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:: Νόσος von Willebrand 
 

Αξηζκόο Orphanet: 903 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η λόζνο von Willebrand (VWD) είλαη κηα θιεξνλνκηθή αηκνξξαγηθή δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη 

από κηα γελεηηθή αλσκαιία πνπ νδεγεί ζε πνζνηηθέο, δνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ηνπ 

παξάγνληα Willebrand (παξάγνληα von Willebrand: VWF). Γύν κεγάιεο νκάδεο ηεο αλεπάξθεηαο 

VWF έρνπλ νξηζηεί: πνζνηηθή κεξηθή (ηύπνπ 1) ή νιηθή (ηύπνπ 3), θαζώο θαη πνηνηηθή (ηύπνο 2) 

κε αξθεηνύο ππνηύπνπο (2Α, 2Β, 2M, 2Ν,δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

 

Ο επηπνιαζκόο ηεο VWD ζην γεληθό πιεζπζκό εθηηκάηαη κεηαμύ 0,1 θαη 1% 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ κνξθώλ), αλάινγα κε ηε κειέηε, αιιά ν επηπνιαζκόο ηεο 

ζπκπησκαηηθήο VWD πνπ απαηηεί εηδηθή κεηαρείξηζε εθηηκάηαη κεηαμύ 1/50.000 θαη 1/8.500. 

Η ειηθία έλαξμεο ηεο λόζνπ πνηθίιεη, κε ηελ πξσηκόηεξε έλαξμε λα ζπλδέεηαη κε πην ζνβαξή 

αλεπάξθεηα VWF. Η λόζνο εθδειώλεηαη σο κε θπζηνινγηθή αηκνξξαγία πνηθίιεο  ζνβαξόηεηαο 

πνπ εκθαλίδεηαη είηε απηόκαηα είηε ζε ζπλδπαζκό κε κηα επεκβαηηθή δηαδηθαζία. Οη αηκνξαγηθέο 

δηαηαξαρέο   ραξαθηεξίδνληαη από βιελλνγνλνδεξκαηηθή αηκνξξαγία (επίζηαμε, κελνξξαγία, 

θιπ), αιιά ζε πην ζνβαξέο κνξθέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ αηκαηώκαηα θαη αίκαξζξα. 

Η VWD πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην VWF (12p13.3) πνπ θσδηθνπνηεί ηελ 

πνιπκεξηθή πξσηεΐλε VWF. Η πξσηεΐλε VWF εληνπίδεηαη ελδναηκνπεηαιηαθά, ελδνζειηαθά θαη 

ζην πιάζκα θαη παίδεη νπζηαζηηθό ξόιν ηόζν ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηκνπεηαιίσλ κε ην 

ηξαπκαηηζκέλν ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ όζν θαη ζηε κεηαθνξά θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

παξάγνληα VIII (FVIII). 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθέο θαη 

αλνζνινγηθέο δνθηκαζίεο ησλ επηπέδσλ ηνπ VWF θαη ηνπ FVIII. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ 

VWD απαηηεί πνιύ ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο, όπσο νη κειέηεο θαηαλνκήο ησλ πνιπκεξώλ.ηνπ 

VWF Οη κεηξήζεηο ησλ επηπέδσλ VWF γεληθά επηηξέπνπλ λα δηαθξίλεηαη ε VWD από ηελ 

αηκνξξνθηιία Α (δείηε ηνλ όξν απηό). Ωζηόζν, ε εμέηαζε απηή δελ επηηξέπεη ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ ηύπνπ 2Ν VWD, ν νπνίνο απαηηεί πην ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο. Η δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηνπ 

επίθηεηνπ ζπλδξόκνπ  von Willebrand (AVWS, δείηε απηόλ ηνλ όξν), ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε 

ζπλδπαζκό κε άιιε ππνθείκελε παζνινγία, θαη ηεο θιεξνλνκηθήο VWD είλαη πην 

πξνβιεκαηηθέο. Τν γεγνλόο όηη ηα άηνκα ζην γεληθό πιεζπζκό πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

αίκαηνο Ο κπνξεί επίζεο λα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειόηεξα επίπεδα VWF πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππόςηλ ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε. 

 

Η VWD πην ζπρλά κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ραξαθηήξα, ελώ ν ηξόπνο 
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θιεξνλνκηθόηεηαο είλαη απηνζσκαηηθόο ππνιεηπόκελνο γηα ηελ VWD ηύπνπ 3 θαη γηα κεξηθνύο 

ππνηύπνπο ηνπ  ηύπνπ 2. Η γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα πξνηαζεί γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αζζελώλ ζρεηηθά κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ θαη ησλ ζπλαθώλ θηλδύλσλ θαη λα επηηξέςεη  ηνλ 

πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ άιισλ παζρόλησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα 

ηα δεπγάξηα  κε πςειό θίλδπλν λα απνθηήζνπλ παηδί κε λόζν ηύπνπ 3, ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

είλαη πξνηηκόηεξν  λα δίλεηαη ζε έλα εμεηδηθεπκέλν δηεπηζηεκνληθό θέληξν. 

Η αληηκεηώπηζε εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο VWD. Η δεζκνπξεζζίλε είλαη γεληθά κηα 

απνηειεζκαηηθή πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ηελ παζνινγηθή  αηκνξξαγία ζηελ VWD 

ηύπνπ 1. Σηνπο αζζελείο κε ηνλ ηύπνπ 2 ηεο λόζνπ, ε αληαπόθξηζε ζηε δεζκνπξεζζίλε πνηθίιεη 

θαη ζπρλά απαηηείηαη ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε ηελ θαζαξκέλε αλζξώπηλε VWF. Η 

δεζκνπξεζζίλε δελ ζπληζηά κηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηνπο αζζελείο κε λόζν ηύπνπ 3 

θαη έηζη απηά ηα άηνκα απαηηνύλ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε θαζαξκέλε αλζξώπηλε VWF ζε 

ζπλδπαζκό, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξώηε έλεζε, κε ηνλ FVIII.  

 

Γηα ηνπο αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνληαη κέζα ζε εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεηαθά θέληξα 

αηκόζηαζεο θαη ζξόκβσζεο (ή αηκνξξαγηθώλ δηαζέζεσλ), ε πξόγλσζε είλαη επλντθή, αθόκε θαη 

γηα εθείλνπο κε ηηο πην ζνβαξέο κνξθέο ηεο λόζνπ. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


