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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην παρούσα ομιλία



Αγγειοοίδημα - Ορισμός

Το αγγειοοίδημα ορίζεται ως το τοπικό και αυτοπεριοριζόμενο οίδημα
του υποδόριου και υποβλεννογόνιου ιστού, λόγω της αγγειοδιαστολής
και της αύξησης της αγγειακής διαπερατότητας που προκαλείται από
την απελευθέρωση αγγειοδραστικών διαμεσολαβητών



A. Bradykinin-mediated angioedema

B. Histamine-mediated andioedema

Αγγειοοίδημα - Μηχανισμός



Αγγειοοίδημα - Μηχανισμός

Τραύμα 
Ενεργοποίηση C1

Παράγοντας ΧΙΙ /
πλασμίνη παράγοντα ΧΙΙα

Μηχανισμός: Αγγειοοίδημα ενεργοποιούμενο από τη βραδυκινίνη
- ΗΕΑ –C1INH (75% οικογενειακό ιστορικό, 25% denovo μετάλλαξη

- ΗΕΑ με φυσιολογικό C1INH
- Επίκτητο / Ιατρογενές / Ιδιοπαθές αγγειοοίδημα

Αγγειοοίδημα, Απόφραξη αεραγωγού 
οίδημα λάρυγγα,υποξαιμία

stridor, κοιλιακό άλγος, υποβολαιμία

Βραδυκινίνη + ΒΚ2 υποδοχέας στο ενδοθήλιο
Αύξηση αγγειακής διαπερατότητας

Προκαλλικρεΐνη

Καλλικρεΐνη

HMV 
Κινινογόνο

Βραδυκινίνη

Μονοπάτι αποδόμησης

Αμινοπεπτιδάση P
Καρβοξυπεπτιδάση Ν

Διπεπτυδιλ-πεπτιδάση IV

A



Μηχανισμός: Ισταμινεργικό αγγειοοίδημα
• Αλλεργία σε τροφές, φάρμακα, latex
• Οικογενειακό ιστορικό ατοπίας
• Κνίδωση
• Ιδιοπαθής νόσος

Κνίδωση
Αγγειοοίδημα

Αποκοκκίωση
• Ισταμίνη

• Λευκοτριένια
• Κυτοκίνες
• Τρυπτάση

Ειδικό IgE αντίσωμα

Αλλεργιογόνο
+APC/B λεμφοκύτταρο
+TH2 T κύτταρα

Ειδικό IgE αντίσωμα
+Σιτευτικά κύτταρα / Βασεόφιλα
+ Αλλεργιογόνο

B



Ιστορική αναδρομή
• Ο Henrich Quinke περιέγραψε την κλινική εικόνα του 

αγγειοοιδήματος το 1882 (οίδημα Quinke)

• Σποραδικές αναφορές από το 1586 και το 1876

• To 1888, o W. Osler κάνει την 1η αναφορά σε μια σειρά
περιστατικών ώς «κληρονομικό αγγειονευρωτικό οίδημα»

• Το 1961, ο Lepou και οι συν., ανακαλύπτουν τον αναστολέα 
της C1 εστεράσης (C1-INH) και τη δράση του στην αύξηση της 
αγγειακής διαπερατότητας στα ινδικά χοιρίδια

• Το 1962, ο Landermann εισάγει την υπόθεση ότι η εμφάνιση 
αγγειοοιδήματος μπορεί να οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα 
καλλικρεΐνης

Quincke H. Uber akutes unschriebenes H autodem. Monatshe Prakt Dermatol. 1882;1:129–131

Donati M. De medica historia mirabili. Mantuae, per Fr. Osanam. 1586

Milton JL. On giant urticaria. Edinburgh Medical Journal. 1876;22(6):513



Αγγειοοίδημα – Προσέγγιση 

Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν ασθενή με πιθανό αγγειοοίδημα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα εξής ερωτήματα:

α) αληθές αγγειοοίδημα ή κατάσταση που μιμείται το αγγειοοίδημα;

β) αν είναι αληθές αγγειοοίδημα, τι τύπος αγγειοοιδήματος είναι; 

γ) ποιές είναι οι άμεσες ενέργειες που απαιτούνται; 



α)Πρόκειται για αληθές αγγειοοίδημα ή για κατάσταση που 
μιμείται το αγγειοοίδημα;

• οίδημα ανά σάρκα (νεφρωσικό σύνδρομο, εντεροπάθειες με απώλεια πρωτεϊνών)

• Μυξοίδημα (υποθυρεοειδισμός)

• δια/χες τύπου ψευδοαγγειοοιδήματος (σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας) 

• μακρογλωσσία (μεγαλακρία, αμυλοείδωση, υποθυρεοειδισμός )

• σύνδρομο Melkersson-Rosenthal (οίδημα ούλων/ γλώσσας/ προσώπου, οσχεοειδής
γλώσσα, παράλυση του προσωπικού νεύρου, κοκκιώματα με λεμφοκυτταρική 
διήθηση-βιοψία)

• εισπνευστικός συριγμός τύπου s.Munchausen (Munchausen stridor/factitious 
angioedema)

Andersen MF, Longhurst HJ, Rasmussen ER, et al: How not to be misled by disorders mimicking angioedema: A review of pseudoangioedema. Int Arch Allergy Immunol 2016; 169:163–170
Feldman MF, Khan DA, Brown ES, et al: Factitious angioedema: A mimic of refractory “angioedema”. J Allergy Clin Immunol Pract 2014;2:795–797
Bahna SL, Oldham JL: Munchausen stridor-a strong false alarm of anaphylaxis. Allergy Asthma Immunol Res 2014; 6:577–579



β) Αν είναι αληθές αγγειοοίδημα, τι τύπος αγγειοοιδήματος
είναι; 

1. Αγγειοοίδημα με κνίδωση (Histamine-mediated angioedema)

2. Αγγειοοίδημα χωρίς κνίδωση (Bradykinin-mediated angioedema)

3. Ιδιοπαθές αγγειοοίδημα

4. Καταστάσεις που μιμούνται την κλινική εικόνα του αγγειοοιδήματος

Cicardi M, Bork K, Caballero T, Craig T,Li HH, Longhurst H et al. Evidence-basedrecommendations for the therapeutic management of angioedema owing to hereditary C1 inhibitor deficiency: 
consensus report of an International Working Group. Allergy 2012;67:147–157.



Κνίδωση 
• Η κνίδωση (urticaria ή hives) χαρακτηρίζεται από αιφνίδια, παροδική εμφάνιση

σαφώς αφοριζόμενων πομφών, οι οποίοι είναι συνήθως έντονα κνησμώδεις και
έχουν χαρακτήρα μεταναστευτικό. Οι μεμονωμένες βλάβες συνήθως παραμένουν
στο δέρμα για διάστημα λεπτών/ωρών και σπάνια μπορεί να επιμένουν έως και
24 ώρες.

• Οι πομφοί μπορεί να έχουν ερυθρό κέντρο και να περιβάλλονται από
οιδηματώδη λευκή άλω ή και το αντίστροφο, δηλαδή οιδηματώδες λευκό κέντρο
και ερυθρή άλω.

• Το μέγεθος των πομφών ποικίλλει και η διάμετρός τους κυμαίνεται από λίγα mm
έως και μεγαλύτερη από 20cm.



Misra L, Khurmi N, Trentman TL. Angioedema: Classification, management and emerging therapies for the perioperative physician. Indian J Anaesth 2016;60:534-41



Κνίδωση 
• Η κνίδωση είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις

• 15-25% ατόμων του γενικού πληθυσμού θα εμφανίσει τουλάχιστον ένα 
επεισόδιο κνίδωσης κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του

• Η κνίδωση δεν συνοδεύεται πάντα από αγγειοοίδημα

• Από τους ασθενείς που θα εμφανίσουν κνίδωση: 

- 50% θα έχει μόνο κνίδωση

- 40% θα έχει συνδυασμό κνίδωσης με αγγειοοίδημα

- 10% θα εκδηλωθεί μόνο ως αγγειοοίδημα



1. Αγγειοοίδημα με κνίδωση (angioedema with urticaria: histamine-or 
immune-mediated)

• Αλλεργίες σε τροφές, latex, δηλητήρια, φάρμακα

• Οξεία και χρόνια κνίδωση

• Σύνδρομα που συνδυάζουν κνίδωση και αγγειοοίδημα:

-κνίδωση μετά από έκθεση σε ψύχος

-κνιδωτική αγγειίτιδα

-κνίδωση ή αναφυλακτική αντίδραση μετά από άσκηση

-επεισοδιακό αγγειοοίδημα με ηωσηνοφιλία (cytokine-driven)

-αντίδραση σε ΜΣΑΦ (leukotriene-driven)



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εντός λίγων λεπτών….έως 2 ώρες από την επαφή με το εκλυτικό αίτιο.

Μπορεί να εξελιχθεί και σε αναφυλαξία-αλλεργικό σοκ

Αγγειοδιαστολή–Αύξηση αγγειακής διαπερατότητας-Υπερέκκριση βλέννης-Φλεγμονή 

Δέρμα: κνησμός, οίδημα βλεφάρων, οφθαλμών, χειλέων

Πεπτικό σύστημα: κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετοι, διάρροιες

Αναπνευστικό σύστημα: ρινική καταρροή, βήχας, δύσπνοια, εκπνευστικός και εισπνευστικός συριγμός, 
οίδημα σταφυλής, γλώσσας, λάρυγγα

Κυκλοφορικό σύστημα: Υπόταση, ταχυκαρδία, ζάλη, θάμβος όρασης, επεισόδιο απώλειας συνείδησης

1. Αγγειοοίδημα με κνίδωση – Αλλεργικό αγγειοοίδημα



• Κληρονομικό αγγειοοίδημα (Hereditary Angioedema-HAE)

α) Έλλειψη του αναστολέα της C1 εστεράσης (C1 INH)

- Τύπου Ι: ποσοτική και ποιοτική δια/χη του C1 INH (85% των ασθενών)

- Tύπου ΙΙ: ποιοτική δια/χη του C1 INH - φυσιολογικά επίπεδα

β) Με φυσιολογικό αναστολέα της C1 εστεράσης (C1 INH) (Τύπου ΙