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Obrzêk naczynioruchowy, wraz z pokrzywk¹ wystêpuj¹ u oko³o 15-20% populacji. Wród wielu przyczyn powoduj¹cych
powstawanie choroby nale¿y zwróciæ uwagê na niedobory inhibitora dla sk³adnika C1 dope³niacza. Inhibitor dla sk³adnika C1
dope³niacza, oprócz hamowania klasycznej drogi aktywacji dope³niacza, ma równie¿ zdolnoæ do hamowania elementów uk³adu
fibrynolizy i kininogenezy. Zaburzenia w czynnoci inhibitora prowadz¹ do niefizjologicznej aktywacji tych uk³adów i wystêpowania
objawów chorobowych.
Wyodrêbniono postacie wrodzone i nabyte niedoboru C1 inhibitora. Wród postaci wrodzonych wyró¿niono dwa typy:
I przebiegaj¹cy z obni¿eniem poziomu C1 inhibitora, oraz II  przebiegaj¹cy z upoledzeniem jego funkcji. Podobnie wród postaci
nabytych s¹ dwa typy: pierwszy, towarzysz¹cy chorobom nowotworowym oraz drugi bez chorób wspó³towarzysz¹cych. W postaciach
wrodzonych opisano liczne, najczêciej punktowe, mutacje w obrêbie genu dla C1 inhibitora. W przypadku postaci nabytych
wykryto istnienie przeciwcia³ wi¹¿¹cych, inne dla ka¿dego z typów miejsca cz¹steczki C1 inhibitora. Umiejscowienie obrzêków
w obrêbie b³on luzowych przewodu pokarmowego, a zw³aszcza uk³adu oddechowego, jest przyczyn¹ powik³añ, które mog¹
stanowiæ zagro¿enie ¿ycia. Chorzy z tego typu obrzêkami wymagaj¹ szczególnego postêpowania, jakie jest konieczne dla przerwania
napadu, a nawet dla ratowania ¿ycia.
W pracy przedstawiono patomechanizmy obecne we wrodzonym i nabytym obrzêku naczynioruchowym spowodowanym
zaburzeniami funkcji inhibitora C1 dope³niacza oraz genetyczne pod³o¿e zaburzeñ w postaciach wrodzonych choroby. Omówiono
równie¿ zasady postêpowania we wrodzonych i nabytych formach choroby.
S³owa kluczowe: obrzêk naczynioruchowy, niedobór C1 inhibitora, dope³niacz, danazol

Obrzêk naczynioruchowy stanowi jedn¹ z czêciej wystêpuj¹cych chorób skóry i b³on luzowych.
Charakterystycznym objawem choroby jest napadowo
wystêpuj¹ce, ostro odgraniczone obrzmienie b³on luzowych i/lub skóry. Obrzêki s¹ niebolesne, niezapalne
i zajmuj¹ najczêciej twarz, stawy i koñczyny. Reakcja
obrzêkowa (bêd¹ca wynikiem wzrostu przepuszczalnoci naczyniowej) wystêpuje równie¿ w obrêbie b³on
luzowych górnych dróg oddechowych i/lub przewodu pokarmowego. Takie jej umiejscowienie jest przyczyn¹ wyst¹pienia obturacji dróg oddechowych z dusznoci¹, bólów brzucha, napadów kolki, biegunek, a nawet mo¿e prowadziæ do mierci [1-5].
Wród wielu przyczyn powoduj¹cych powstawanie choroby (tab. I) nale¿y zwróciæ uwagê na niedobory inhibitora dla sk³adnika C1 dope³niacza.
Patofizjologia niedoborów C1 inhibitora
Uk³ad dope³niacza zaliczany do mechanizmów
odpornoci nieswoistej, sk³ada siê z ponad 30 bia³ek.
Poszczególne fragmenty aktywowane s¹ na zasadzie
reakcji ³añcuchowej na drodze klasycznej lub alternatywnej. W patomechanizmie obrzêku naczyniorucho-

