vérzésmutató skála elméleti tartománya mínusz 3 és 45 között van.) Az 1 U/dl-nél 

magasabb VWF:Ag szintű betegek között nem volt lényeges eltérés a vérzésmutató 

értékében. A nőbetegekben a vérzéses epizódok száma a menarche után emelkedett 

meg. Azok a vérzéses tünetek, amelyek faktorpótlást igényeltek a férfi betegekben 

főként sérülések következményei voltak, és típusosan a gyermekkor elmúltával ritkábbá 

váltak. A Haemate P akár profilaktikus, akár „on-demand” használata csökkentette a 

vérzéses epizódok súlyosságát és időtartamát. Évi 1-10 alkalommal volt szükség VWF 

faktorpótlásra. Az 1990-es évek eleje után egyöntetűen Haemate P-t használtak a 

betegek faktorpótlásra, míg az azt megelőző időszakban cryoprecipitatumot 

alkalmaztak. A vérzésmutatót korábban 1-es típusú populációk szűrésére alkalmazták, 

ahol az érték átlagosan 4-9 között volt. [71] 



45 
 

VWF ellenes allo-antitestek egyetlen betegben alakultak ki; ennél a betegnél anafilaxiás 

reakció lépett fel a VWF koncentrátum adása után (az inhibitor kialakulás aránya 1/24, 

vagyis 4,1%). Ez a beteg homozigóta volt a 27-es exon c.3622delT frameshifttel járó 

mutációjára, és esetében a vérzéses tünetek rFVIIa kezelést igényeltek. A többi beteg 

közül egyiknek sem alakult ki allergiás reakciója, és nem váltak refrakterré a VWF 

szubsztitúcióra, bár gyermekkoruktól kezdve valamennyien rendszeresen kaptak 

faktorkészítményt. Egy másik vizsgálat részeként 3 betegnél ellenőriztük a beadott 

VWF és FVIII farmakokinetikáját. Ezek a mérések (2-es, 12-es és 25-ös beteg) e 

betegekben kétségkívül kizárták az inhibitor jelenlétét. Minthogy nem lépett fel klinikai 

indikáció, részletes laboratóriumi vizsgálat az inhibitor kizárására a többi betegben nem 

történt, így igen alacsony titerben jelenlévő anti VWF antitestek jelenlétét nem 

zárhatjuk ki teljes biztonsággal. Ezek az antitestek, ha jelen voltak is, klinikailag 

jelentéktelenek maradtak, mivel egyetlen betegünk sem vált a faktorpótlásra refrakterré, 

és anafilaxiás reakció sem lépett fel. Külön kiemelendő, hogy egyik homozigóta nagy 

részleges delécióval (lásd alább) rendelkező betegünknél sem jelentekezett inhibitor, 

noha az irodalmi adatok alapján ezt várhattuk volna. (Megjegyezzük, hogy e 

homozigóta betegeink egyikének sem volt szüksége sebészi beavatkozásra, ezért a VWF 

preoperatív hatásosságát e betegeknél nem állapíthattuk meg.) 
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Megbeszélés 

Inhibitor képződés 

Amint a bevezető részben említettük, a VWF ellenes alloantitest képződés viszonylag 

ritka szövődmény, mely a 3-as típusú VWB betegek 7,5-9,5%-ában fordul elő [60, 61], 

bár egy vizsgálat szerint, mely a teljes iráni 3-as típusú VWB populációt vizsgálta az 

incidencia alacsonyabb is lehet, 2,6%. [46] Az irodalomban elérhető adatok szerint a 

VWF gén homozigóta részleges vagy teljes deléciója mindig alloantitest képződéssel 

járt [49-51, 53, 56-59], három kivétellel. [52, 56] E három cikkben a szerzők nem 

tesznek ugyan említést az inhibitor jelenlétéről vagy hiányáról, de az esetleírásból arra 

lehet következtetni, hogy a betegeknek nem volt inhibitoruk. A Xie és mtsai. által 

közölt betegnél homozigóta részleges deléció egy 61 kb nagyságú DNS szakasz 

elvesztéséhez vezetett, mely a Willebrand faktor 6.-16. exonját tartalmazta, és a 

beszámoló szerint szintén Alu közvetített rekombinációs esemény következménye volt. 

[56] Schneppenheim és munkatársai  két német és három olasz VWB család vizsgálata 

alapján írtak le egy 253 kb nagyságú génszakasz elvesztését, amely a teljes VWF gén, 

és a szomszédos TMEM16B gén deléciójához vezett. Szintén Alu-rekombinációs 

mechanizmust és a haplotípus egyezés alapján alapító hatást feltételeztek. [51] 

Sutherland és mtasi a 4.-5. exont érintő nagy részleges delécióról számolnak be hat 3-as 

típusú nagybritaniai VWB családban, amely  szintén alapító hatás (founder effect) 

következményének látszik, és szintén Alu-közvetített rekombinációs esemény hozhatta 

létre [52]. A vizsgálatunk alapján a magyarországi öt homozigóta delExon1-3 betegünk 

közül egyikben sem fejlődött ki inhibitor. Biológiailag nem látszik ésszerűnek az a 

magyarázat, hogy az Alu közvetített deléciók valahogyan mentesek lennének a többi 

delécióra jellemző inhibitor rizikótól. Megjegyzendő, hogy Alu-közvetített deléciót már 

leírtak egy hemofilia A-ban szenvedő betegben, akinek szintén volt VIII-as faktor 

ellenes inhibitora. [73] Mindezek alapján jól látható, hogy a VWB-ben megfigyelt 

inhibitorok genetikai és immunológiai mechanizmusát egyelőre csak nagyon felületesen 

ismerjük. Hozzá kell tennünk, hogy inhibitorok kifejlődését nem kizárólag a 

homozigóta nagy delécióval rendelkező betegekben írtak le, hanem számos más 

mutációhoz is társultak az irodalomban, melyek korai stop kodont hordoztak a 

homozigóta vagy compound heterozigóta formában [50, 55, 74]. A magyar 
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betegcsoportban lévő egy inhibitoros beteg esetében is ilyen homozigóta korai stop 

kodont azonosítottunk a genetikai analízissel. 

 

Molekuláris eredmények: nagy deléció  

A vizsgálat egyik legváratlanabb eredménye egy nagy részleges deléció felfedezése 

volt. Ezt a deléciót ezért mélyrehatóan elemeztük. A többi molekuláris defektus 

bemutatása ennek az elemzésnek a részletezése után következik. 

Öt betegben (négy, egymással nem rokon családból) nem sikerült specifikus PCR 

terméket nyerni a 2-es és 3-as exonból, annak ellenére, hogy több különböző primer párt 

is használtunk. Az amplifikációs termékek teljes hiánya azt sugallta, hogy egy részleges 

nagy deléció áll a betegség hátterében, mely magában foglalja a VWF gén 1-es 2-es és 

3-as exonját. E feltételezés igazolásához az egyes exonok jelenlétének mennyiségi 

megközelítésére volt először szükség – ez a géndózis módszerének segítségével vált 

lehetővé. 

