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Úvod 
 
von Willebrandova choroba (vWCH) je nejběžnější 

krvácivá choroba, která postihuje až 1 % populace. vWCH 
má zpravidla mírný až bezpříznakový průběh, ale existuje 
i krvácivý fenotyp, který je závažnou komplikací při inva-
zivních léčebných výkonech a úrazech. Pacienti mají pro-
dloužený čas srážení krevní plasmy při normálním počtu 
trombocytů1. Lze rozlišit několik typů vWCH, které se liší 
klinickými i laboratorními nálezy (viz tab. I). Mezi sledo-
vané parametry patří velikost a funkčnost von Willebran-
dova faktoru (vWF). vWF má dvě hlavní funkce: umožňu-

je adhezi trombocytů na poškozenou cévní výstelku 
(endotel) a chrání koagulační faktor VIII (FVIII) před pro-
teasami tvorbou komplexu (viz tab. II). Průměrná koncen-
trace vWF v plasmě je 10 g ml–1, ale fyziologické hodno-
ty v populaci kolísají mezi 60–200 % průměru. vWF byl 
ztotožňován s FVIII a jeho samostatná existence byla imu-
nochemicky prokázána až v roce 1973 (cit.2). vWF je pří-
tomen v plasmě, v buňkách endotelu a v trombocytech. Je 
syntetizován v endotelu a koncentruje se ve Weibel-
Paladeho tělískách3,4.  V nich dochází ke glykosylaci 
a molekuly vWF svými C-konci dimerizují a tvoří základ-
ní jednotku s RMH 540 kDa. N-koncové domény bohaté 
na cystein umožňují asociaci dimerů do ještě vyšších celků 
(tzv. multimery).  

Délka monomeru vWF je 70 nm a plasmatický multi-
mer tvoří 30–60 monomerů (uvádějí se i počty vyšší). Za 
podmínek laminárního toku mají multimery kulový tvar 
( cca 200 nm).  Pokud střižní síly překročí hodnotu 
50 dyn.cm–2, multimer se rozvine do podoby vlákna a na 
povrchu se odhalí vazebná místa. Ke zvýšení střižních sil 
dochází zejména v místech zúžení cév5,6. Existence multi-
merů byla popsána v roce 1974 (cit.7). Schopnost vysoko-
molekulárních multimerů stimulovat plasmatický koagu-
lační systém je  výrazně vyšší, než u nízkomolekulárních. 
Část vWF je endotelem uvolňována bez vyzrávání ve 
Weibel-Paladeho tělískách. Nezralý vWF není glykosylo-
ván, má menší RMH a nevytváří multimery. V řídkých 
případech, kdy nedochází ke vzniku Weibel-Paladeho tělí-
sek, představuje nezralý vWF jediný zdroj vWF v plasmě. 
Při elektroforéze  vytváří nezralý vWF rozmazanou stopu 
bez struktur multimerů. Nález se nazývá vWCH typ 2SM 
(z anglického „smear“) a mechanismem svého vzniku se 
liší od všech ostatních typů vWCH.  

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY 

a vWCH – von Willebrandova choroba, b vWF – von Willebrandův faktor, c FVIII – koagulační faktor VIII 

Typ 
vWCH a 

Frekvence  
výskytu 9 

Konc. 
vWF b 

vWF: 
FVIIIB c 

Aktivita 
FVIII 

Struktura multimerů vWF 
(přehledně viz obr. 1) 

 1 70% vWCH snížena norm. snížena / norm. škála multimerů je úplná, jejich 
množství je sníženo 

2A 75 % vWCH -2 snížena norm. norm. / snížena chybí multimery 6–13 a >13 
2E podskupina 2A, multimery >13 jsou přítomny a zóny multimerů netvoří triplety 

2B 20 % vWCH -2 snížena norm. norm. / snížena chybí multimery >13 
2M <5 % vWCH -2 snížena / 

norm. 
norm. norm. škála multimerů je úplná 

2N <5 % vWCH -2 norm. snížena značně snížena škála multimerů je úplná 
3 <10 % vWCH chybí úplně chybí úplně chybí úplně absence všech multimerů 

