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  )Von Willebrand Diseaseوان ویلبراند یا فون ویلبراند (بیماري 
 مقدمه:   

در می باشد.  %1شیوع تقریبی آن در جهان  شایعترین اختالل انعقادي ارثی است که) vWD(ویلبراند  فونبیماري 
 می گردد. شدیدو در زمان جراحت موجب خون ریزي بوده خون بسیار آهسته  شدن مراحل لخته مبتالیان، 

 

 
 

متصل می شود و  8به اجزاي ماتریکس خارج سلولی، رسپتورهاي پالکتی و فاکتور انعقادي ) vWF(ویلبراند  فونفاکتور 
اگر این فاکتور فعالیت طبیعی نداشته باشد لخته خون به صورت کامل  از خونریزي بیشتر جلوگیري می کند، در نتیجه

 می گردد. مبتالیان را سببخونریزي بلند مدت در  نشده وایجاد 
 

 
  

سـلول   کـه در اگزون می باشد  52) و داراي 12p13واقع شده ( 12روي کروموزوم بر  )VWF( ژن فاکتور فون ویلبراند
اسید آمینه اي و پروتئین بالغ آن  2813محصول اولیه ژن، شامل پروتئین می شود.  بیانهاي اندوتلیال و مگاکاریوسیت 

 اسید آمینه می باشد. 2050شامل 

  می باشد :بیماري داراي سه تیپ 
مبتالیان می باشد. توارث آن اغلب بصورت اتوزومی غالب می باشد ولی % 75 شامل بیماري است و خفیففرم  ،تیپ اول

ایجاد می گردد. معموال این افراد دچار خونریزي  VWFاین تیپ بر اثر نقص نسبی در ژن . نیز دیده شده اند انواع مغلوب
  خفیف پوستی مخاطی می گردند.
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 2A ،2B ،2Mچهار زیر تیپ % بیماران را شامل می شود. این تیپ داراي 25می باشد و تیپ دوم، فرم حد واسط بیماري 
در این افراد اتوزومی غالب بوده ولی تعداد کمی از بیماران نیز از الگوي مغلوب اتـوزومی   توارث بیماريمی باشد.  2Nو 

 پیروي می کنند. 
%  بیماران جزء این دسته محسوب می شوند. این فرم از 5وکه کمتر از  تیپ سوم بیماري فرم شدید و نادر بیماري است

بیماري  تظاهر سبب ،ویلبراند فونفاکتور فقدان  یا اهش شدیدکبیماري از الگوي توارث مغلوب اتوزومی پیروي می کند. 
 این افراد دچار  در این تیپ می گردد.

 
عضالنی هستند. غالبا به دلیل نوع وراثت و نیز شدت بیماري، مبتالیان به ایـن تیـپ    و مخاطی پوستی شدید خونریزي

  جهت انجام آزمایشات پیش از تولد مراجعه می کنند.
 
 

 
 

   تشخیصی: روش هاي
کم شدن تعـداد   یا میکروسیتیک خونی کم اما باشد، می تواند طبیعی سلولهاي خونی کامل در آزمایشات خونی، شمارش

اندازه گیري سطح  مشاهده می گردد. در مراحل بعدي تشخیص، جهت اطمینان از نوع بیماري به دفعات در تعداد پالکت
 پرداخته می شود.  اندازه گیري سطح فاکتور هشتو نیز  CT و PT ، PTT، BT سنجشو  فاکتور وان ویلبراند
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 تشخیص پیش از تولد:

 RFLPبه عنوان روش مستقیم انجام می گیرد و از روش هاي غیر مستقیم شامل  VWFدر این مرکز تعیین توالی ژن 
)Restriction Fragment Length Polymorphism  و در صورت لزوم (STR )Short Tandem Repeat  نیـز (

نیز به خانواده ها  (NGS)تکنیک هاي نسل جدید تعیین توالی یابی براي تایید روش مستقیم استفاده می گردد. همچنین 
پـس از   .شـود گرفتـه مـی   CVSنمونه  ،بارداري از جنین 13تا  11 هفته از پس از تشخیص ابتدایی، پیشنهاد می گردد.

و  با توجه به شجره نامه خانوادهمستقیم،  غیر يو استفاده از روش ها تعیین توالی با انجام از نمونه جنین، DNAاستخراج 
 .می شود هداد یماريب یندر مورد ا یندرباره سالمت جن یقطع یص، تشخجوابهاي حاصل از تستهاي مولکولی

 
 درمان:

مبتالیان جهت جلوگیري از خونریزي شدید باید سریعا درمان را آغاز کنند. براي این افراد دو درمـان اصـلی وجـود دارد؛    
 و VWF کـه شــامل  کنسـانتره  انعقـادي  فاکتورهـاي  و) desamino-8-D-arginine-vasopressin-1( دسموپرسـین 

FVIII می باشند. 
 

، سبب آزاد 2و برخی از مبتالیان به تیپ  1فون ویلبراند اکثر مبتالیان به در  دسموپرسینتزریق داخل وریدي یا زیر جلدي 
بخش هایی کـه دچـار    براي انتخابی درمان و افزایش سه تا چهار برابري آن می شود. در واقع دسموپرسین VWFشدن 

 .می باشد جراحی عمل پوشش خونریزي در حین براي یا شدند و حاد خونریزي
کمک کننده نیست، خونریزي به کمک تزریق داخل وریدي داروي حاوي فاکتورهاي انعقـادي   دسموپرسیندر افرادي که 

VWF  وFVIII 3دد. این روش براي مبتالیان به تیـپ  کنترل می گردد. این کنسانتره از خون هاي اهدایی تهیه می گر 
 قابل استفاده می باشد. 2بیماري و برخی از انواع تیپ 

همچنین روش هاي غیر مستقیم جهت جلوگیري از خونریزي همچون استفاده از مهار کننده هاي فیبرین و درمان هورمونی 
 کمک کننده هستند.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_fragment_length_polymorphism

