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Bevezetés 

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) 

hiánya, illetve működésének rendellenességei okozzák.  

A von Willebrand faktor az endothel sejtek és 

megakaryocyták által termelt igen nagyméretű 

glycoprotein, amely multimerek formájában található a 

plazmában. 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. A VWB három fő típusba ismert: az 1-es 

típusban csökkent mennyiségű, de normális szerkezetű 

fehérje termelődik, míg a 2-es típusban a termelődő 

fehérje funkciója károsodott. Ezek a típusok döntően 

autoszómális domináns módon öröklődnek. A 
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legsúlyosabb forma a 3-as típus, amelyet a VWF teljes 

hiánya jellemez, autoszómális recesszív öröklésmenetet 

követ.  A humán VWF gén 178 kilobázis nagyságú, a 12-

es kromoszóma rövid karján található és 52 exont 

tartalmaz. A különböző típusú VWB-et okozó mutációk a 

gén teljes hosszán megtalálhatók.  

 

Célkitűzések 

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. A vérmintából 

elvégeztük a von Willebrand fehérje részletes 

laboratóriumi analízisét az altípusok közötti pontos 

besorolás céljából.  A mintavétel alkalmával részletes 

klinikai anamnézist vettünk fel, majd a tünetek 

súlyosságát számszerűsítettük, amelyhez egy európai 

multicentrikus vizsgálat során kidolgozott pontozási 

rendszert alkalmaztunk. Emellett a rokoni kapcsolatok 

felderítésére a rendelkezésre álló információk 
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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 regisztrált beteg, 24 család 

Magyarországon).  

 

Módszerek 

A vizsgálatba huszonnégy 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 gondozó központban 3-as 

típusú VWB-ként tartották nyilván.   
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Vérzésmutató, családfaelemzés: Az anamnézist felvevő 

orvos standardizált kérdőívet töltött ki, amelyből az 

irodalomnak megfelelően vérzésmutatót („bleeding 

score”) számoltuk. Részletes genealógiai adatokat a 

betegektől és családjuktól nyertünk. 

VWF antigén és aktivitásmérés A VWF antigén szintjét 

(VWF:Ag) és kollagén kötő aktivitását (VWF:CBA) 

ELISA módszerrel határoztuk meg (Dako, Glostrup, 

Dánia; Sigma, St. Louis, MO, USA). A VIII-as faktor 

aktivitását (FVIII:C) egyfázisú alvadási vizsgálattal 

mértük (ACL-10000; Instrumentation Laboratories, MA, 

USA).   

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 molekuláris vizsgálatokat a 

Hamburgi Eppendorf Egyetem Gyermekgyógyászati 

Hematológiai és Onkológiai Tanszékének 

laboratóriumában végeztük, Németországban. A betegek 

tisztított DNS-éből primer párok segítségével polimeráz 

láncreakcióval (PCR) amplifikáltuk a VWF gén 51 

kódoló exonját és a szomszédos intron szakaszokat. A 

23-34. exonok primerjeit úgy terveztük, hogy elkerüljük 

a VWF pseudogén megfelelő szakaszainak 

amplifikációját. A PCR termékek bázissorrendjét direkt 

DNS szekvenálással határoztuk meg (ABI, Foster City, 

CA, USA). A delExon1-3 töréspontjait standard 

géntérképezéssel állapítottuk meg. Töréspont-specifikus 

PCR reakciót dolgoztunk ki, amelyhez egy közös reverz 

primert és két különböző forward primert használtunk. 

Így a normál illetve a delExon1-3 allélok jelenlététől 

függően két különböző nagyságú PCR terméket kaptunk. 

Géndózis elemzés során multiplex PCR-t végeztünk a 

VWF 3-as exon és a referencia Rab27a gén 3-as és 9-es 

exon (15-ös kromoszóma) szekvenciájára tervezett 

primerpárok felhasználásával. A PCR termékeket 

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

segítségével elemeztük és számoltuk a két görbe 

(VWF/referencia) alatti terület arányát (AUC – area 

under curve).   

 

Eredmények 

 Klinikai jellemzők: 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. Részletes klinikai információ és 

vérzésmutató 23 betegtől állt 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 menorrhagia, petefészek- és 

posztpartum vérzések miatt. VWF ellenes allo-antitestek 
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egyetlen betegben alakultak ki; ennél a betegnél 

anafilaxiás reakció lépett fel a VWF koncentrátum adása 

után (az inhibitor kialakulás aránya 1/24, vagyis 4,2%).  