Tabulka I 
Laboratorní charakterizace vWCH 
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  Základním kritériem hodnocení multimerů  je počet 
elektroforeticky rozlišitelných zón. Normální hodnota je 
15 a více; u některých vzorků lze rozlišit i > 20 zón. 1–5 
jsou zóny s nízkou RMH, zóny 6–13 představují střední 
RMH a  >13 jsou zóny s vysokou RMH (počítáno od čela 
elektroforézy). Jednotlivé zóny multimeru jsou tvořeny 
hlavním pásem se dvěma satelitními difuzními zónami 
(tzv. triplet). Při patologiích lze pozorovat úplnou či dílčí 
absenci multimerů a lze hodnotit RMH absentujících zón. 
Místo výše zmíněného tripletu lze nalézt pouze dublet 
hlavní pás a satelit nebo zónu bez satelitů. Odchylky od 
normálu se mohou kombinovat a laboratorní nález je 
u pacientů s vWD vždy individuální. Cílem práce bylo 
laboratorní potvrzení diagnózy vWCH u pacientů s pode-
zřením na poruchu hemostázy. Zachycené případy vWCH 
byly kategorizovány podle platné klasifikace8,9. 

 
 

Experimentální část 
 
Materiál  
 
Chemikálie 

Agarosa pro detekci multimerů vWF Lonza Sea Kem 
HGT(P) Agarose cat. No. 50050K (Lonza, Rockland, ME, 
USA), membrána Amersham Hybond-P PVDF Transfer 
Membrane RPN 303F, chemiluminiscenční souprava 
Amersham ECL Plus Western Blotting Detection System 
RPN 2132 (Substrát: Lumigen PS-3), záznamové medium 
High performance chemiluminescence film Amersham 
Hyperfilm ECL 28906836 (vše od GE Healthcare UK 
limited, Little Chalfont, Buckinghamshire, UK), konjugát 
králičí polyklonální protilátky s křenovou peroxidasou 
DAKO P0226 (DAKO Denmark A/S, Glostrup, Dánsko), 

vývojka Agfa G150 a ustalovač Agfa G350 (AGFA 
Gevaert NV, Mortsel, Belgie). Na přípravu všech pufrů 
byly použity chemikálie v p.a. kvalitě od firem Sigma 
(Sigma Chemical Co. St Louis, MO, USA) a Lachema 
(Lachema Brno, ČR). 

 
Biologický materiál 

Vzorky použité v naší studii pocházejí od pacientů 
UHKT v Praze, kteří byli vyšetřováni v souvislosti s poru-
chou krevního srážení s podezřením na vWCH. Vzorky 
plasmy byly odebrány po informovaném souhlasu pacientů 
v letech 2000 až 2010. K odběru vzorků byl použit uzavře-
ný odběrový systém Sarstedt Monovette s 0,109 M citrá-
tem sodným (Sarstedt AG, Nürmbrecht, Německo). Plná 
krev byla bezprostředně po odběru odstředěna (2700 g, 
30´). Alikvotované vzorky plasmy byly zmrazeny a skla-
dovány při teplotě –70 °C. Před analýzou byly vzorky 
rozmrazeny při 37 °C a denaturovány ve vodní lázni 
(20 min, 60 °C). Vzorky byly ředěny vzorkovým pufrem 
1:5 – 1:60 (až 1:100) podle koncentrace vWF v plasmě 
pacienta. Referenční materiál tvořila směsná krevní plasma 
zdravých dárců připravená na UHKT Praha, skladovaná 
při teplotě –70 °C.  Referenční plasma byla ředěna 1:60 
vzorkovým pufrem (10 mM Tris HCl pH 8,0, 1 mM ED-
TA, 8 M močovina, 2% SDS, bromfenolová modř). 

 
Přístroje pro elektroforézu, blotování a luminiscenční 
detekci 

Pharmacia LKB Bromma 2197 Electrofocusing 
Constant Power Supply, LKB 2001 Vertical 
Electrophoresis Unit, Pharmacia LKB Bromma 2005 
Transphor Electroblotting Unit (vše LKB Produkter AB, 
Bromma, Švédsko). Chladicí zařízení Multi Temp III 
(Amersham Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Švédsko). 

Tabulka II 
Uspořádání genu vWF, struktura proteinu a jeho možné interakce 

Doména Exon Aminokyselina Funkce, Vazebné místo 

SP 1 – 2 1 – 22 signální peptid, odštěpuje se, -NH2 konec 

D1 – D2 3 – 10,  
11 – 17 

23 – 763 pro-peptid, odštěpuje se po polymeraci proteolýzou Arg763 – Ser764,  
multimerizace (32x Cys) 

D´ 18 – 20 1 – 24 multimerizace, receptor pro FVIII, heparin, -NH2 konec u zralého vWF 

D3 20 – 28 97 – 478 multimerizace (Cys379, 459, 462, 464), receptor pro FVIII, heparin 

A1 28 514 – 690 receptor pro trombocytární GpIb, kolagen, heparin 

A2 28 735 – 902 receptor pro trombocytární GpIb, kolagen, heparin, enzym ADAMTS 13 
štěpí vazbu Tyr842 – Met843 

A3 28 – 32 928 – 1108 receptor pro kolagen, trombospondin 

D4 35 – 39 1171 – 1440   

B1 – B3 40 – 42 1492 – 1565   

C1 43 – 44 1666 – 1732 receptor pro trombocytární Gp IIb/IIIa 

C2 45 – 48 1817 – 1882   

  49 – 52 1883 –2050 dimerizace (Cys2008, 2010, 2048), -COOH konec 
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Expoziční komora Kodak X-Omatic Cassete KP 68374-A 
(Eastman Kodak, Rochester, NY, USA). Systém pro 
dokumentaci gelů Gel Doc XR (BioRad Laboratories, 
Hercules, CA, USA). 

  
Metody 

    
Při zavádění metody jsme vycházeli z publikovaných 

metodik10,11, ve kterých jsme pozměnili složení pufrů 
a hustotu agarosových gelů. Základem je svislá agarosová 
elektroforéza  v prostředí SDS s dělením bílkovin podle 
RMH.  Gely měly konstantní hustotu a rozměry 180  160 
 1,5 mm. Zaostřovací gel: 0,8% agarosa ve 125 mM Tris 
HCl pufru, pH 6,8 a 0,1% SDS. Dělicí gel: 2,2% agarosa 
ve 400 mM Tris HCl pufru pH 8,8 a 0,1% SDS. Elektrodo-
vý pufr: 50 mM Tris HCl pufr pH 8,35, 384 mM glycin 
a 0,1% SDS. Na desku bylo nanášeno 8 vzorků pacientů 
a 2 vzorky referenční plasmy. Elektroforéza na 2 deskách 
probíhala 18–24 hodin (90 V a 20 mA) při teplotě 10 °C. 
Následovala tvorba imunoblotu. Polyvinylidendifluoridová 
membrána byla inkubována 30 s v methanolu, 5 min 
v H2O a 10 min  v přenosovém pufru. Přenosový  pufr 
tvořil 25 mM Tris HCl pH 9,2, 192 mM glycin, 20% me-
thanol a 0,1% SDS. Přenos proteinů na dvě svislé  mem-
brány probíhal 18–24 hodin (20 V a 200 mA) při teplotě 
10 °C.  Veškeré další operace probíhaly při teplotě 15–25 °C. 
Membrány byly za stálého míchání 5 min inkubovány 
v promývacím pufru (10 mM PBS pH 7,4, 0,02% Tween 
20). Nespecifická aktivita povrchu membrán byla bloková-
na 30 min za stálého míchání v promývacím pufru s BSA 
(0,5 g BSA / 100 ml). Detekce  multimerů vWF  byla pro-
vedena konjugátem králičí polyklonální protilátky s křeno-
vou peroxidasou v ředění 1: 20 000 (90 min za stálého 
míchání).  Následovalo trojnásobné omytí membrány 
promývacím pufrem a luminiscenční detekce soupravou 
Amersham ECL Plus. Luminiscenční substrát byl ředěn 
substrátovým pufrem 1:40, směs byla nanesena na mem-
bránu v množství 0,1 ml cm–2. Luminiscence byla zazna-
menána na citlivý deskový film. Zpracované desky byly 
hodnoceny vizuálně. Nálezy, charakteristické pro některý 
z typů vWCH, byly následně snímány na digitálním zaří-
zení Gel Doc XR.  

