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Наследствен ангиоедем и брадикинин-медиирани форми на 

ангиоедем: патофизиология и диагностика	

Анна	Валериева,	Мария	Стаевска	

*	 Клиничен	 център	 по	 алергология,	 МУ-София,	 Клиника	 по	 клинична	 алергология,	 УМБАЛ	

“Александровска”,	София	

Въведение:	

Ангиоедемът	се	дефинира	като	локализиран	и	самоограничаващ	се	едем	на	подкожната	

и	субмукозната	тъкан,	причинен	от	временно	увеличение	на	съдовата	пропускливост,	

под	действието	на	вазоактивен(и)	медиатор(и).	Ангиоедемът	се	проявява	клинично	с	

пристъпи	на	асиметрични	отоци,	обхващащи	подкожни	и/или	лигавични	повърхности.	

Засегнатите	 участъци	 обичайно	 са	 несърбящи,	 по-скоро	 болезнени.	 Диагнозата	 се	

поставя	 с	 просто	 око	 при	 подкожните	 форми	 или	 в	 областите	 на	 видими	 лигавици,	

докато	отоците	на	тънко-чревната	мукоза,	се	проявяват	клинично	със	силни	коремни	

болки	+/-	повръщане	и/или	диарийни	изхождания.		

(Фигура	1)	
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Най-често	 в	 практиката	 ангиоедемът	 се	 провокира	от	медиатори	на	мастоцитите	и	 е	

придружен	 от	 уртикария	 и	 силен	 сърбеж.	 Тази	 категория,	 т.нар.	 хистаминергичен	

ангиоедем,	се	разглежда	най-често	като	част	от	спектъра	на	хроничната	уртикария	или	

кожните	прояви	на	системна	анафилаксия	(т.нар.	алергичен	шок).	Фокусът	на	тази	статия	

е	върху	не-мастоцит-медиираните	форми	на	ангиоедем,	по-специално,	наследствения	

ангиоедем	(HAE),	придобития	C1-инхибиторен	дефицит	(придобит	ангиоедем	с	дефицит	

на	 C1-инхибитор,	 C1-INH-AAE),	 асоциирания	 с	 инхибитори	 на	 ангиотензин-

конвертиращия	ензим	придобит	ангиоедем	(ACEI-AAE)	и	нехистаминергичните	форми	

на	идиопатичен	ангиоедем	(InH-AAE).	

Изброените	 напълно	 различни	 по	 вид	 заболявания	 се	 проявяват	 като	 повтарящи	 се	

тласъци	 на	 ангиоедем	 и/или	 болезнени	 коремни	 кризи.	 Въпреки	 че	 тези	 форми	 са	

много	 по-редки	 от	 формите	 на	 ангиоедем,	 асоцииран	 с	 действието	 на	 мастоцитни	

медиатори	 (идиопатичен	 хистаминергичен	 придобит	 ангиоедем,	 IH-AAE),	 те	 са	

основната	 причина	 за	 свързаната	 с	 ангиоедем	 смъртност	 или	 настъпили	 ятрогенни	

инвазивни	 манипулации	 в	 условия	 на	 спешност.	 През	 последните	 години	 беше	

постигнат	 съществен	 напредък	 в	 установяването	 на	 молекулните	 механизми	 и	

възможности	 за	 лечение	 при	 не-мастоцитно-медиираните	 форми	 на	 ангиоедем.	

Независимо	от	това,	в	диагностиката	им	и	в	определянето	на	оптималния	лечебен	план,	

продължават	да	съществуват	редица	нерешени	проблеми.	

Исторически поглед	

Първото	съвременно	описание	на	ангиоедем	е	направено	от	Quincke	през	1882	г,	т.нар.	

“ангионевротичен	 оток”.	 Това	 наблюдение	 скоро	 е	 последвано	 от	 класическото	

описание	 на	 наследствения	 ангиоедем	 (HAE)	 от	 Osler,	 който	 първи	 документира	
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наследствената	 природа	 на	 това	 заболяване	 (1888	 г).	 Патофизиологичната	 основа	 на	

HAE	като	дефицит	на	С1-инхибитора	(C1-INH)	е	открита	в	началото	на	60-те	години	на	

20ти	век	от	Вирджиния	Доналдсън	и	сътрудници,	като	малко	след	това	се	съобщава	и	за	

втора	 форма	 на	 заболяването,	 характеризираща	 се	 с	 количествено	 нормален,	 но	

дисфункционален	 C1-INH.	 Въз	 основа	 на	 тези	 наблюдения,	 HAE	 се	 разделя	 на	 два	

подтипа:	Тип	1,	 с	 количествено	и	функционално	намален	C1-INH	и	Тип	2	 с	нормални	

количествени	 нива	 на	 C1-INH,	 но	 понижена	 функционална	 активност.	 По-късно	 се	

установяват	и	фундаменталните	генетични	аномалии	при	HAE	Тип	1	и	Тип	2,	а	именно	

мутации	в	гена,	отговорен	за	синтеза	на	C1-INH	(SERPING1	gene,	намиращ	се	в	дългото	

рамо	на	 11-та	 хромозома:	 11q12-q13.1),	 и	 автозомно-доминантното	 унаследяване	на	

болестта:	със	засягане	на	50%	от	поколението,	независимо	от	пола.		

В	допълнение	към	наследствения	дефицит	на	C1-INH	се	описват	и	придобити	форми	на	

дефицит	на	C1-инхибитора	(C1-INH-AAE).	Придобитите	ниски	нива	на	C1-INH	се	свързват	

с	 наличие	 на	 съпътстващо	 подлежащо	 основно	 заболяване,	 най-често	

лимфопролиферативно	разстройство	(В-клетъчен	лимфом,	моноклонална	гамопатия	от	

неопределена	 значимост	 (MGUS)	 или	 др.),	 автоимунна	 болест	 или	 друга	 неоплазия.	

Причинно-следствена	връзка	между	придобитите	C1-INH	дефицит	и	наличието	на	C1-

INH	авто-антитела	е	открита	през	1986г.		

През	2000	г.	Борк	и	сътрудници	описват	още	една	форма	на	HAE,	характеризираща	се	с	

нормални	 количества	 и	 функция	 на	 C1-INH	 и	 без	 мутации	 в	 SERPING1,	 описан	

първоначално	като	НАЕ	Тип	3.	Към	момента	тази	трета	форма	на	HAE	се	разглежда	като	

хетерогенна	 съвкупност	 от	 различни	 генетични	 аномалии,	 водещи	 до	 фамилна	

предразположеност	 към	 прояви	 на	 нехистаминергичен	 ангиоедем,	 в	 някои	 случаи	



	 4	

асоциирани	с	установени	мутации	на	гените,	отговорни	за	синтезата	на	Фактор	12	(FXII)	

от	коагулационната	каскада,	плазминоген	(PLG)	или	ангиопоетин	(ANGPT).	

ACE-инхибиторите	 (ACEI)	 се	 явяват	 непредсказуеми	 и	 значими	 причинители	 на	

ангиоедем	от	въвеждането	им	в	началото	на	80-те	години	на	миналия	век	като	широко	

използвани	 антихипертензивни	 средства.	 Проявите	 се	 приемат	 като	 класов	 ефект	 на	

тази	група	лекарства	и	са	свързани	с	намаленото	разграждане	на	брадикинина.		

Ангиоедем	 при	 пациенти	 без	 фамилна	 анамнеза,	 нормални	 C1-INH	 количествени	 и	

функционални	 нива,	 без	 данни	 за	 прием	 на	 АСЕ-инхибитори	 и	 терапевтично	

неповлияващи	се	от	високи	дози	антихистамини	+/-	кортикостероиди	се	категоризира	

като	 идиопатичен	 нехистаминергичен	 ангиоедем	 (InH-AAE).	 Тази	 група	 ангиоедеми	

вероятно	 е	 хетерогенна	 и	 нейното	 по-задълбочено	 познаване	 е	 обект	 на	 интерес	 на	

много	изследователски	групи.	

Обединяване	на	всички	изброени	различни	състояния	(HAE,	придобит	C1-INH	дефицит,	

ACEI-асоцииран	ангиоедем	и	идиопатичен	нехистаминергичен	ангиоедем),	се	допуска	

поради	 презумпцията,	 че	 повечето,	 ако	 не	 всички,	 са	 медиирани	 от	 действието	 на	

брадикинин.	
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Вид	ангиоедем	 Патофизиология	
Засегнати;	

мъже	:	жени	
Разпространение	 С4	

C1-INH,	

количество	

C1-INH,	

функция	

C1q	

Н
ас
ле

дс
тв
ен

и	
ф
ор

м
и	

Тип	I		

C1-INH-HAE	

Мутация в SERPING1, 

водеща до понижени 

количества	на C1-INH 

1:	1	

≈1 : 50 000 

(около 85% от 

НАЕ) 

Силно 

понижен 

Силно 

понижен 

Силно 

понижен 
Нормален 

Тип	II	

C1-INH-HAE	

Мутация в SERPING1, 

водеща до понижена 

активност	на C1-INH 

1	:	1	

≈1 : 250 000 

(около 15% от 

НАЕ) 

Силно 

понижен 
Нормален 

Силно 

понижен 
Нормален 

НАЕ	с		

нормален	C1-INH	

Неясна;  

Хетерогенна група 

При някои пациенти се 

откриват мутации във 

FXII, PLG или ANGPT. 

По-често се 

наблюдава 

при жени 

Липсват данни Нормален Нормален Нормален Нормален 

Пр
ид

об
ит
и	
ф
ор

м
и	

Придобит	C1-INH-

ААЕ	

Консумация на C1-INH 

в	хода на автоимунно, 

лимфопролиферативно,	

злокачествено	

заболяване, водеща до 

дефицит	на С1-INH	

Мъже и 

жени; 

По-често се 

наблюдава 

при по-

възрастни 

пациенти 

≈1 : 250 000 
Силно 

понижен 

Силно 

понижен 

Силно 

понижен 

Често се 

открива 

понижен 

Асоцииран	с	АСЕ-I	

ACEI-AAE	

Инхибиране 

катаболизма на 

брадикинин 

Мъже и 

жени; 

По-често 

при афро-

американци 

≈1 : 250  Нормален Нормален Нормален Нормален 

Идиопатичен	

нехистаминергичен	

InH-AAE	

Неясни;	

Най-вероятно 

хетерогенна група		

Мъже и 

жени;  

Липсват данни 

поради 

хетерогенността 

на тази група  

Нормален Нормален Нормален Нормален 
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Наследствен	ангиоедем	с	дефицит	на	C1-INH	(C1-INH-НАЕ:	Тип	1	и	2)	

Клинична	картина:	

HAE,	 дължащ	 се	 на	 дефицит	 на	 C1-INH	 се	 проявява	 с	 рецидивиращи	 епизоди	 на	

несърбящ	 ангиоедем,	 ангажиращ	 крайници,	 гениталии,	 лице	 или	 оро-фаринкс	 +/-	

болезнени	 коремни	 кризи.	 Типичният	 клиничен	 ход	 на	 атака	 от	 ангиоедем	 при	 тези	

пациенти	 е	 постепенно,	 но	 прогресиращо	 влошаване	 през	 първите	 24	 часа,	

последвано	 от	 още	 по-бавно	 възстановяване	 през	 следващите	 48	 до	 72	 часа.	

Съществуват	значителни	различия	в	кинетиката	на	атаката,	като	някои	атаки	се	развиват	

по-бързо	(но	никога	с	бързината	на	обикновен	хистамин-медииран	ангиоедем),	а	други	

атаки	продължават	5-7	или	повече	дни.	

Атаките	от	ангиоедем	при	HAE,	дължащ	се	на	дефицит	на	C1-INH,	най-често	ангажират	

подкожни	участъци	или	се	проявяват	като	болезнени	коремни	кризи,	като	всеки	от	тях	

представлява	около	50%	от	всички	пристъпи.	Повече	от	половината	от	пациентите	са	

имали	 поне	 една	 ларингеална	 атака	 в	 живота	 си.	 За	 съжаление,	 някои	 пациенти	

получават	чести	животозастрашаващи	отоци	в	областта	на	оро-фаринска.	Трябва	да	се	

отбележи,	 че	 всички	 пациенти	 с	 HAE	 са	 изложени	 на	 риск	 асфиксия	 при	 визникната	

ларингеална	атака,	независимо	от	предишната	тежест	на	заболяването.		

Честотата	на	пристъпите	на	ангиоедем	е	много	вариабилна,	както	между	различните	

пациенти,	така	и	при	всеки	отделен	пациент.	Най-често	пациентите	с	HAE	започват	да	

получават	отоци	и/или	болки	в	корема	от	своята	детска	възраст:	около	50%	имат	прояви	

преди	навършване	на	10-годишна	възраст,	рядко	пристъпи	на	ангиоедем	може	да	има	

още	 в	 първата	 година	 на	 живота.	 Мнозинството	 пациенти	 проявяват	 симптоми	 на	

болестта	около	пубертета.	Съобщавани	са	редки	случаи	на	пациенти,	които	никога	не	са	
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имали	прояви	на	ангиоедем,	макар	да	са	носители	на	генетичния	дефект	за	НАЕ.	Рядка	

е	и	групата	на	пациентите,	които	имат	изключително	чести	пристъпи	на	оток:	до	два-три	

пъти	 седмично.	 Отоците	 при	 HAE	 винаги	 са	 епизодични,	 липсва	 метод	 за	 тяхното	

предвиждане.	Някои	 пациенти	 проявяват	 все	 по-малко	 симптоми	 с	 напредването	 на	

възрастта,	други	продължават	да	получават	тежки	HAE	атаки	през	целия	си	живот.	

При	около	50%	от	пациентите		се	наблюдават	явни	продроми	от	няколко	часа	до	един	

ден	преди	началото	на	атака	от	ангиоедем.	Най-честите	продромни	симптоми	включват	

еритематозен,	 несърбящ,	 мигриращ,	 макулозен	 (не-уртикариален!)	 обрив:	 еритема	

маргинатум	(Фигура	5).		

	

Понякога	пациентите	усещат	локализирано	изтръпване	в	областта,	където	ще	възникне	

оток,	както	и	усещане	за	“опъване”	на	кожата.	Други	продроми	могат	да	бъдат	умора,	

неразположение,	 грипоподобни	 симптоми,	 раздразнителност,	 промени	 в	

настроението,	хиперактивност,	жажда	и	гадене.	

Макар	 в	 повечето	 случаи	 да	 не	 се	 установява	 ясна	 причина	 за	 провокирането	 на	

пристъпите	от	оток,	при	много	атаки	ангиоедемът	може	да	се	отключи	в	следствие	на	

няколко	 разпознаваеми	 влошаващи	 фактора:	 локална	 травма,	 инфекция	 или	

емоционален	 стрес.	 Силата	 на	 физическата	 травма,	 необходима	 за	 отключването	 на	

пристъпа	 от	 ангиоедем,	 може	 да	 бъде	 минимална,	 например	 седене	 върху	 твърда	

повърхност	 или	 пляскане	 с	 ръце.	 Яторогенните	 травми	 като	 стоматологична	
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интервенция,	медицински	процедури	и	хирургични	манипулации	са	добре	разпознати	

като	причиняващи	пристъпи	на	ангиоедем.	Ролята	на	психо-емоционалния	стрес	е	по-

трудна	за	количествено	определяне,	но	състоянията	с	повишен	стрес	имат	ясно	отчетлив	

ефект	върху	честотата	на	атаките.	Същото	се	наблюдава	и	при	съпътстваща	инфекция.	

Няколко	 външни	 фактора	 могат	 да	 повлияят	 върху	 тежестта	 на	 HAE,	 например	

приложението	 на	 ACE-I	 трябва	 да	 бъде	 строго	 избягвано	 при	 пациенти	 с	 HAE.	

Хормоналните	 промени	 също	 могат	 да	 повлияят	 на	 тежестта	 на	 заболяването.	

Влиянието	 на	 бременността	 върху	 тежестта	 на	 болестта	 на	 HAE	 е	 променливо,	 с	

влошаване	на	пристъпите	при	някои	жени	и	намаляване	при	други.	От	наблюденията	

изглежда,	че	жените	са	сравнително	защитени	срещу	пристъпи	на	ангиоедем	по	време	

на	раждането.	Същевременно	обаче,	рискът	от	ангиоедем	се	увеличава	драстично	по	

време	 на	 след-родилния	 период.	 Контрацептивните	 медикаменти,	 съдържащи	

естроген	и	естроген-заместващата	терапия	значимо	увеличават	честотата	на	пристъпите	

на	 ангиоедем	 и	 са	 противопоказани	 при	 всички	 жени	 с	 HAE.	 Съветите	 относно	

алтернативните	 форми	 на	 контрацепция	 са	 важна	 част	 от	 индивидуалния	 план	 за	

лечение	на	пациентите	с	НАЕ.	

Тежестта	на	пристъпите	на	ангиоедем	е	силно	променлива	и	не	е	възможно	да	бъде	

предвидено	каква	ще	бъде	крайната	тежест	на	дадена	атака	в	нейното	начало.	Отокът	в	

областта	на	крайниците	може	да	доведе	до	временна	невъзможност	за	извършване	на	

обичайни	 ежедневни	 дейности	 като	 поставяне	 на	 обувки	 или	 ходене,	 писане,	 или	

работа	с	компютър.	В	редки	случаи	са	наблюдавани	усложнения	като	“compartment”-

синдром	 в	 хода	 на	 тежък	 оток	 на	 крайниците.	 Генитоуринарните	 отоци	 могат	 да	

причинят	сериозен	дискомфорт	и	да	доведат	до	временна	невъзможност	за	уриниране.	
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Абдоминалните	 кризи	 протичат	 със	 силна,	 драматична	 коремна	 болка,	 гадене	 и	

повръщане,	 като	 понякога	 изливането	 на	 течности	 в	 третото	 пространство	 може	 да	

предизвика	 хипотония	 и	 колапс.	 Поради	 коремните	 симптоми	 и	 липсата	 на	 видим	 с	

просто	 око	 оток,	 много	 пациенти	 с	 недиагностициран	 HAE	 са	 претърпели	 редица	

ненужни	и	потенциоално	опасни	хирургични	интервенции	в	миналото.	Използването	на	

мощни	опиоидни	лекарства	за	овладяване	на	болката,	необходими	за	лечение	на	тежка	

коремна	 криза	 е	 довело	 до	 обвинение	 на	 някои	 пациенти	 в	 поведение,	 търсещо	

наркотици	 или	 наркотична	 зависимост,	 а	 в	 някои	 случаи	 е	 описано	 като	 причина	 за	

смъртоносни	инциденти	от	предозиране	с	опиоиди.	

Ангиоедемът	в	областта	на	орофаринкса	е	в	състояние	да	причини	пълно	обтуриране	на	

въздухоносния	 път,	 което	 крие	 опасност	 от	 смърт	 от	 асфиксия.	 Историческите	

проучвания	показват	смъртност	при	HAE	поради	ларингеален	оток	в	приблизително	30%	

от	случаите.	За	България	тези	данни	преди	въвеждането	в	практиката	на	специфични	

лекарства	 за	лечение	на	НАЕ	показват	около	50%	риск	от	 смъртен	изход	в	 случай	на	

ларингеален	оток.	Реалната	смъртоносната	заплаха	при	пациентите	с	HAE	в	случай	на	

ларингеална	 атака	 трябва	 да	 бъде	 добре	 известна,	 както	 на	 пациентите,	 така	 и	 на	

медиците.	

Патогенеза	

C1-INH-HAE	(Тип	1	и	2)	е	резултат	от	генетично	обусловен	дефицит	(количествен	дефицит	

при	 Тип	 1	 и	 функционален	 такъв	 при	 Тип	 2)	 на	 плазмения	 протеин	 C1-INH,	 който	

представлява	 широкоспектърен	 серин-протеазен	 инхибитор.	 C1-INH	 участва	 в	

регулирането	на	активността	на	множество	протеази:	системата	на	комплемента	чрез	

протеазите	 С1r,	 C1s	 и	 манозо-свързващия	 лектин	 (MBL),	 на	 контактната	 система,	
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плазмения	 каликреин,	Фактор	 XIIa	 и	Фактор	 XIIf,	 вътрешния	 път	 на	 коагулацята	 чрез	

Фактор	XIа,	и	плазмин	от	фибринолитичния	път	(Фигура	6).		

	

Zuraw	BL	and	Christiansen	SC.	Middleton’s	Allergy	Principles	and	Practice,	8th	Edition.	2014	

C1-INH	 е	 член	 на	 супер-семейството	 на	 серпините	 (серин-протеазни	 инхибитори),	

показвайки	значителни	прилики	с	α1-антитрипсин.	Подобно	на	останалите	серпини,	C1-

INH	функционира	като	молекулен	модел	на	"капан	за	мишки”,	демонстриращ	цялостно	

прегрупиране	на	активния	си	център	при	улавянето	на	целевата	протеаза	(Фигура	7).		



	 11	

	

C1-INH	представлява	суициден	инхибитор,	 който	образува	стехиометричен	комплекс,	

съставен	от	1:1	свързване	с	целевата	си	протеаза,	което	води	до	последващо	очистване	

на	 целия	 комплекс.	 В	 случаите,	 когато	 е	 налице	 излишък	 на	 протеазата	 спрямо	

функционалния	 инхибитор,	 C1-INH	може	 да	 бъде	 открит	 в	модифицирана	 неактивна	

форма,	без	да	образува	комплекси	или	да	инхибира	протеазата.	

