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Propozycja podzia³u obrzêków naczynioruchowych
niealergicznych:
WRODZONE (hereditary angioedema - HAE)
typ I (zmniejszony poziom i aktywnoæ C1 inhibitora)
typ II (upoledzona aktywnoæ C1 inhibitora)
? typ III (prawid³owy poziom C1 inhibitora)  obrzêk
zale¿ny
od estrogenów
- mutacja czynnika XII
NABYTE ( AAE)
typ I (paranowotworowy)
typ II (autoimmunologiczny)
INNE
indukowane blokerami angiotenzyny II
zwi¹zane z zaburzeniem równowagi hormonów p³ciowych

Stworzono krystaliczn¹ strukturê C 1 inhibitora

U³atwi to zrozumienie konsekwencji licznych mutacji
punktowych oraz

Objawy  obserwacje kliniczne
Nadal brak okrelonego czynnika przyczynowego
wp³ywaj¹cego na czêstoæ i rodzaj obrzêków
Przebieg objawów zmienny  nawet u blini¹t jednojajowych
istotnie siê ró¿ni.
Modyfikacja stylu ¿ycia (dieta, leczenie psychiatryczne,
nauka radzenia sobiez chorob¹, rozwi¹zywanie
problemów spo³ecznych, regularny tryb ¿ycia)
- istotnie zmniejsza³y czêstoæ i ciê¿koæ objawów.
U kobiet: objawy czêstsze i ciê¿sze, 62% kobiet stwierdza
poprawê w okresie po menopauzie lub w trakcie
leczenia preparatami progestagenu.
W czasie porodu si³ami natury nie stwierdzono nasilania
obrzêków. Infuzje iv. C1 inh w ci¹¿y s¹ dobrze tolerowane
i nie daj¹ powik³añ u ciê¿arnych i dzieci.

Leczenie
W leczeniu przewlek³ym brak alternatyw dla
atenuowanych androgenów (danazol, stanazolol) 
okrelono dawkê 200 mg/dobê danazolu jako
maksymaln¹ górn¹ granicê dla d³ugotrwa³ego leczenia.
Ró¿ne doniesienia na temat efektów ubocznych 
obecnie przy wykorzystaniu rejestru planowane
rzeczywiste oszacowanie dzia³añ niepo¿¹danych.
Leczenie C1 inhibitorem:
- Wczesne zastosowanie (przez pacjenta) - mniej leku,
szybsze dzia³anie, szybszy powrót do pracy/szko³y
- Coraz czêciej poruszane leczenie sta³e inhibitorem C1
(np. 2x/tydz) szczególnie u dzieci i kobiet w ci¹¿y

zrozumienie ró¿nic w cz¹steczkach rekombinowanych

HAE
Genetyka i biochemia
* Coraz wiêcej wiadomo o pod³o¿u genetycznym
wrodzonego obrzêku naczynioruchowego na tle
niedoboru C1 inhibitora [hereditary angioedema-HAE]
- w 138 rodzinach stwierdzono a¿ 120 mutacji* U oko³o 5-10% nie udaje siê stwierdziæ zaburzeñ
genetycznych w genie brakuj¹cego bia³ka

Europejski Rejestr Wrodzonego Obrzêku
Naczynioruchowego [ 2007 ]
European Registry of Hereditary Angioedema
obj¹³:

1168 pacjentów z 527 rodzin, z 11 krajów
U 15,9% chorych wywiad rodzinny ujemny

* Coraz wiêcej doniesieñ na temat klasycznych objawów HAE
przy prawid³owym poziomie C1 inhibitora:
- mutacja genu cz. XII (k i m)  ju¿ 29 rodzin
- HAE z prawid³owym poziomem C1 inh (k i m)
- zaburzenia hormonalne  nadmiar estrogenów
(k i równie¿ m)
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