 Molekuláris jellemzők: 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, 

(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. Ezek mellett a c2124delCT c2269delCT 

frameshift, valamint a c3379+1G>A splice site 

mutációkat azonosítottuk. 
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A 24 beteg 3-as típusú beteg közül 12-nek homozigóta 

mutációja volt, 11-nek összetett heterozigóta mutációja, 

míg egy betegben nem tudtuk egyértelműen azonosítani a 

3-as típusú VWB fenotípus genetikai magyarázatát.  

DelExon1-3: Öt beteg homozigóta és két beteg 

heterozigóta formában hordozta a 35540 bázispár 

nagyságú génszakasz elvesztésével járó részleges nagy 

deléciót.  A deléció 5’ töréspontja a VWF és a CD9 

gének közötti nem kódoló régióban, míg a 3’-töréspont a 

VWF gén hármas intronjában, a 3. és 4. exon között 

található, így az 1-es, 2-es és 3-as exon elvesztését 

eredményezi. A töréspontok elemzése AluY és AluSP 

repetitív szekvenciák jelenlétét igazolta, így 

feltételezzük, hogy a deléció a két szekvencia között 

létrejött homológ rekombinációs esemény eredménye. A 

deléciót hordozó betegek azonos SNP adatai, valamint a 

családfa analízis alapján a mutáció hátterében egy közös 

felmenőtől származó alapító hatást feltételezünk, 

amelynek létrejötte több száz évvel korábbra tehető. A 

beállított deléció specifikus PCR segítségével összesen 

175 német, orosz és lengyel populációból származó von 
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Willebrand beteg mintáit szűrtük a deléció jelenlétére, 

akik közül egyben sem volt jelen a DelExon1-3.  A 

deléció az összes 3-as típusú allél 25%-ban volt jelen 

(12/48). Egyik deléciót hordozó betegben sem alakult ki 

VWF ellenes inhibitor a gyakori VWF szupportáció 

ellenére.  

A frameshifttel járó mutációk közül 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, 

akiben VWF ellenes allo-antitest alakult ki homozigóta 

formában hordozta a 27-es exon c.3622delT frameshifttel 

járó mutációját.  

Három új missense mutációt találtunk a 3-as típusú 

VWB-ek közt, mindet összetett heterozigóta formában, 

valamely nonsense mutációval együtt. Valamennyi 

missense mutáció a propeptid kódoló régiójában 

található, közülük 2 cisztein gyök elvesztéséhez vezetett: 
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p.C35R, és p.C623T a 3-as és 15-ös exonokban, míg a 

harmadik a p.R81G a 4-es exonban hozott létre amiosav 

cserét. A C623T mutációt hordozó beteg multimer 

analízise során alacsony molekulasúlyú multimereket 

detektáltunk, míg a másik két mutációt hordozó betegben 

nyomokban sem volt VWF. 

További egy, a vizsgálat kezdetekor beválasztott 

betegben a VWF:Ag 6 U/dl volt, a multimer gélen kis 

molekulasúlyú multimereket detektáltunk. A 

VWF:Ag/VWF:CBA arány magas volt (6/1). Genetikai 

analízise során a p.C295S missense és a c.2435delC 

mutációkat azonosítottuk összetett heterozigóta 

formában. A laboratóriumi eredmények alapján a beteget 

utólag 2A típusba – IIC variánsba soroltuk, amely a 2-es 

típusban egyedül recesszív módon öröklődik. A missense 

mutációt eddig nem írták le más betegben, de 

lokalizációja a propeptid területén, amely alterálhat a 

multimerizáció folyamatával, alátámaszthatja a klinikai 

eredményeket.   
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Következtetések 

Vizsgálataink során 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 3-as 

típusú allélok 25%-ában. A több európai populációban 

gyakori c.2435delC a magyar 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. 

Emellett 14 új mutációt azonosítottunk összesen 19 

allélon. Von Willebrand faktor ellenes inhibitor 

kialakulását egy betegben észleltünk (incidencia: 4,2%, 

1/24), aki frameshift mutációt hordozott homozigóta 
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formában. Klinikai oldalról eredményeink 

ellentmondanak annak a korábban dogmaként elfogadott 

álláspontnak, miszerint a nagy deléciók egyöntetűen 

hordozzák az inhibitor képződés veszélyét, hiszen a 

DelExon1-3-at hordozó betegeink között egynél sem 

jelentkezett inhibitor. Eredményeink közül több is új 

ablakot nyitott a VWF biológiájára. 
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