HAE	тип	I	и	тип	II	са	резултат	от	мутации	в	гена	SERPING1	(Фигура	2).	Тъй	като	моделът	на	

унаследяване	 на	 заболяването	 е	 автозомно-доминантно,	 пациентите	 по	 правило	 са	

хетерозиготи	за	мутацията	на	SERPING1.	Повече	от	360	различни	мутации	на	SERPING1	

са	 съобщени	 при	 пациенти	 с	 HAE.	 През	 2017	 като	 част	 от	 интернационален	 научен	

проект	 с	 участието	 на	 Клиничният	 център	 по	 алергология,	 УМБАЛ	 “Александровска”	

бяха	направени	и	генетични	тестове	на	17	български	семейства	с	НАЕ,	което	доведе	до	

откритието	на	4	нови	мутации,	които	до	момента	не	са	описани	в	други	популации.		

Мутациите	при	HAE	Тип	I	са	хетерогенни,	наблюдават	се	в	целия	SERPING1	ген	и	могат	

да	 представляват	мутации	от	 типа	делеции,	 indels,	missense,	 nonsense,	 insertions	 или	
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точкови	 мутации.	 В	 резултат,	 C1-INH	 се	 секретира	 в	 недостатъчно	 количество	 и/или	

активност.	

	

	

Zuraw	BL	and	Christiansen	SC.	Middleton’s	Allergy	Principles	and	Practice,	8th	Edition.	2014	

Мутациите	при	Тип	 II	HAE	са	почти	винаги	missense	мутации,	включващи	областта	на	

гена,	 отговаряща	 или	 в	 близост	 до	 активният	 център	 на	 молекулата,	 което	 води	 до	

секретиране	на	протеин,	който	не	може	да	образува	инхибиторен	комплекс	с	неговите	

целеви	протеази.	Приблизително	при	25%	от	пациентите	 с	HAE	 с	дефицит	на	C1-INH,	

липсва	 фамилна	 анамнеза	 за	 HAE.	 При	 тези	 пациенти	 състоянието	 е	 в	 резултат	 на	

възникнала	de-novo	мутация	в	SERPING1.	

До	скоро,	медиаторът,	причиняващ	отока	при	пациенти	с	дефицит	на	C1-INH	бе	обект	на	

значителни	противоречия.	В	съответствие	с	инхибиторните	активности	на	C1-INH	най-

вероятните	 фактори	 за	 оток	 са	 се	 смятали:	 C2-кинин,	 генериран	 от	 активирането	 на	

класическия	 път	 на	 комплемента,	 или	 брадикинин,	 генериран	 от	 активирането	 на	

контактната	система.	Към	момента,	различни	лаборатории	убедително	демонстрират,	

че	първичният	медиатор	на	отока	при	дефицит	на	C1-INH	е	брадикинин	(Фигура	8).	
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Zuraw	BL	and	Christiansen	SC.	Middleton’s	Allergy	Principles	and	Practice,	8th	Edition.	2014	

	

Брадикининът	 може	 да	 бъде	 освободен	 от	 кининоген	 по	 два	 отделни	 начина:	 (1)	

разцепване	на	кининогена	с	високомолекулно	тегло	(HMWK)	от	плазмения	каликреин	с	

освобождаване	 на	 брадикинин	 или	 (2)	 разцепване	 на	 нискомолекулния	 кининоген	

(LMWK)	от	тъканния	каликреин,	с	освобождаване	на	Lys-брадикинин.	Съществуват	два	

отделни	 рецептора	 за	 брадикинин:	 конститутивно	 експресиран	 B2-брадикининов	

рецептор	и	индуцируем	В1-брадикининов	рецептор.	Брадикинин	и	Lys-брадикинин	са	

лиганди	за	B2-рецептора.	След	разграждането	от	карбоксипептидаза	N,	брадикининът	

и	Lys-брадикининът	се	разграждат	до	техните	des-Arg	метаболити,	които	са	лиганди	за	
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B1-брадикининовия	 рецептор.	 Активирането	 на	 плазмената	 контактна	 система	 при	

дефицит	 на	 C1-INH	 генерира	 брадикинин	 и	 включва	 предимно	 B2-рецептора	 на	

брадикинин.	

	

Zuraw	BL	and	Christiansen	SC.	Middleton’s	Allergy	Principles	and	Practice,	8th	Edition.	2014	

Възникването	 на	 ангиоедем	 е	 резултат	 от	 повишена	 съдова	 пропускливост,	 а	 не	 от	

промени	 в	 хидростатичното	 или	 онкотичното	 налягане.	 Основният	 регулатор	 на	

движението	 на	 парацелуларната	 течност	 при	 ендотелиалните	 клетки	 в	 спокойно	

състояние	(с	изключение	на	мозъка)	са	адхерентните	връзки,	представени	предимно	от	

съдовия	 ендотелен	 кадхерин	 (VE-кадхерин).	 VE-кадхеринът	 се	 залавя	 за	 клетъчната	

мембрана.	 Неговият	 извънклетъчен	 домен	 образува	 хомо-	 и	 хетеродимери,	 които	

свързват	съседни	ендотелни	клетки,	докато	неговият	вътреклетъчен	домен	свързва	β-

катенин	и	р120-катенин,	които	стабилизират	VE-кадхерина.	
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Zuraw	BL	and	Christiansen	SC.	Middleton’s	Allergy	Principles	and	Practice,	8th	Edition.	2014	

Брадикининът	 увеличава	 съдовата	 пропускливост	 чрез	 директен	 ефект	 върху	

ендотелните	клетки	чрез	B2	рецептора	на	брадикинин.	Активирането	на	B2-рецептора	

на	брадикинин	от	неговия	лиганд	инициира	сигнална	каскада,	в	която	фосфолипаза	С	

(PLC)	 увеличава	 вътреклетъчната	 концентрация	 на	 Ca2+	 по	 пътя	 към	 втория	 участник	

инозитол-1,4,5-трифосфат	 (IP3)	 и	 диацилглицерол	 (DAG).	 Вътреклетъчният	 калциев	

поток	активира	ендотелната	NO-синтетаза	(eNOS)	и	фосфолипаза	А2	(PLA2),	което	усилва	

вазодилатацията	 и	 съдовата	 пропускливост	 чрез	 азотен	 оксид	 и	 простациклин	 (т.е.	
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простагландин	 I2).	 В	 допълнение,	 протеин	 киназа	 С	 се	 активира,	 което	 води	 до	 два	

важни	 ефекта	 върху	 съдовата	 пропускливост:	 (1)	 фосфорилиране	 на	 VE-кадхерин,	 β-

катенин	и	р120-катенин,	водещо	до	дестабилизиране	на	катенините	и	интернализиране	

на	VE-кадхеринът	(с	последващото	му	разграждане);	и	(2)	активиране	на	малката	GTPase	

RhoA,	заедно	с	миозиновата	киназа	с	лека	верига,	 с	последващо	полимеризиране	на	

актинът,	 който	 се	 контрахира.	 Взети	 заедно,	 двата	 ефекта	 водят	 до	 увеличение	 на	

пространстовото	между	ендотелните	клетки	и	съдова	дилатация:	не	е	изненадващо,	че	

след	 тези	 промени	 вътресъдовата	 течност	 може	 лесно	 да	 премине	 към	

интерстициалното	пространство.	

Диагностика	

Лаборатони	изследвания	

Пациентите	с	наследствен	ангиоедем	 (HAE)	обикновено	имат	нормални	резултати	на	

повечето	рутинни	лабораторни	тестове.	Повишена	СУЕ,	CRP	или	нарушения	в	ПКК	и	ДКК	

обикновено	не	се	откриват.	Ако	са	налице,	лекарят	е	редно	да	обмисли	съпътстваща	или	

различна	диагноза.	

По	време	на	атаките	пациентите	могат	да	покажат	белези	на	 хемоконцентрация	или	

пререална	азотемия,	като	и	двете	са	в	резултат	на	загубата	на	вътре-съдова	 течност.	

Броят	на	белите	кръвни	клетки	обикновено	не	се	повишава	по	време	на	атака,	макар	че	

в	някои	случаи	може	да	се	наблюдава	изразена	левкоцитоза,	особено	при	коремните	

атаки.	