 

Výsledky a diskuse 
 
Nejčastěji bylo pozorováno snížení celkového počtu 

elektroforetických zón z více než 20 na 10–15, zřídka až 
na 5–6 pásů. Častým nálezem bylo snížení počtu zón 
s vysokou RMH, nebo jejich absence. Příležitostně byl 
pozorován úplný deficit všech multimerů. Byla také zazna-
menána  změna vnitřní struktury zón; místo tripletu byla 
pozorovatelná pouze jedna, zřídka dvě zóny. Tři elektrofo-
retické  záznamy byly zcela abnormální  a spadaly do kate-
gorie vWCH 2SM. Příklady laboratorních nálezů jsou na 
obr. 1. Kvantitativní rozložení jednotlivých typů a subtypů 
vWCH v české populaci je uvedeno v tab. III.    

 
 

Tabulka III 
Četnost výskytu jednotlivých typů vWCH v testované populaci 

Typ vWCH Počet případů % v populaci Příklad na obr. 1 

vWCH typ 1 184 70,7 výřez I 

vWCH typ 2A + 2B 22 8,5 výřez II 

vWCH typ 2E 42 16,2 výřez III 

vWCH typ 3 9 3,5 výřez IV 

SM 3 1,1 výřez V 

Celkem 260 100   

Obr. 1. Struktura multimerů von Willebrandova faktoru 
(vWF) u pacientů s různými typy  von Willebrandovy choro-
by (vWCH). SDS elektroforéza  na 2,2% agarose a přenos na 
polyvinylidendifluoridovou membránu, luminiscenční detekce. I 
– V jsou označeny výřezy z různých elektroforetických  separací. 
Šipka ukazuje příslušnou variantu vWCH a N označuje fyziolo-
gické multimery vWF v referenční plazmě. I – vWCH typ 1, II – 
vWCH typ 2A /2B, III – vWCH typ 2E, IV – vWCH typ 3, V – 
vWCH typ 2SM 
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Závěr 
 
Závažnost krvácení závisí na typu a subtypu vWCH. 

Léčba krvácení se také liší podle kategorie vWCH. Labo-
ratorní charakterizace vWCH je proto důležitým předpo-
kladem racionální léčby pacientů. V naší studii jsme po-
psanou elektroforetickou metodou vyšetřili 260 pacientů 
s klinickým i laboratorním podezřením na vWCH. Pacien-
ty jsme byli schopni rozdělit podle struktury multimerů do 
několika skupin (podskupin). Ve většině případů jsme 
prokázali neporušenou strukturu multimerů, což odpovídá 
typu 1, který představuje nejlehčí formu vWCH. V případě 
typu 2 jsme byli schopni detegovat jeho subtypy 2A/B a 
2E. Stávající elektroforetické vyšetření vWF bychom rádi 
doplnili o ELISA test vazby FVIII na vWF. Průkaz sníže-
né vazby FVIII na vWF je totiž klíčový pro laboratorní 
odlišení vWCH subtypu 2N od mírné formy hemofilie A 
(cit.12,13). V několika případech byla prokázána úplná ab-
sence multimerů vWF, což odpovídá vWCH typu 3, který 
má horší krvácivý fenotyp než těžká forma hemofilie A. 
Při porovnání četnosti výskytu primárních kategorií 
vWCH se naše skupina nelišila od údajů publikovaných 
v zahraničí9,14.  

Použitá metodika se stala základem pro rozdělení 
pacientů s vWCH do podskupin a přispěla k cílené a efek-
tivní léčbě krvácivých komplikací vWCH. 
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Seznam zkratek 
 
BSA  hovězí sérový albumin 
EDTA  kyselina etylendiamintetraoctová 
FVIII  koagulační faktor VIII 
Gp  glykoprotein 
PBS  fosfátový pufr 
RMH  relativní molekulová hmotnost 
SDS  laurylsulfát sodný 
Tris  tris (hydroxymetyl) aminometan 
UHKT  ústav hematologie a krevní transfuze 
vWF  von Willebrandův faktor 
vWCH  von Willebrandova choroba 
vWF: FVIIIB  schopnost vWF vázat faktor VIII  
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The aim of the present work is the laboratory confir-

mation (or exclusion) of the von Willebrand disease 
(VWD) diagnosis in patients with a suspect bleeding disor-
der and determination of the disease type  We used elec-
trophoretic separation followed by an immunochemical 
chemiluminescent detection of the von Willebrand factor 
multimers. In the tested sample of 260 patients (in 2000–
2010), all the three primary categories of the VWD were 
detected. The VWD categories were of type 1 (71 %), of 
type 2A/B/E (24.7 %) and of type 3 (3.6 %). Our findings 
in the Czech population are close to the data of other re-
search groups. 