Géndózis elemzés 

Valamennyi betegünkön végeztünk géndózis elemzést abból a célból, hogy a 

heterozigóta deléciókat is megtaláljuk. Az öt homozigóta betegen kívül még két 

betegnél találtunk olyan VWF/referencia gén arányt, amely alatta maradt a normál 

határoknak (6. ábra). Később mindkét betegnél deléció-specifikus PCR-rel erősítettük 

meg, hogy valóban heterozigóta formában jelen van náluk a delExon1-3 (lásd alább). Ez 

a két beteg más 3-as típusú mutáció kíséretében volt compound heretozigóta a delécióra 

V. táblázat).  
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Töréspont meghatározás  

A nagy deléció töréspontjainak meghatározására standard géntérképezést használtunk. 

Az 5’-töréspontot a VWF kezdő metionin ATG kodonjának A-jától 30071 bázispár 

távolságban a kódolás irányával ellentétesen, „upstream” irányban lokalizáltuk 

(GenBank accession no. NT009759), a VWF és a CD9 gének közötti nemkódoló 

régióban. A 3’-töréspont a VWF gén hármas intronjában, a 3. és 4. exon között, az 

ATG-től 5468 bp-ra volt található. A teljes deléció összesen 35540 bp elvesztését 

eredményezte, mely magában foglalja a VWF 1-es exonját (nem kódoló), valamint a 2-

es és 3-as kódoló exonokat (7. ábra). Így a mutáció helyes elnevezése delExon1-3. 

 

 

6. ÁBRA. A delExon1-3 kimutatása DHPLC-vel történő géndózis elmezés
segítségével. Az első csúcs a VWF gén 3-as exonjának, a második két csúcs pedig a
referencia gén (Rab27a, 15-ös kromoszóma) két szakaszának felel meg. Heterozigóta
betegekben a görbe alatti területek (AUC) aránya a normálnak hozzávetőleg a fele volt.
(Forrás: saját anyag) 
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Az 1-3 exonig tartó genetikus anyag elvesztésén kívül a deléció a VWF gén promoter 

szakaszának elvesztését is okozza. Egy ilyen defektusnál azt várjuk, hogy VWF még 

nyomokban sem termelődik a homozigóta betegekben. Bár direkt mRNS vizsgálatot 

nem végeztünk, az a tény, hogy VWF még nyomokban sem volt kimutatható betegeink 

plazmájában jól illeszkedik a VWF funkció fenti teljes elméleti elvesztéséhez. 

7. ÁBRA. A delExon1-3 elhelyezkedése és a deléció feltételezett mechanizmusa.  
A és B: Az 5’ töréspont a VWF és CD9 gének között található, míg a 3’ töréspont a 3-
as intronban. A két lokalizációban AluY és AluSP repetitív szekvencia jelenlétét
igazoltuk. C: A feltételezett mechanizmus: két Alu-szekvencia között létrejövő 
homológ rekombináció során a két rekombinálódó rész közötti génszakasz kihasítódik. 
D: A töréspontokat a homológ Alu-szekvencián belül jelöltük. (Forrás: Marschalek R., 
saját anyag [2])  
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In silico töréspont analízis 

A deléció kialakulás mechanizmusának feltérképezésére in silico analízist végeztünk az 

érintett DNS szakaszokon. Az elemzés során mind az 5’ mind a 3’ töréspontnál Alu 

elemeket találtunk. Így valószínűsíthető, hogy a deléciót egy homológ rekombinációs 

esemény okozta az 5’ régió Alu Y és a 3-as intronban található 3’ Alu SP elemek 

között. Ez a rekombinációs esemény vezethetett a két Alu-elem közé került 35 kb 

fragmentum elvesztéséhez (7. ábra).  

 

Deléció-specifikus PCR – a delExon1-3 csak a Kárpát-Medencében fordul elő 

A deléció hátterében felismert Alu-közvetített rekombinációs esemény logikusan veti 

fel a kérdést: milyen gyakran fordul elő ez a rekombináció? Mi lehet az oka, hogy más 

populációban ezt a deléciót még nem írták le? Minthogy a heterozigóta deléció a 

szekvenálás számára gyakran rejtve marad, populáció szűrésére más módszert kellett 

alkalmaznunk. Töréspont-specifikus PCR-t fejlesztettünk ki, amelyhez a homozigóta és 

heterozigóta deléciós betegek DNS-ét pozitív kontrollként használhattuk. Az így 

megtervezett PCR termék normál VWF esetén egy 317 bp, delExon1-3 esetén egy 265 

bp fragmens létrejöttét eredményezte (8. ábra). Ezzel a technikával megerősítettük a 

DHPLC és PCR technikával identifikált homozigóta és heterozigóta delExon1-3 

jelenlétét betegeinkben. Tehát Magyarországon összesen hét betegben találtunk nagy 

deléciót, 12 allélon, mely az összes 3-as típusú allélek 25%-át képezi. Öt betegben a 

mutáció homozigóta, 2 betegben compound heterozigóta formában volt jelen más null 

allélokkal. 

A beállított deléció-specifikus PCR segítségével összesen 175, nem magyar 

populációból származó von Willebrand beteg mintáit szűrtük a deléció jelenlétére, hogy 

a DelExon1-3 előfordulásáról információt kapjunk egyéb európai országok betegei közt.  

Az 50 német, 117 orosz, 8 lengyel von Willebrand beteg közül egyben sem volt jelen a 

DelExon1-3. E populációs szűréshez korábbi genetikai vizsgálatokba bevont betegek 

tárolt mintáit használtuk fel. [72, 75] A DelExon1-3-at hordozó betegeinkben a 
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nukleotid polimorfizmusok (SNP) és a 40-es intronban található STR elemzése alapján 

a jellemezhető haplotípus azonos volt (V. táblázat). A két heterozigóta beteg közül a 

szülők genotipizálása csak a kettes családban volt lehetséges, mely azt igazolta, hogy a 

deléció az anyai oldalról öröklődött; a haplotípus itt is azonos volt. A másik 

heterozigóta beteg (akinek a társuló mutációja a p.Q1898X volt) szüleit nem lehetett 

elérni a haplotípus analízis céljából, azonban a genotípus allél-mintázata nem zárja ki, 

sőt valószínűsíti, hogy ennek a betegnek a haplotípusa is azonos a többi betegével (V. 

táblázat). Mindez igen erősen ún. alapító hatásra („founder effect”) utal, azaz egyetlen 

alkalommal a múltban bekövetkezett delécióra, mely azután öröklődés révén terjedt el a 

populációban. Ezt még egy megfigyelős erősíti: eddig nem közölt adatok szerint 

ugyanezzel a deléció-specifikus PCR-el szűrve, az olaszországi 3-as típusú 

betegpopulációban egy betegnél ki lehetett mutatni delExon1-3 mutációt compound 

heterozigóta formában. Ez a beteg Temesváron született, és nevéből arra lehet 

következtetni, hogy felmenői között volt magyar származású (Baronciani és Federici 

személyes közlés). Ki kell emelni, hogy a részletes haplotípus analízis az olaszországi 

beteg esetében is azonos haplotípust mutatott tovább erősítve a feltételezett alapító-

hatást. 
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V. TÁBLÁZAT. A hét delExon1-3 deléciót hordozó 3-as típusú VW beteg mutációi és polimorfizmusokkal jellemzett genotípusa.   

             Bázis csere 
 
Manusco             cDNS 
nucleotid          Nucleotid  Exon Intron

Amino-
sav 

 
 

Mut.1: 
Mut.2: 

 1.beteg 
 
delExon1-3 
Q1898X 

2.beteg 
 
delExon1-3 
2435delC 

3.beteg 
 
delExon1-3
delExon1-3

4.beteg 
 
delExon1-3
delExon1-3

5.beteg 
 
delExon1-3
delExon1-3

6.beteg 
 
delExon1-3
delExon1-3

7.beteg 
 
delExon1-3 
delExon1-3 

10/142A > G 1451 13 - R484H  A/G A/G A/A A/A A/A A/A A/A 
11/41T >C 1548 14 - Y516  C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C 
11/119A >G 1626 14 - A542  G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G 
13/78-83delCTT 1946-19_ 

1946-17 
- 15 -  CTT/delCTT CTT/delCTT del/del del/del del/del del/del del/del 

15/167A > C 2282-42 - 17 -  C/C A/C C/C C/C C/C C/C C/C 
15/292A > G 2365 18 - T789A  A/G A/A A/A A/A A/A A/A A/A 
15/312T > C 2385 18 - Y795  T/C T/T T/T T/T T/T T/T T/T 
16/187C > T 2546+25 - 19 -  C/C C/T C/C C/C C/C C/C C/C 
17/265G >A 2555 20 - R852Q  G/A G/A A/A A/A A/A A/A A/A 
19/252G > A 2880 22 - R960  G/A G/G G/G G/G G/G G/G G/G 
20/828C > T 3222+31 - 24 -  C/T C/C C/C C/C C/C C/C C/C 
24/672A > G 4141 28 - T1381A  A/A A/G A/A A/A A/A A/A A/A 
24/1172C > T 4641 28 - T1547  T/T C/T T/T T/T T/T T/T T/T 
28/271C > T 5844 35 - C1948  C/T C/T T/T T/T T/T T/T T/T 
31/767- 
768delGT 

6976+85_ 
6976+86 

- 40 -  GT/delGT GT/GT GT/GT GT/GT GT/GT GT/GT GT/GT 

STR  - 40 -  14/18 18/19 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 
37/962C > T 8155+50 - 50 -  C/C C/T C/C C/C C/C C/C C/C 

STR: A 40. Intronban lévő short tandem repeat.  
A heterozigóta és homozigóta delExon1-3 mutációt hordozó betegek összehasonlításával lehetőség nyílik az informatív polimorfizmusok azonosítására.  
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Genealógiai vizsgálatok 

Ezt követően azt a kérdést tettük fel, hogy ez a bizonyos alapított hatás milyen régen 

jöhetett létre. E kérdés megközelítése érdekében az érintett családokban genealógiai 

8. ÁBRA. Töréspont-specifikus PCR.  
A: A normál VWF génben keletkező PCR reakció és termék sematikus rajza. B: A
DelExon1-3 mutáció jelenlétében keletkező PCR reakció és termék sematikus
ábrázolása. DF: deléció specifikus forward primer, NF: Normál forward primer, R:
reverz primer  
C: A PCR termékek vizualizásása SDS polyakrilamid gélelektoforezis után.
Homozigóta betegben a 265 bp nagyságú PCR termék (DEL), a normál kontrollokban
317 bp nagyságú termék (WT) keletkezik. Heterozigóta betegekben mindkettő jelen
van. (Forrás: saját anyag) 
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vizsgálatot végeztünk: a 6 családból 4 család rendelkezett részletes információval őseik 

születési dátumát és lakhelyét illetőleg, 3-5 generációra visszamenőleg egészen az 

1800-as évek közepéig. Az 1-es család bizonytalan adatokkal rendelkezett, míg a 6-os 

család őseinek információi egyáltalán nem álltak rendelkezésre. Rokonházasságra a 3-as 

és 5-ös családban derült fény; az egyik családban a szülők első fokú unokatestvérek 

voltak, a másik családban távolibb és összetettebb rokoni kapcsolat igazolódott, ahol az 

anyai dédanya és az apai ükapa testvérek voltak. Az adatok alapján a 2-5-ös családok 

ősei legalább három (esetleg öt), földrajzilag egymástól távol eső területre voltak 

visszavezethetők Magyarországon belül (9. ábra), mely határozottan arra utal, hogy a 

mutáció alapítása néhány száz évnél minden bizonnyal régebbi keletű. 

 

 

 

 

 

9. ÁBRA. A delExon1-3 földrajzi megoszlása az 1800-as évek közepén.  
A genealógiai nyomozás azt mutatta, hogy az 1800-as évek közepén a mutáció
egymástól távol álló területeken volt jelen, amiből következik, hogy a mutáció
mindenképpen több mint néhány száz éves.  
Az 1-es, 3-as és 5-ös család ősei kis területre lokalizálható helyen éltek.  
2-es család: A genotipizálás szerint a mutáció az anyai oldalról származott. Egy
kivételével valamennyi ős a Jászságban lakott. A gén elhelyezkedésének valószínűsége:
Jászság: 100%, Nagybecskerek: 6,25%. 4-es család: Az anyai oldalt két helyszínre
lehetett visszavezetni (Jászság: 50%, Kisalföld: 50%), míg az apai oldal Észak-
Magyarországról származik (Gyetva 50%, Kisalföld: 50%). Összesítve legalább 3
egymástól távol álló területen volt jelen a mutáció. (Forrás: saját anyag) 
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További molekuláris defektusok: stop kódok 

A magyar beteg populációban összesen 7 nonsense mutációt találtunk, amely 10 allélért 

volt felelős. Ezek közül 5 volt új mutáció, összesen 7 allélnak megfelelően, melyek 

glutaminok, illetve szerinek kodonját változtatta stop kodonná: p.Q1238X (exon 28), 

p.Q1898X (exon 34), p.Q1930X (exon 34), p.S2505X (exon 44) és p.S2568X (exon 

45). A két, korábban már leírt stop kód mutációra érzékeny arginin kodonoknál 

keletkezett: pR1659X és p.R1853X. [40] 

 

Frameshifttel járó mutációk 

Hét olyan frameshiftet okozó mutációt találtunk, melyek egy vagy két nukleotid 

deléciója vagy inzerciója miatt keletkeztek.  

Négy új mutációt találtunk öt allélen, melyek közül kettő inszerció volt 1-1 allélben 

heterozigóta formában: c.1992insC (exon 16) és c.5315incGA (exon 31). A két deléció 

közül az egyik homozigóta formában: c3622delT (exon 27), a másik heterozigóta 

formában volt jelen: c.7333delG (exon 43).  

A hátralévő három, korábban már leírt kis deléció közül a c.2124_2125delCT-t (exon 

16) homozigóta, a c.2269_2270delCT-t (exon 17) pedig heterozigóta formában egy-egy 

betegben azonosítottuk [42, 47].  

