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P-VWF:MS, multimer analys av Von Willebrand faktorn (NPU 03752) 
 

Införd i rutinen 1978. 

  
Bakgrund, indikation och tolkning 
För att klassificera olika typer av Von Willebrands sjukdom är det viktigt att analysera Von 
Willebrand faktorns (VWF) multimera utseende (1). Von Willebrands sjukdom är en autoso-
malt ärftlig blödningsrubbning med kvantitativt/kvalitativt defekt VWF, förlängd blödningstid 
och som regel sänkt koncentration av FVIII. De tre huvudtyperna är: 
Typ 1: Alla VWF-multimerer finns i plasma men koncentrationen är sänkt.  
Typ 2: VWF är kvalitativt defekt och de stora och/eller intermediära multimererna saknas. 
Typ 3: VWF saknas helt. 
 

Analysprincip 
Metoden använder sig av högupplösande agarosgel elektrofores med efterföljande överfö-
ring av proteinet från gelen till ett immobiliserande membran (2-4). På membranet framkallas 
de olika banden av VWF immunologiskt med specifika antikroppar ("immunoblotting"). Först 
används en primär, monoklonal antikropp som är specifik för VWF, därefter tillsätts en en-
zymkonjugerad, sekundär antikropp som riktar sig mot den primära. Den sekundära antikrop-
pen är kopplad till enzymet pepparrotsperoxidas (horseradish peroxidase, HRP) som kataly-
sera oxidationen av det kemiluminescerande substrat luminol. Den kemiluminescenta signa-
len är proportionellt till mängden av proteinet. Detektionsmetoden kallas för förbättrad kemi-
luminescens (enhanced chemiluninescence, ECL) och luminescenssignalen visualiseras och 
kvantifieras med hjälp av en charge-coupled device (CCD) kamera. Den resulterande bilden 
ger en kvalitativ uppfattning om det multimera utseendet av VWF. Densitometrin kan använ-
das för att utvärdera signalerna kvantitativt.  
 

Referensintervall 
 
Ej applicerbart 
 

Metodkarakteristika 

Interferenser och felkällor 
Interferenser i plasma är inte undersökt. 

Mätområde 
Ej applicerbart 
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Detektionsgräns 
Ej applicerbart 

Mätosäkerhet 
Inte applicerbart 

Spårbarhet  
Ingen internationell standard finns tillgänglig. 

Ackreditering 
Metoden är inte ackrediterad. 
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