wego wywo³anego niedoborem inhibitora dla sk³adnika C1 dope³niacza zaburzenia dotycz¹ drogi klasycznej. Aktywacjê drogi klasycznej przedstawia rycina 1
[6].
Z³o¿ona z szeciu podjednostek cz¹steczka
C1q po zwi¹zaniu przeciwcia³ zmienia konformacjê,
co powoduje aktywacjê proteazy serynowej C1r. W ten
sposób rozpoczyna siê klasyczna kaskada aktywacji
dope³niacza. Prowadzi ona do powstania kompleksu
C56789, który nazywany jest "kompleksem atakuj¹cym b³onê", gdy¿ ma zdolnoæ uszkadzania b³ony komórkowej [7]. Powstaj¹ce w wyniku procesu aktywacji podjednostki C2b, C3a, C4a, C5a s¹ uwalniane do
otoczenia.
Sk³adnik 2b, o w³aciwociach podobnych do
w³aciwoci bradykininy, uwa¿any jest za jeden z g³ównych mediatorów obrzêku naczynioruchowego. Równie¿ sk³adniki C3a, C4a i C5a (anafilatoksyny) bior¹
udzia³ w patogenezie objawów obrzêku. Powoduj¹ one
uwalnianie mediatorów z komórek tucznych, indukuj¹ przemianê kwasu arachidonowego, powoduj¹ skurcz
miêni g³adkich oraz zwiêkszaj¹ przepuszczalnoæ naczyñ krwiononych [8].
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Tabela I. Przyczyny obrzêku naczynioruchowego
Pod³o¿e zmian

Czynniki wywo³uj¹ce

Alergiczne (IgE-zale¿ne)

Pokarmy, leki, jady owadów itp.

Nadwra¿liwoæ niealergiczna

Uwalniacze histaminy, inhibitory angiotensyny, poaspirynowe

Uwarunkowania genetyczne

Zaburzenia czynnoci C1 inhibitora dope³niacza

Nabyte  nieznane

Zaburzenia czynnoci C1 inhibitora dope³niacza

Kr¹¿¹ce kompleksy immunologiczne

SLE

Inne, rzadkie choroby idiopatyczne

Niedobór inaktywatora sk³. C3, obrzêk naczynioruchowy twarzy
i eozynofilia, mastocytoza uk³adowa/skórna

W warunkach prawid³owych istnieje niewielka spontaniczna aktywacja drogi klasycznej, która jest
jednak kontrolowana przez inhibitor sk³adnika C1. Klasyczn¹ drogê aktywacji dope³niacza aktywuj¹ cz¹steczki IgM lub IgG oraz wiele proteaz bakteryjnych, cz¹steczki DNA, bia³ko C-reaktywne, trypsyna. Równie¿
plazmina i kalikreina maj¹ zdolnoæ aktywacji dope³niacza na poziomie C1q, C3, C4 (plazmina), lub C1,
C5 (kalikreina) [9]. Inhibitor dla sk³adnika C1 dope³niacza, oprócz hamowania klasycznej drogi aktywacji dope³niacza, ma równie¿ zdolnoæ do hamowania
elementów uk³adu krzepniêcia, fibrynolizy i kininogenezy [8,10]. Zaburzenia w jego czynnoci doprowadzaj¹ do niefizjologicznej aktywacji tych uk³adów i wystêpowania objawów obrzêkowych.
Uk³ady krzepniêcia, fibrynolizy i kininogenezy w niedoborach C1 inhibitora
Wskutek niedoboru lub upoledzenia funkcji
inhibitora C1 dochodzi do niefizjologicznej aktywacji
uk³adów dope³niacza (z obni¿eniem w surowicy poziomu sk³adników C2 i C4 dope³niacza), fibrynolizy
i kininogenezy (rys. 1) [2,11]. Aktywacja uk³adów fibrynolizy i kininogenezy prowadzi do tworzenia kinin
oraz plazminy, aktywuj¹cej czynnik C1, a tym samym
kaskadê dope³niacza [6,11,12]. W wyniku tych procesów dochodzi do tworzenia kininopodobnego fragmentu C2b oraz bradykininy (rys. 1).
Kininy to kolejna grupa czynników odpowiedzialnych za powstanie objawów obrzêku naczynioruchowego. Kininy zwiêkszaj¹ przepuszczalnoæ naczyñ
i wywo³uj¹ rozkurcz miêni g³adkich cian naczyñ
krwiononych, przez co obni¿aj¹ cinienie krwi, powoduj¹ skurcz miêni g³adkich trzewnych. Szczególnie silne dzia³anie wazodilatacyjne wywiera bradykinina, poprzez indukcjê tworzenia tlenku azotu (EDRF)
[8,13, 14,15]. Cugno i wsp. [16] wskazuj¹ równie¿ na
udzia³ uk³adu krzepniêcia, a szczególnie trombiny w patogenezie objawów obrzêku naczynioruchowego.
Wykazali oni znaczne zwiêkszenie w osoczu poziomów czynników VIIa, XIIa w czasie napadów obrzê-