Végül a fennmaradó kereteltolódással járó mutáció a 18-as exonban lévő nevezetes 

c.2435delC volt, melyet több európai populációban is ismétlődő mutációként írtak le. A 

magyarországi 3-as típusú betegek közt 5 betegnél volt jelen. Négy beteg heterozigóta 

és egy beteg homozigóta volt erre a mutációra. A c.2435delC az összes hármas típusú 

allél 12,5%-át (6/48) képezte. 

Az egyetlen beteg (14-es beteg), akinél VWF ellenes inhibitor alakult ki, a c.3622delT 

mutációt hordozta homozigóta formában.  

A fenti eredmények nem váratlanok. Mind a nonsense, mind a frameshifttel járó 

mutációk gyakoriak voltak, mindkettőből 7 mutációt találtunk. Érdekes módon a 7 
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nonsense mutációból csak 2 érintette a mutációra érzékenynek ismert „hotspot” CGA 

kodont. A korábban a holland, svéd, német, olasz és török 3-as típusú VWB 

populációkban ismételten leírt p.R2535X mutációt a magyar populációban nem tudtuk 

kimutatni. [40] 

Valamennyi kis inszerció vagy deléció egy vagy két nukleotid beillesztésével vagy 

elvesztésével járt. A nevezetes egy citozin elvesztésével járó c.2435delC mutáció, mely 

a Balti-tengert környező populációkban ismételten megtalálható, Magyarországon is 

jelen volt 5 betegben az összes 3-as típusú allél 12,5%-át kitéve. Ennek a mutációnak a 

3-as típusú VWF betegek között mért frekvenciája Lengyelországban 75%, 

Svédországban 50%, Németországban 12,5% volt, míg Olaszországban csupán 2,5%. 

[41, 42, 44, 45, 47] Manapság sokak által elfogadott hipotézis szerint a mutáció 

valamikor egy ősi szláv baltikumi népességben létrejött mutáció lehetett, [42] amely 

azután migráció révén terjedt el Európa szerte (Schneppenheim, személyes közlés). A 

magyarországi c.2435delC betegek egy kivételével hasonló SNP-ket hordoztak. A 

kivétel a 10-es beteg volt, akinek a 40-es intronban található VNTR polimorf helye más 

volt, mint a többi betegekben (IV. táblázat). Ettől a kivételtől eltekintve a 10-es beteg 

SNP-i is megegyeztek a többi c.2435delC betegekéivel. Ezek az adatok a történelemből 

jól ismert német, lengyel és magyar populációk közötti keveredést és migrációt is 

tekintetbe véve alátámasztják a fenti hipotézist. Magyarország földrajzi elhelyezkedése 

magyarázná a németországihoz hasonló c.2435delC frekvenciát Magyarországon. A 10-

es betegben megfigyelt VNTR eltérés köszönhető lehet a VNTR-ek nagyobb mutációs 

rátájának, vagy esetleg egy rekombinációs eseménynek. 

 

Splice site mutációk 

Két beteg homozigóta volt a korábban már leírt c.3379+1G>A mutációra a 25-ös intron 

donor splice site helyén. Mindkét betegnél szintén azonosítottuk a p.R924Q homozigóta 

szubsztitúciót a 21-es exonban, melyet eredetileg polimorfizmusként írtak le, de később 

2N típusú mutációként is szerepel az irodalomban [76, 77]. A c.3379+1G>A a +1-es 

pozícióban változtatja meg a donor splice site szekvenciáját, ami meghiusítja a normális 

splicing-ot. A mutációt korábban több esetben is leírták [50, 78, 79]. A családi 
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anamnézist ebben az esetben nem volt alkalmunk fölvenni, ezért a két beteg közötti 

rokoni kapcsolatot illetve korábbi rokonházasságot sem kizárni, sem megerősíteni nem 

tudtuk, de az SNP-k teljes azonossága a két család mutációjának közös eredetére utal. 

Nemrégiben két nagy vizsgálat keretében a p.R924Q szerepét a kanadai és európai 1-es 

típusú VWB betegek körében is vizsgálták. [80, 81] A vizsgálat eredményei alapján a 

p.R924Q eltérést hordozó magyar homozigóta betegek haplotipusa megegyezik a 

vizsgált európai populációjéval, beleértve a ritka c.5843-8C>G polimorfizmust. 

Kimutatták, hogy a p.R924Q sem a VWF bioszintézisét sem szekrécióját nem 

befolyásolja, viszont a heterozigóta p.R924Q, különösen más defektusokhoz társultan, 

eddig ismeretlen mechanizmussal az alacsonyabb VWF szint markereként viselkedik a 

fenti két betegpopulációban. [80, 81] A mi adataink megjelenése előtt a c.3379+1G>A 

splice site mutációval való társulás nem volt ismert az irodalomban. Hipotézisünk 

szerint a pR924Q-t hordozó betegekben megfigyelt csökkent VWF:Ag szint a 

c.3379+1G>A splice site mutációval való asszociációval magyarázható, ennek 

igazolására azonban további vizsgálatok szükségesek az érintett populációkban.   

Két betegben találtunk egy új feltételezett splice site mutációt a 15-ös intronban, a 

c.1730-10C>A defektust. A 22-es beteg homozigóta volt erre a mutációra, míg a 23-as 

beteg compound heterozigóta (a 34-es exon p.Q1931X mutációjával). Ez a valószínű 

mutáció 10 bázispár távolságra található az acceptor splice site helytől és három online 

elérhető splice site analizáló program közül kettő is azt jelezte, 

(,www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2, www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html, 

http://genes.mit.edu/GENSCAN.html, 2010 decemberi online eredmény) hogy a 

mutáció jelenlétében  egy új akceptor splice site keletkezik, és ennek következtében 

frameshift alakul ki. Az egyik predikciós program eredménye alapján a normál splicing 

a mutáció jelenlétében egyáltalán nem jön létre. (A programok eredményének 

értékelésekor tistában kell lenni azzal, hogy ezek a valószínűségszámításon alapuló 

módszerek csak közelítő eredményt adnak, ezt tükrözi az is, hogy különböző 

programokkal más eredményeket kapunk ugyan arról a szekvenciáról. Bizonyossággal 

csak mRNS vizsgálattal támaszthatjuk alá a splice site mutáció hatását. Bár messenger 

RNS vizsgálatot nem végeztünk, a két beteg hasonló fenotípusa és az azonos haplotípus 

alátámasztotta a mutáció patogenetikai szerepét, hozzátéve, hogy egyik betegnél sem 

találtunk semmilyen egyéb mutációt, ami a 3-as típusú VWB fenotípusát 

http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html�
http://genes.mit.edu/GENSCAN.html�
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megmagyarázhatta volna. E két betegben a VWF:Ag szint 3 U/dl, illetve 4 U/dl volt. A 

multimer gélen nyomokban lehetett detektálni kis molekulasúlyú VWF-et (10. ábra). 

Ennek az lehet a magyarázata, hogy a splicing-nak nem 100%-os megszakítása lehetővé 

teszi a két betegben található minimális mennyiségű VWF fehérje szintézisét. A 22-es 

és 23-as betegben található minimális mennyiségű diszfunkcionális fehérje jelenléte 

ellenére e betegeket 3-as típusú VWB-be soroltuk, a recesszív öröklődésmenet és az 

igen alacsony, ≤5 U/dl VWF szint miatt. Hasonló gondolatmenetet követve soroltuk a 3-

as típusba a 24-es beteget is, akinél nem találtunk egyértelmű genetikai magyarázatot a 

3-as típusú VWB fenotípusára (lásd alább). 
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10. ÁBRA. A 3-as típusú és a IIC altípusú von Willebrand betegeinkben nyomokban
kimutatható VWF multimer mintázata. Öt missense mutációval (null alléllal
compound heterozigóta) rendelkező beteg (19-21. és 24-25.) és két splice site mutációt
hordozó beteg (22-23.) multimer analízise. A 19. és 20. betegek példázzák a 3-as típusú
VWB-et többségét, akikben nincs kimutatható VWF. A panel: Normál exponáció utáni
gél; a kis mennyiségű VWF nem vizualizálható. B panel: Túlexponált kép az A panelen
szerepelő gélről, amelyen már láthatóvá válnak a nyomokban jelen lévő oligomerek a
21-25. betegek mintáiban. A 25. betegnél IIC altipusra jellemző multimer mintázatot
kaptunk; dimerek túlsúlya, triplet szerkezet hiánya.   
C panel: 23. beteg. A 23-as beteg mintáját nem tudtuk a többi az A panelen látható
gélen futatni, mert a vizsgálat időpontjában a beteg profilaxisra szorult, és a korábbi
szubsztiuálatlan plazmája már nem állt rendelkezésre. A C panelen látható gél 6 évvel
korábban készült laborunkban.  
Mind a B, mind a C panel gélje jelentősen túlexponált, hogy a nyomokban látható
fehérje jobban látszódjék.  NP normál plazma. (Forrás: saját anyag) 
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Missense mutációk 

Három új missense mutációt találtunk, mindet compound heterozigóta formában, 

valamely nonsense mutációval együtt. Érdekes módon valamennyi missense mutáció a 

propeptid kódoló régiójában található, közülük 2 cisztein gyök elvesztéséhez vezetett: 

p.C35R és p.C623T a 3-as illetve 15-ös exonokban, míg a harmadik p.R81G a 4-es 

exonban hozott létre amiosav cserét. A 3 beteg közül mindnek 1 U/dl alatti VWF:Ag, és 

VWF:CBA szinteket mértünk. A p.C35R és a p.R81G mutációt hordozó két betegnél 

nem volt kimutatható VWF multimer az agaróz gélen, míg a p.C623T mutációt hordozó 

betegnél kis molekulasúlyú multimert detektáltunk.  

A p.C623T (cisztein> threonin) mutációt hordozó 21-es beteg esete külön 

tárgyalást érdemel. A p.C623 lokalizációjában korábban francia szerzők leírtak egy 

másik aminosavcserét. Gaucher és munkatársai egy 2A típusú (IIC variáns, recesszív 

öröklődésmenettel) VWB betegről számoltak be, akinek VWF:Ag szintje 11 U/dl volt, 

Ri:CoA aktivitása pedig <1 U/dl. A beteg homozigóta volt a p.C623W (cisztein> 

triptofán, nukleotid csere c.1869C>G) mutációra [82]. A multimer elemzés döntően 

dimerek jelenlétét mutatta néhány nagyobb molekulasúlyú multimer jelenléte mellett, a 

szatelita sávok teljes hiányával. A mi beteganyagunkban a p.C623T aminosav csere a 

21-es betegnél compound heterozigóta formában jelentkezett egy null alléllal, ami a mi 

betegünk esetében nyilvánvaló 3-as típusú VWB fenotípussal járt; a beteg VWF:Ag 

szintje 1 U/dl volt, egészen elenyésző LMWM jelenléte mellett a multimer gélen (10. 

ábra). Azt kell feltételeznünk, hogy a 623-as pozíció ciszteinjének elvesztése nem csak, 

hogy gátolja a propeptid funkcióját, hanem az egész VWF alegység általános 

térszerkezeti hibájához (folding) is vezet. A fenti adatokból arra következtethetünk, 

hogy e térszerkezeti hiba mértéke függ a cisztein helyére kerülő aminosavtól: kevésbé 

súlyos triptofán esetén, illetve lényegében teljes a threoninra való csere mellett. Talán 

arról van szó, hogy a cisztein poláris aminosavra való cseréje a fehérje szerkezeti 

kialakulására nagyobb hatással van, mint egy nonpoláris aminosavra való csere. 

A 25-ös beteg esetét is külön kell kommentálnunk. Őt azért vettük be a 

vizsgálatba, mert recesszív öröklődésmenetet mutató súlyos VWB-e volt, és korábban 

3-as típusba sorolták egy olyan centrumban, ahol részletes elemzés nem állt 
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rendelkezésre. VWF:Ag szintje 6 U/dl és VWF:CBA szintje 1 U/dl volt, a multimer 

gélen LMWM-t detektáltunk. Ennél a betegnél p.C295S propeptid missense mutációt 

találtunk compound heterozigóta formában a c.2435delC null alléllal. Az 5 U/dl feletti 

VWF:Ag koncentrációra és a multimer mintázatra való tekintettel utólag helyesebb ezt a 

beteget a 2A típus IIC variánsi közé sorolni. A 2A típusú VWB IIC variánsa recesszív 

öröklődésmenetet mutató fenotípus Az eddig leírt IIC variánst okozó mutációk mind a 

propeptid D1-D2 doménjének területén találhatók, és azt feltételezzük, hogy 

akadályozzák a propeptid disulfid izomeráz funkcióját, mely a multimerizáció 

nélkülözhetetlen kelléke a Golgiban. A p.C295S, mely szintén a D1 doménon belüli 

cisztein substitutio az első olyan mutáció, mely a 8-as exonban található. Az eddigi 

mutációkat a 11, 12, 14 és 15-ös exonokban találták. [83, 84] A IIC variáns recesszív 

fenotípus, és ennek a betegnek az esete jól példázza azokat a nehézségeket, amelyekkel 

a gyakorló orvosnak időnként szembe kell néznie a súlyos VWB diagnózisa és 

osztályzása során. 

A két további missense mutáció, a p.C35R és a p.R81G, mindkettő null alléllal 

párosult compound heterozigóta formában, egyértelmű 3-as típusú VWB létrejöttéhez 

vezetett, 1 U/dl alatti VWF:Ag koncentrációkkal. Egyik betegben sem lehetett VWF 

fehérjét kimutatni még nyomokban sem a multimer gélen. 