Най-надеждният	и	икономически	рентабилен	скринингов	тест	за	HAE	е	серумното	ниво	

на	C4	–	може	да	се	изработи	в	повечето	лаборатории	и	има	ниска	цена.	Концентрацията	

на	С4	почти	винаги	е	силно	намалена	при	пациенти	с	НАЕ	(включително	извън	пристъп),	

като	по	време	на	атака	на	НАЕ	–	концентрацията	му	често	е	неоткриваема.	Ако	нивото	
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на	С4	е	в	референтни	граници,	но	подозрението	за	НАЕ	продължава	да	е	високо,	тестът	

следва	да	се	повтори	(по	възможност	по	време	на	криза).	Концентрациите	на	С3	и	C1q	

са	нормални	при	пациенти	с	HAE,	независимо	от	проявите	на	болестта.	

По	време	на	пристъпите,	общият	серумен	хемолитичен	комплемент	(СН50)	обикновено	

се	понижава,	но	се	възстановява	до	нормални	стойности	извън	криза	на	оток.	Поради	

това,	изследването	му	не	е	необходимо	и	не	води	до	диагностично	решение	(резултатът	

има	ниска	диагностична	стойност).	Важно	е	да	се	отбележи,	че	пациентите	могат	да	имат	

количествено	 (антигенно)	 нормален,	 но	 дисфункционален	 C1-инхибитор	 (С1-INH).	

Следователно	 функционалните	 тестове	 са	 много	 полезни	 при	 определяне	 на	

диагнозата:	HAE	Тип	1	(намалени	количествени	и	функционални	нива	на	С1-INH)	и	Тип	2	

(с	патогномонично	намалена	функционална	активност	и	нормална	канцентрация	на	С1-

INH).	 За	 съжаление	 функционалното	 изследване	 на	 С1-INH	 е	 технически	 трудно	 за	

изпълнение	 и	 неспециализираните	 лаборатории	 показват	 висок	 процент	 на	

лабораторна	 грешка.	 Исторически,	 това	 се	 наблюдава	 и	 в	 българския	 опит	 на	

диагностициране	 на	 НАЕ,	 когато	 процентът	 на	 НАЕ	 Тип	 2	 е	 бил	 определен	 като	

изключително	висок	 (противно	на	всички	международни	данни	за	болестта),	именно	

поради	 греша	 в	 лабораторните	 изследвания	 за	 функция	 на	 С1-INH.	 (Диагностични	

тестове	според	фракциите	на	комплемента:	Таблица	1).		

В	 някои	 случаи	 генетичното	 изследване	 на	 SERPING1	 може	 да	 бъде	 използвано	 за	

поставяне	 на	 диагнозата,	 въпреки	 че	 не	 се	 използва	 широко	 поради	 относително	

високата	цена	и	макар	ниската	вероятност	за	безсимптомно	носителство	на	мутация	в	

гена	за	С1-INH.		
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Инструментални	изследвания		

Абдоминална	радиография,	ултразвуково	излседване	на	коремни	органи,	компютърна	

томография:	 при	 абдоминални	 кризи	 могат	 да	 се	 демонстрират	 признаци	 на	 илеус:	

хидро-аерични	 сенки,	 асцит	 (свободно-подвижна	 течност	 в	 коремната	 кухина),	

“раздути”	тънкочревни	бримки,	оток	на	чревната	стена.	

Радиография	на	гръден	кош:	Рядко	могат	да	се	наблюдават	плеврални	изливи.	

	

Заключение:	

Ангиоедем	 се	 идентифицира	 и	 дефинира	 за	 първи	 път	 в	 края	 на	 XIX	 век,	 а	 първият	

пациент	 с	 НАЕ	 е	 диагностициран	 в	 България	 през	 1972	 г	 от	 проф.	 Божко	 Божков	 в	

Клиниката	по	алергология	на	“Александровска”	болница.	Днес	се	разпознават	редица	

състояния	с	първична	проява	ангиоедем	при	отсъствие	на	друга	разпознаваема	причина	

за	настъпване	на	остра	атака	от	пароксизмално	локално	повишение	на	пермеабилитета.	

Описани	 са	 редица	 състояния,	 при	 които	 различни	 генетични	 нарушения,	

необходимостта	 от	 болест-специфично	 лечение	 и	 подлежащите	 неидентифицирани	

механизми,	създават	среда	за	спонтанни	рецидивиращи	епизоди	на	ангиоедем.	През	

последните	10	години	се	наблюдава	нова	ера	в	развитието	на	специфичното	лечение	за	

тези	 пациенти,	 което	 напълно	 промени	 живота	 на	 пациентите	 и	 техните	 семейства,	

както	и	усложненията,	свързани	с	болестта.		
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