ku, co sugerowa³o aktywacjê zewn¹trz i wewn¹trzpochodnego uk³adu krzepniêcia. Poziom trombiny, który
wzrasta³ znacz¹co w okresie napadów by³ równie¿
podwy¿szony w okresach remisji. Ze wzglêdu na zdolnoæ trombiny do zwiêkszania przepuszczalnoci naczyñ krwiononych mo¿e byæ ona uwa¿ana za kolejny czynnik wp³ywaj¹cy na powstanie obrzêków [16].
Inhibitor sk³adnika C1 dope³niacza
Inhibitor dla sk³adnika C1 dope³niacza jest zaliczany do grupy inhibitorów proteaz serynowych 
serpin [7]. Jest on glikoprotein¹, o masie cz¹steczkowej 105000 D. Sk³ada siê z 478 aminokwasów. Swoje dzia³anie wywiera dziêki istnieniu aktywnego centrum w regionie C-koñcowym tworz¹cym ³atwo dostêpne miejsce wi¹zania substratu. Swoistoæ wi¹zania
determinuje miejsce P1 cz¹steczki. C1 inhibitor wi¹¿e
siê nieodwracalnie z substratem (proteaz¹), tworz¹c stabiln¹ konformacjê. Kompleks proteaza-serpina jest usuwany z kr¹¿enia przez w¹trobê drog¹ receptorow¹
[8,17].
C1 inhibitor ma zdolnoæ wi¹zania i deaktywacji nastêpuj¹cych proteaz: aktywnych podjednostek C1r
i C1s dope³niacza, kalikreiny, plazminy, czynników XII
i XIa [9]. Jedna cz¹steczka C1 inibitora wi¹¿e siê nieodwracalnie z aktywnym C1s lub C1r. Aby zinaktywowaæ ca³¹ cz¹steczkê C1 potrzebne s¹ 4 cz¹steczki
C1 inhibitora [6].
G³ównym miejscem syntezy C1 inhibitora jest
w¹troba. Oprócz niej zdolnoæ do produkcji i wydzielania tego czynnika posiadaj¹ monocyty krwi obwodowej i fibroblasty. Czynnikami wp³ywaj¹cymi na
zwiêkszenie produkcji inhibitora s¹: interferony α, β ι
γ (stymuluj¹ syntezê de novo w monocytach) oraz
IL-6 wraz z IL-1, które wydaj¹ siê byæ odpowiedzialne
za wzrost syntezy w czasie odpowiedzi zapalnej. Równie¿ inne cytokiny maj¹ zdolnoæ oddzia³ywania na
syntezê na poziomie post-translacyjnym [17,18]. Za
inaktywacjê C1 inhibitora jest odpowiedzialna elastaza wytwarzana przez neutrofile [17].
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Ryc. 1. Aktywacja uk³adu dope³niacza drog¹ klasyczn¹

Gen dla C1 inhibitora znajduje siê na chromosomie 11. Sk³ada siê on z 7 egzonów i 7 intronów i zawiera 17159 par zasad [19]. Opisano pewne charakterystyczne cechy tego genu:
- Du¿a liczba (17) powtórzeñ elementów Alu w obrêbie intronów, co tworzy miejsca podatne na delecje
i insercje;
- Brak regionu promotorowego typu TATA-box
w koñcu 5 genu;
- Egzon 5 od pozycji 8440 do pozycji 8460 zawiera
trzy powtórzenia trypletu CAA. Jest on bezporednio poprzedzony przez region bogaty w adeninê
(CAAGAACAC). Powtórzenia trypletów czyni¹ ten
region podatnym na mutacje w wyniku b³êdu replikacji;
- W egzonie 8 wykryto naturaln¹ zmiennoæ, która
nie dawa³a objawów chorobowych (tab. II) [20].
Tabela II. Zmiennoæ w obrêbie genu dla C1 inhibitora nie
powoduj¹ca objawów klinicznych
Sekwencja zasad
Pozycja w obrêbie genu