 

A genetikai defektus nem azonosítható 

A 24-es betegben nem találtunk olyan mutációt a VWF gén kódoló régióján belül, mely 

3-as típusú VWB fenotípust megmagyarázta volna. Egyetlen heterozigóta báziscserét 

találtunk a 15-ös exonban, mely a p.H596N aminosav cseréhez vezetett. Ennek az 

eltérésnek a hatása bizonytalan; ebben a pozícióban eddig nem írtak le sem mutációt, 

sem polimorfizmust. (Megjegyezzük, hogy más lokalizációbana hisztidinről 

aszparaginra vagy vagy glutaminre történő aminosav csere kórokozó mutációk 

létrejöttéhez vezetett; ilyen mutációkat 2B és 2N típusú VWB okaként is találunk az 

adatbázisban – www.vwf.goup.shef.ac.uk, 2010. novemberi adat). A teljes gén 

szekvenálása során számos SNP-t találtunk, melyek váltakozva homozigóta vagy 

heterozigóta formában voltak jelen, amely jelenséget összevetve azzal a ténnyel, hogy a 

http://www.vwf.goup.shef.ac.uk/�
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géndózis analízis során normál értékeket kaptunk a 3-as exonra, arra a következtetésre 

juthatunk, hogy egy néma nagy deléció a VWF génben igen valószínűtlen. 

Mindazonáltal egy heterozigóta kisméretű deléciót, mely null allél kialakulásához 

vezethet, nem tudtunk teljes biztonsággal kizárni. Technikai problémák is vezethetnek 

ahhoz, hogy ne találjunk mutációt. Ennek minimalizálására két különböző primer párt 

alkalmaztunk minden egyes PCR termék létrehozásához. Ezáltal annak az esélye, hogy 

egy SNP éppen a primer helyére esik, és megakadályozza az egyik allél amplifikációját, 

minimális volt. Elvi lehetőségként fölmerül, hogy valamely mutáció a VWF génen kívül 

tudna súlyos 3-as típusú betegséget okozni. Sajnálatos módon ennek a betegnek a 

családja nem volt elérhető, így linkage analízist nem tudtunk végezni annak igazolására, 

hogy a fenotípus a VWF génhez kötötten öröklődik-e, vagy sem. Megjegyzem, hogy 

ennek a betegnek a VWF antigén szintje 5 U/dl volt, és ennek megfelelően a multimer 

gélen nyomokban ki lehetett mutatni VWF fehérjét (10. ábra) hasonlóan a 19-23-as 

betegekhez, akiknél nonsense és missense mutáció compound heterozigóta együttese, 

illetve splice site mutáció áll a betegség hátterében. A nyomokban található multimerek 

mintázata a 24-es beteg esetében némileg eltér a többi beteg nyomokban talált multimer 

mintázatától (10. ábra).  
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Következtetések 

 
A 26 regisztrált magyar 3-as típusú von Willebrand betegcsoportból 24 beteg genetikai 

analísét és klinikai felmérését elvégeztük. Ennek során 14 új és 6 már korábban ismert 

mutációt ismertettünk. Egy, a VWF gén 1, 2 és 3 exonjának elvesztését okozó, 35 

bázispár nagyságú részleges nagy deléciót azonosítottunk, amely a 3-as típusú allélok 

25%-át képviseli. A töréspont analízis alapján feltételezzük, hogy a deléció Alu SP és 

Alu Y repetitív szekvenciák közötti homológ rekombinácó során jött létre. A DelExon1-

3-nak elnevezett deléció jelenlétének gyors tesztelésére kifejlesztett PCR reakció 

segítségével több európai VWB populációt vizsgáltunk, azonban a deléció nem volt 

jelen a vizsgált lengyel, német, orosz és olasz betegek között, kivéve egy 

Olaszországban élő, erdélyi származású beteget. [72, 75] A DelExon1-3-t hordozó 

betegek jellemezhető azonos haplotípusa alapján feltételezzük az alapító hatást, azaz 

egyetlen alkalommal a múltban bekövetkezett deléció öröklődés révén terjedt el a 

magyar populációban. A deléciót hordozó betegek közül egyikben sem észleltünk VWF 

ellenes inhbitor képződést. A korábbi irodalmi közleményekben az inhibitor képződést 

igen gyakran észleltek részleges vagy teljes VWF gén deléciót hordozó betegekben. Az 

elmúlt években a magyar populáció elemzése mellett több közlemény jelent meg, 

amelyekben német, olasz, brit és kínai betegekben azonosítottak feltételezett Alu-

mediált rekombináció révén létrejött részleges és teljes VWF géndeléciót. Egyik esetben 

sem számoltak be VWF inhibitor képződésről. [49-61] Nincs ismert biológiai 

magyarázata annak, hogy az Alu-mediált mechanizmus csökkentené az inhibitor 

képződés kockázatát. Hemofíliában szenvedő betegben leírtak inhibitor képződést, 

ebben az esetben is Alu-mediált deléciót találtak a genetikai elemzés során. 

A betegek klinikai tüneteinek súlyosságában, illetve a vérzésmutató értékében nem volt 

különbség a DelExon1-3-at és az egyéb mutációt hordozó betegek között. 

Egy magyar betegünkben észleltünk inhibitor képződést, amely anafilaxiás reakció 

formájában jelentkezett faktorpótlást követően. Ez a beteg egy frameshift mutációt, a 

c.3622delT-t hordozta homozigóta formában, amely trunkált VWF fehérje létrejöttét 

okozta. 
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Hét különböző nonsense és ugyanennyi frameshift mutációt azonosítottunk a magyar 

populációban. A 7 nonsense mutációból csak 2 volt arginin kódot érintő „hot-spot” 

mutáció, amelyet korábban több betegcsoportban ismétlődően leírtak. [40] 

A c.2435delC, amely gyakori a Balti-tengerhez közeli VWB populációkban, 5 magyar 

3-as típusú betegben volt jelen, amely 12,5% allélfrekvenciát jelent. Ennek a 

mutációnak az allélfrekvenciája 75% a lengyel, 50% a svéd, 12,5% a német és 2,5% az 

olasz 3-as típusú von Willebrand betegek között. Egy hipotézis alapján ennél a 

mutációnál is alapító hatást feltételeznek egy ősi szláv-balti populációban, amely azután 

migráció révén terjedt tovább Európában. [41, 42, 44, 45] 

Két feltételezett splice site mutációt azonosítottunk, amelyből a 3379+1G>A-t korábban 

mát leírták a 25-ös intron donor splice site helyén. Két beteg hordozta homozigóta 

formában, akiknél szintén azonosítottuk a p.R924Q homozigóta szubsztitúciót a 21-es 

exonban, melyet eredetileg polimorfizmusként írtak le, de később 2N típusú 

mutációként is szerepel az irodalomban. Az SNP-k teljes azonossága a két beteg 

mutációjának közös eredetére utal. Nemrégiben két nagy vizsgálat keretében a p.R924Q 

szerepét a kanadai és európai 1-es típusú VWB betegek körében is vizsgálták, melynek 

eredményei alapján a p.R924Q eltérést hordozó magyar homozigóta betegek 

haplotipusa megegyezik a vizsgált európai populációéval. [80, 81] Emellett 

megállapították, hogy a p.R924Q nem befolyásolja a VWF bioszintézisét illetve 

szekrécióját, heterozigóta formában azonban, más defektusokhoz társultan, eddig 

ismeretlen mechanizmussal az alacsonyabb VWF szint markereként azonosították. A mi 

adataink megjelenése előtt a c.3379+1G>A splice site mutációval való társulás nem volt 

ismert az irodalomban. Hipotézisünk szerint a pR924Q-t hordozó betegekben 

megfigyelt csökkent VWF:Ag szint a c.3379+1G>A splice site mutációval való 

asszociációval magyarázható, ennek igazolására azonban további vizsgálatok 

szükségesek.   

A másik feltételezett splice site mutáció a c.1730-10C>A, egy betegben homozigóta, 

egy másikban heterozigóta formában volt jelen egy nonsense mutáció mellett. Mindkét 

betegben minimális mennyiségű VWF:Ag-t  (3-4 IU/dl) és nyomokban LMWM-t 

találtunk a multimer analízis során. Bár mRNS vizsgálatokat nem állt módunkban 

elvégezni, három splice site predikciós programból kettő megerősítette a hibás hasítási 
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hely létrejöttét, valamint a hasonló fenotípus és az azonos haplotípus alátámasztja a 

mutáció kóroki szerepét. Feltételezésünk szerint igen kis mennyiségű, normálisan 

hasított fehérje keletkezhet, amelyet a laboratóriumi analízis során kimutattunk.  

Három új missense mutációt találtunk, mindet a propeptid területén, valamint mindet 

compound heterozigóta formában valamely nonsense mutációval együtt. A 3 beteg 

közül két betegnél nem volt kimutatható VWF multimer az agaróz gélen, míg a 

p.C623T mutációt hordozó betegnél kis molekulasúlyú multimert detektáltunk. A 

p.C623 lokalizációjában korábban leírtak egy másik aminosavcserét (p.C623W) szintén 

nonsense mutációval társulva, amely 2A típusú (IIC variáns) betegséget okozott, 

döntően dimerek jelenlétével a multimer gélen. [82] A mi betegünk nyilvánvaló 3-as 

típusú VWB fenotípussal járt, elenyésző LMWM jelenléte mellett a multimer gélen. Azt 

kell feltételeznünk, hogy a 623-as pozíció ciszteinjének elvesztése nem csak, hogy 

gátolja a propeptid funkcióját, hanem az egész VWF alegység általános térszerkezeti 

hibájához (folding) is vezet. A fenti adatokból arra következtethetünk, hogy e 

térszerkezeti hiba mértéke függ a cisztein helyére kerülő aminosavtól: kevésbé súlyos 

triptofán esetén, illetve lényegében teljes a threoninra való csere mellett. Talán arról van 

szó, hogy a cisztein poláris aminosavra való cseréje a fehérje szerkezeti kialakulására 

nagyobb hatással van, mint egy nonpoláris aminosavra való csere.  

A fenti adatok is jelzik, hogy a von Willebrand betegséget okozó genetikai defektusok 

igen heterogének mind típusukban, mind lokalizációjukban. Emellett az egyes mutációk 

biológiai hatásmechanizmusa is sok esetben még további magyarázatra szorul.    

A betegcsoport direkt szekvenálása során részletes haplotipus adatokat nyertünk. Ezen 

információk felhaszálhatók a családon belül, illetve akár populációk között a genetikai 

információk elemzésében, összefüggések felkutatásában és betegségekkel való 

asszociációk magyarázatában. A megismert polimorfizmusokat a VI. táblázatban 

összegeztük. 
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VI. TÁBLÁZAT. A vizsgált VWB populáció polimorfizmusokkal jellemzett genotípusa. 
SNP Beteg sorszám 

Nucleotid 
szám. 

Allélok Frekvencia Ex/Int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

c. 954 T/A 0.96/0.04 Ex.8 T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T ND T/T T/T T/A T/T ND ND T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T 
c. 998-27 T/C 0.93/0.07 Int.8 T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T ND T/T T/T T/T T/T ND ND T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/C 
c. 1173 A/T 0.89/0.11 Ex.11 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A ND A/A A/A A/T A/A ND ND A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/T 
c. 1182 A/C 0.90/0.10 Ex.11 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A ND A/A A/A A/C A/A ND ND A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/C 
c. 1411 G/A 0.45/0.55 Ex.12 G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G ND G/G G/G G/G G/G ND ND G/G G/G ND G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/A 
c. 1451 A/G 0.43/0.57 Ex.13 A/G A/G A/A A/A A/A A/A A/A ND A/G A/G G/G G/G ND ND G/G G/G G/G A/G A/G A/G A/G A/A A/G A/G A/G 
c. 1548 T/C 0.44/0.56 Ex.14 C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C ND T/C C/C C/C C/C ND ND C/C C/C ND T/T C/C C/C C/C C/C T/C C/C T/C 
c. 1626 G/A ? Ex.15 G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G ND G/A G/G G/G G/G ND ND G/G G/G ND G/A G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/A 

c. 2282-42 C/A 0.46/0.54 Int.17 C/C C/A C/C C/C C/C C/C C/C A/A A/A A/A A/A A/A A/A C/C A/A A/A C/A C/C C/C A/A C/A A/A C/A A/A A/A 
c. 2365 A/G 0.67/0.33 Ex.18 A/G A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A G/G A/A A/A A/G G/G A/A A/A A/A A/A A/G A/A A/A 
c. 2385 T/C ? Ex.18 T/C T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T C/C T/T T/T T/C C/C T/T T/T T/T T/T T/C T/T T/T 

c.2546+25 C/T 0.33/0.67 Int.19 C/C C/T C/C C/C C/C C/C C/C ND T/T C/T C/T T/T ND C/C T/T T/T C/T C/T C/C C/C C/T T/T C/T T/T C/T 
c. 2555 A/G 0.08/0.92 Ex. 20 A/G A/G A/A A/A A/A A/A A/A ND G/G A/G A/G G/G ND G/G G/G G/G G/G G/G A/A G/G A/G G/G G/G G/G G/G 
c. 2771 G/A 0.97/0.03 Ex.21 G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G ND G/G G/G G/G G/G ND G/G A/A A/A G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G 
c. 2880 G/A ? Ex.22 G/A G/G G/G G/G G/G G/G G/G ND G/G G/G G/G G/G ND A/A G/G G/G G/A G/A G/G G/G G/G G/G G/A G/G G/A 

c. 3222+31 C/T 0.50/0.50 Int.24 C/T C/C C/C C/C C/C C/C C/C ND C/C C/C C/C C/C ND T/T C/C C/C C/T C/C C/C C/C C/C C/C C/T C/C C/C 
c. 3414 C/T 0.98/0.02 Ex. 26 C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C ND C/C C/C C/C T/T C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C 

c. 3675-75 A/G 0.55/0.45 Int.27 A/A A/G A/A A/A A/A A/A A/A ND G/G A/G A/G G/G G/G A/A G/G G/G A/G A/G A/A G/G A/G G/G A/G G/G A/G 
c. 4141 A/G 0.50/0.50 Ex.28 A/A A/G A/A A/A A/A A/A A/A ND G/G A/G A/G G/G G/G A/A G/G G/G A/G A/G A/A G/G A/G G/G G/G A/G A/G 
c. 4641 T/C 0.42/0.58 Ex.28 T/T T/C T/T T/T T/T T/T T/T ND C/C T/C T/C C/C C/C T/T C/C C/C T/C T/C T/T C/C T/C C/C C/C T/C T/C 
c. 4665 A/C 0.64/0.36 Ex.28 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A ND A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/C A/A A/A A/A A/A A/A 
c. 4693 G/T ? Ex.28 G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G ND G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/T G/G G/G G/G G/G G/G 
c. 5277 C/T 0.98/0.02 Ex.30 C/C ND ND ND ND ND ND ND ND ND C/C ND ND ND C/C C/C ND ND C/C C/C ND C/C C/T C/C C/C 

c. 5843-8 C/G 0.97/0.03 Int. 34 C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C ND C/C C/C C/C C/C ND ND G/G G/G ND C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C 
c. 5844 C/T 0.50/0.50 Ex. 35 C/T C/T T/T T/T T/T T/T T/T ND C/C C/T C/T C/C ND ND C/C C/C ND C/C C/T C/T C/T C/C C/C C/T C/C 
c. 6532 G/T 0.99/0.01 Ex. 37 G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G ND G/G G/G G/G G/G ND ND T/T T/T ND G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G 
c. 6846 A/G 0.92/0.08 Ex. 39 A/A ND ND ND ND ND ND ND ND ND A/A ND ND ND A/A A/A ND ND A/A A/A ND A/A A/G A/A A/G 

c.6976+85 
_6976+86 

GT/ 
delGT 

0.90/0.10 Int. 40 +/- ND ND ND ND ND ND ND ND ND +/+ ND ND ND +/+ +/+ ND ND +/+ +/+ ND +/+ +/+ +/+ +/- 

c. 7082-7 C/T 0.46/0.54 Int. 41 T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T ND T/T T/T T/T T/T ND ND C/C C/C ND T/T C/T C/T T/T C/C C/C C/T C/C 
c. 7239 T/C 0.09/0.91 Ex. 42 C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C ND C/C C/C C/C C/C ND ND C/C C/C ND C/C T/C T/C C/C C/C T/C C/C C/C 

c. 7549-59 A/C 0.01/0.99 Int. 44 C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/C ND A/C A/C C/C C/C ND ND C/C C/C A/C A/C A/C C/C A/C C/C A/C C/C C/C 
c. 7771-13 C/T 0.97/0.03 Int. 46 C/C ND ND ND ND ND ND ND ND ND C/C ND ND ND T/T T/T ND ND C/C T/T ND C/C C/C C/C C/C 

c. 8113 G/A 0.94/0.06 Ex. 49 G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G ND G/G G/G G/G G/G ND G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/G G/A G/G 
c. 8116-20 A/C 0.77/0.23 Int. 49 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A ND A/A A/A A/A A/A ND ND A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A C/C C/C 
c. 8155+50 C/T ? Int. 50 C/C C/T C/C C/C C/C C/C C/C ND C/T C/T C/T T/T ND ND C/C C/C C/T C/C C/C C/C C/C C/C C/C C/T C/T 

 
A ritkán (<10%) előforduló polimorfizmusok frekvenciája kiemelve látható. 
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Összefoglalás 

Vizsgálataink során a szinte a teljes 3-as típusú magyar von Willebrand beteg populáció 

genetikai hátterét, valamint klinikai és laboratóriumi jellemzőit feltártuk. A direkt DNS 

szekvenáláson alapuló genotípus meghatározás mellett a részletes klinikai, 

laboratóriumi és genealógiai felmérést végeztünk. Hasonlóan a korábban vizsgált 

populációkhoz, a magyar beteganyag is rendkívül heterogénnek bizonyult genetikai 

szempontból, azonban azonosítottunk egy korábban még nem észlelt, ám hazánkban 

gyakori részleges nagy deléciót. A deléció egy 35 kilobázis nagyságú génszakasz 

elvesztését okozza, amely magába foglalja a von Willebrand gén 1-3 exonját. Jelenlétét 

5 betegben homozigóta, 2 betegben heterozigóta formában igazoltuk, a 3-as típusú 

allélok 25%-ában (12/48). A töréspontok analízise alapján Alu-szekvenciák közötti 

rekombinációs eseményt valószínűsítettünk a deléció kialakulásának hátterében.  

Emellett 13 új mutációt azonosítottunk összesen 18 allélon, ezek közül 5 nonsense, 3 

missense, 1 splice site, valamint 4 frameshift mutáció volt. További 17 allélon 6 

korábban közölt mutációt identifikáltunk, köztük a több európai populációban gyakori 

c.2435delC-t, ami a 3-as típusú allélok 12,5%-ban volt jelen. A gyakori mutációkat 

összesítve a DelExon1-3 és a c.2435delC a 3-as típusú betegek alléljeinek 37,5%-áért 

felelős, ami akár genetikai tesztelést is lehetővé tesz ebben a betegcsoportban. Von 

Willebrand faktor ellenes inhibitor kialalkulását egy betegben észleltünk (incidencia: 

4,1%, 1/24), aki frameshift mutációt hordozott homozigóta formában. Klinikai oldalról 

eredményeink ellentmondanak annak a korábban dogmaként elfogadott álláspontnak, 

miszerint a nagy deléciók egyöntetűen hordozzák az inhibitorképződés veszélyét, hiszen 

a DelExon1-3-at hordozó betegeing között egynél sem jelentkezett inhibitor. 

Eredményeink közül több is új ablakot nyitott a VWF biológiájára. 
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Summary 

We report the genetic defects of virtually the entire type 3 population in Hungary. We 

performed the direct DNA sequence analysis of virtually the Hungarian type 3 VWD 

population. In addition, detailed clinical, laboratory and genealogical data were 

collected. Like previously reported populations, genetic defects of the Hungarian cohort 

were found to be heterogeneous, but interestingly, we found a common new large 

deletion. The whole deletion resulted in the loss of 35 540 bp, including VWF exons 1, 

2 and 3 (delExon1-3). Five patients carried the deletion in homozygous and 2 patients in 

compound heterozygous form, representing 25% (12/48) of all type 3 alleles. Sequence 

analysis of the deletion showed Alu repetitive elements at the breakpoints. The deletion 

is suspected to have resulted from an illegitimate homologous recombination event 

between the Alu sequences. Besides, 13 novel mutations were identified in 18 alleles. 

Five being nonsense mutations, 4 frameshifts, 3 missense and 1 candidate splice site 

mutation. Six previously described mutations were detected in 16 alleles, including 

c.2435delC, frequently found in several European populations, representing 12.5% 

(6/48) of type 3 VWD alleles. Together delExon1-3 and c.2435delC were detected in 

37.5% of all type 3 alleles, offering a rational approach to genetic testing. One patient 

developed inhibitor to VWF (incidence: 4.1%, 1/24), who carried the homozygous 

c.3622delT mutation. In contrast to several previous reports, none of the patients 

homozygous for the large deletion developed alloantibodies to VWF. The reason for 

this discrepancy is not known, but it may indicate selection bias in some of the previous 

reports. In addition, we report several new mutations that may open new windows on 

VWF biology. 
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