Norma

Odmiana

Egzon 8 16951 - 16952
Egzon 8 16951 - 16952
Egzon 8

AGTTGCA
AGTTGCA
ATGGAA

AGTTCTA
AGTTCGA
GTGGAA

A  adenina, G  guanina, T  tymina, C  cytozyna

cytoliza

Wrodzony obrzêk naczynioruchowy
Niedobór inhibitora dla sk³adnika C1 dope³niacza jest najczêstsz¹ postaci¹ uwarunkowanych genetycznie zaburzeñ funkcji dope³niacza. Choroba dziedziczy siê w sposób autosomalny dominuj¹cy i ujawnia siê w dzieciñstwie, najczêciej przed 10 r.¿. lub we
wczesnej m³odoci [21].
Wyró¿nia siê dwa typy wrodzonego obrzêku
naczynioruchowego (hereditary angioedema  HAE).
Typ I, wystêpuj¹cy czêciej, charakteryzuje siê obni¿eniem poziomu C1 inhibitora we krwi obwodowej
w wyniku dysfunkcji jednego z alleli genu C1 inhibitora. Poziom C1 inhibitora jest jednak o wiele ni¿szy,
ni¿ nale¿a³oby siê spodziewaæ w przypadku genotypu
heterozygotycznego i wynosi oko³o 30% wartoci prawid³owych [21]. Kramer i wsp. [18] badaj¹c syntezê
C1 inhibitora w fibroblastach pochodz¹cych od osób
z I typem wrodzonego obrzêku naczynioruchowego(HAE) stwierdzili, ¿e nie przekracza on 20% syntezy
prawid³owej. Poziom inhibitora na zewn¹trz i wewn¹trz
fibroblastów by³ jednakowy, co potwierdza³o pe³n¹ jego
sekrecjê. W przypadku monocytów synteza inhibitora
by³a na poziomie 40%. Jednak¿e zewn¹trzkomórkowy poziom C1 inhibitora okaza³ siê byæ znacznie ni¿szy od iloci syntezowanej przez monocyty. Cicardi
[22] opisa³ ró¿nice pomiêdzy wewn¹trzkomórkowym
poziomem C1 inhibitora a jego poziomem poza monocytami. Pozakomórkowo inhibitor osi¹ga³ tylko do
14-24% wartoci prawid³owych, przy iloci wewn¹trz
monocytów siêgaj¹cej 35-53% normy. Ni¿sza od ocze-
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kiwanego poziomu iloæ C1 inhibitora jest spowodowana jego zmniejszon¹ syntez¹, za co z kolei wydaje
siê byæ odpowiedzialna obecnoæ uszkodzonego allela [19].
W typie II, dotycz¹cym 15% chorych z HAE, poziom
C1 inhibitora we krwi obwodowej jest prawid³owy lub
nieco podwy¿szony, zaburzenia dotycz¹ natomiast jego
czynnoci [17]. Kramer i wsp. [18] stwierdzili, ¿e synteza inhibitora w fibroblastach chorych z typem II HAE
siêga 98%, z czego oko³o 43% to jego prawid³owa,
aktywna forma.
Ró¿norodne czynniki np.: infekcja lub nawet
niewielki uraz, aktywuj¹c czynnik Hagemanna, wywo³uj¹ objawy (napady) obrzêku naczynio-ruchowego
[21]. Du¿¹ rolê odgrywa czynnik emocjonalny lub stres
fizyczny [23].
Genetyczne pod³o¿e niedoboru C1 inhibitora
W typie pierwszym choroby dysfunkcja allela
jest najczêciej wywo³ana przez punktowe mutacje
o charakterze delecji lub insercji. Niektóre z opisanych
mutacji przedstawia tabela III.
Tabela III. Najczêstsze mutacje genu C1 inhibitora we
wrodzonym obrzêku naczynioruchowym typu I
Zmiana w genomie

Pozycja w obrêbie genu

Delecja C
Insercja A
Delecja nukleotydów
Zamiana T w C
Delecja C
Zamiana C
Zamiana T w A

1298
1304
1395 -1428
8770
16698
16842
14252

C  cytozyna, T  tymina, A - adenina

W ich wyniku dochodzi do zmian w obrêbie
cz¹steczki inhibitora, który traci swoj¹ aktywnoæ [24].
Zmiany w obszarach genu maj¹cych wp³yw na transkrypcjê i translacjê mog¹ prowadziæ do ich zaburzeñ
[17].
W drugim typie HAE u pod³o¿a patologii le¿¹
najczêciej mutacje prowadz¹ce do zmian w obrêbie
miejsca P1 cz¹steczki, determinuj¹cego swoistoæ wi¹zania. W 70% przypadków mutacje obejmuj¹ nukleotydy koduj¹ce Argininê w pozycji 444 cz¹steczki inhibitora (w obrêbie P1). Jest to wa¿ne miejsce, poniewa¿ dla wywierania swego dzia³ania inhibitor C1, ³¹cz¹c siê z docelow¹ proteaz¹, odszczepia fragment ³añcucha w miejscu pomiêdzy Argininê 444 a Treoninê 445. U pacjentów z HAE typu II opisywano równie¿ delecje w obrêbie genów koduj¹cych Lizynê 251,
czy Alaninê 436 [17,25] (tabela IV).

Tabela IV. Najczêstsze mutacje genu C1 inhibitora we
wrodzonym obrzêku naczynioruchowym typu II
Zmiana w genie
Zamiana C w A
Zamiana C w T
Zamiana G w
Insercja nukleotydów TGT
Zamiana C w T

Pozycja w obrêbie genu
16759
16765
16789
16749-16750
17970

C  cytozyna, A  adenina, G  guanina, T - tymina

Rozpoznanie wrodzonego obrzêku
naczynioruchowego
W rozpoznaniu nale¿y braæ pod uwagê zarówno objawy kliniczne, jak i parametry laboratoryjne.
Objawy kliniczne: Za rozpoznaniem wrodzonego
obrzêku naczynioruchowego przemawiaj¹ charakterystyczne objawy w postaci napadowych asymetrycznych obrzêków obejmuj¹cych najczêciej d³onie, stopy i twarz, którym towarzysz¹ bóle brzucha i kurcze
jelit. Wyst¹pienie obrzêku krtani stanowi bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia chorego. Obrzêki narastaj¹ zazwyczaj przez 12 do 36 godzin, a nastêpnie ustêpuj¹ w ci¹gu
34 dni. Objawom obrzêkowym nie towarzyszy pokrzywka. Pojawienie siê pokrzywki przemawia przeciwko wrodzonemu charakterowi obrzêku naczynioruchowego. Dla wrodzonej postaci typowe jest wystêpowanie choroby wród najbli¿szych krewnych oraz
wczesny wiek ujawnienia choroby, chocia¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e ciê¿kie napady mog¹ pojawiæ siê dopiero w
okresie dojrzewania. Nieswoiste czynniki wywo³uj¹ce
napady wymienione zosta³y powy¿ej.
Parametry laboratoryjne: Najbardziej typowe jest stwierdzenie w okresie bezobjawowym obni¿enia poziomu
C1 inhibitora dope³niacza. W okresie bezobjawowym
stwierdza siê tak¿e ni¿sze poziomy sk³adników C4
i C2 dope³niacza, a poziom sk³adników C1 i C3 pozostaje w zakresie normy.
W typie I, w czasie napadów zmian obrzêkowych, obserwuje siê wybitne obni¿enie poziomu sk³adnika C4 i niewielkie obni¿enie poziomu sk³adnika C3
(dolna granica wartoci prawid³owych). Poziom sk³adnika C1q jest prawid³owy.
W typie II poziom C1 inhibitora, zarówno
w czasie napadów, jak i pomiêdzy nimi, jest prawid³owy, a nawet mo¿e byæ nieco podwy¿szony. Pomiar jego
aktywnoci pozwala na wykrycie nieprawid³owoci.
Poziomy pozosta³ych sk³adników (C1,C1q, C2, C3, C4)
kszta³tuj¹ siê tak, jak w typie I HAE [21].
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Nabyty obrzêk naczynioruchowy
W nabytym obrzêku naczynioruchowym struktura genu, synteza i budowa cz¹steczki C1 inhibitora
s¹ prawid³owe. Przyczyn¹ upoledzenia jego funkcji
s¹ przeciwcia³a, które wi¹¿¹c siê z C1 inhibitorem zaburzaj¹ jego funkcjê i prowadz¹ do jego szybszego
katabolizmu [17,26]. Nale¿¹ one do klasy IgG lub IgA.
Donaldson [27] wykaza³a, ¿e przeciwcia³a te maj¹ zdolnoæ do rozpoznawania aktywnego centrum cz¹stki
inhibitora i powoduj¹c prawdopodobnie zmianê konformacji, upoledzaj¹ jego funkcjê. Mechanizm powstawania tych przeciwcia³ jest jednak nadal nieznany [27].
Choroba ujawnia siê najczêciej po 40 roku ¿ycia. Badanie rodziny nie wykazuje choroby wród innych jej
cz³onków. Podobnie jak w przypadku wrodzonego
obrzêku naczynioruchowego równie¿ tu wyró¿niono
dwa typy choroby.
Typ I. U wiêkszoci chorych z pierwszym typem nabytego obrzêku naczynioruchowego stwierdza siê
wspó³istniej¹ce zaburzenia limfoproliferacyjne wywodz¹ce siê g³ównie z limfocytów B. Do najczêciej opisywanych schorzeñ nale¿¹: makroglobulinemia, przewlek³a bia³aczka limfatyczna, szpiczak, ch³oniaki nieziarnicze i limfosarkoma. W niektórych przypadkach
wykrywano inne choroby nowotworowe [21]. Wystêpuj¹ce u tych chorych przeciwcia³a maj¹ zdolnoæ do
wi¹zania siê zarówno z centrum aktywnym C1 inhibitora jak i reagowania z epitopami monoklonalnych
immunoglobulin limfocytów B lub ich prekursorów
w szpiku (komórki pre-B). Ta krzy¿owa reakcja mog³aby t³umaczyæ upoledzenie funkcji i zwiêkszony metabolizm C1 inhibitora [17].
Typ II. Drugi typ nabytego obrzêku naczynio-ruchowego wystêpuje rzadko. Nie towarzysz¹ mu choroby
nowotworowe. Oltvai [17] podaje ¿e przeciwcia³a wy-
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stêpuj¹ce w tym typie wi¹¿¹ epitop w bezporednim
s¹siedztwie centrum aktywnego C1 inhibitora. Mo¿liwe jest to tylko przed zwi¹zaniem inhibitora z podjednostk¹ C1s. Hamuje to inaktywacjê aktywnego C1s.
W przypadku zadzia³ania przeciwcia³a na kompleks
C1/inh-C1s takiej reakcji nie obserwowano [26].
Objawy i dalszy mechanizm ich powstawania
s¹ takie same, jak w przypadku wrodzonego obrzêku
naczynioruchowego.
Rozpoznanie
Podstaw¹ rozpoznania zarówno pierwszego jak
i drugiego typu nabytego obrzêku naczynio-ruchowego s¹: charakterystyczne objawy, wiek ujawnienia choroby (najczêciej po 40 r¿), brak choroby u innych
cz³onków rodziny, oraz badania laboratoryjne [26].
Poziom sk³adnika C1q jest obni¿ony, czego nie
obserwuje siê w HAE [18]. Równie¿ poziom C1 inhibitora, a tak¿e jego aktywnoæ s¹ obni¿one. Poziomy
sk³adników C2 i C4 s¹ niskie, natomiast stê¿enie sk³adnika C3 mieci siê w zakresie wartoci prawid³owych
(dolna granica) [21].
W drugim typie choroby poziom C1 inhibitora
osi¹ga 50%-60% normy, lecz jest on nieaktywny. Jego
masa cz¹steczkowa jest ni¿sza (96 kD) ni¿ prawid³owej cz¹steczki (104 kD).
Postêpowanie w niedoborach C1-inhibitora
Obrzêk naczynioruchowy spowodowany niedoborem inhibitora dla sk³adnika C1 dope³niacza stanowi powa¿ny problem terapeutyczny. Ciê¿sz¹ postaci¹ wydaje siê byæ choroba z zajêciem uk³adu oddechowego, w której obrzêk krtani jest najbardziej niebezpiecznym powik³aniem, zagra¿aj¹cym ¿yciu
[28,29]. Postaæ z zajêciem przewodu pokarmowego
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mo¿e natomiast powodowaæ dolegliwoci podobne do
ostrego brzucha i niekiedy zmusza do eksploratywnej laparotomii [3,30]. Dlatego du¿e znaczenie ma stosowanie leczenia zapobiegaj¹cego wystêpowaniu napadów.
Wrodzony obrzêk naczynioruchowy
Skutecznymi lekami stosowanymi w zapobieganiu napadom u pacjentów z wrodzonym obrzêkiem
naczynioruchowym s¹ danazol i stanozol nale¿¹ce do
grupy pochodnych testosteronu [4,13, 31,32]. W literaturze istnieje zgodnoæ co do skutecznoci tego leczenia, choæ niektórzy wskazuj¹, ¿e d³ugotrwa³a terapia lekami z tej grupy powinna byæ zarezerwowana
dla pacjentów ze szczególnie ciê¿kim przebiegiem choroby (du¿a czêstoæ i/lub ciê¿ki przebieg napadów)
[2,5,13,33,34]. Ze wzglêdu na potencjalne objawy
uboczne zaleca siê stosowanie w leczeniu prewencyjnym najni¿szych skutecznych dawek [29,34]. Dawkowanie androgenów powinno byæ oparte na kontroli
objawów chorobowych, a nie na pomiarze poziomu C1
inhibitora w surowicy. U osób z ciê¿sz¹ postaci¹ obrzêku (obrzêk krtani) leczenie zaczyna siê od wysokich
dawek danazolu, które w miarê kontroli objawów obni¿ane s¹ do optymalnej dawki stosowanej przewlekle. U osób m³odych i/lub gdy objawy s¹ ³agodne rozpoczynamy od ni¿szych dawek zwiêkszaj¹c je stopniowo, a¿ do uzyskania poprawy.

Innym lekiem stosowanym w przewlek³ym leczeniu HAE jest kwas aminokapronowy, który hamuje
konwersjê plazminogenu do plazminy [21].
W leczeniu ostrych napadów skutecznymi rodkami s¹ wie¿e mro¿one osocze oraz koncentrat C1 inhibitora. Adrenalina jest zwykle ma³o skuteczna [35].
Przygotowuj¹c pacjenta do zabiegu operacyjnego nale¿y zwiêkszyæ dawkê stosowanych androgenów (danazolu), a w ciê¿szych przypadkach bezporednio
przed zabiegiem podaæ wie¿e lub mro¿one osocze
ludzkie we wlewie do¿ylnym. Najbardziej efektywne
jest podanie przed operacj¹ wlewu C1 inhibitora, który
mo¿e tak¿e byæ zastosowany w przypadku pojawienia
siê objawów w trakcie zabiegu.
Nabyty obrzêk naczynioruchowy
W typie pierwszym nabytego obrzêku naczynio-ruchowego stosuje siê wysokie dawki atenuowanych androgenów. Kwas aminokapronowy nie jest
wykorzystywany w terapii. Równie¿ leczenie choroby
podstawowej mo¿e przynieæ poprawê.
U pacjentów z drugim typem nabytego obrzêku naczynioruchowego podawanie koncentratu C1 inhibitora, podobnie jak stosowanie atenuowanych androgenów, nie daje oczekiwanych rezultatów. Opisano
natomiast skutecznoæ plazmaferezy i stosowania leków immunosupresyjnych, które mog¹ daæ remisjê
kliniczn¹ i zwiêkszenie poziomu C1 inhibitora [21].
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Angioedema with C1 inhibitor deficiency
ANNA CIEBIADA, MAREK L. KOWALSKI
Summary
Angioedema and urticaria are among the most common diseases affecting approximately 15-20% of population.
C1 inhibitor deficiency is rare as it is found in relatively small number among all angioedemas. C1 inhibitor
is the only plasma protease inhibitor of activated C1 complement component and potent inhibitor of coagulation
system and kininogenesis. Deficiency of the C1 inhibitor activity leads to nonphysiological activation of
these systems. It may result in severe gastrointestinal symptoms and life - threatening laryngeal edema. Four
forms of deficiency of the inhibitor with angioedema have been recognised. Two are hereditary (HAE) and
two acquired. Most patients present I type of HAE with low plasma concentration of C1 inhibitor. Others
(15%) have the II type with dysfunctional C1 inhibitor protein. In acquired form of disease first type is usually
associated with lymphoproliferative diseases. In the second type, antibodies directed toward C1 inhibitor
molecule have been described.
In this review the pathomechanisms of hereditary and acquired forms of C1 deficiency, the molecular genetics
and the management of the disease are discussed.
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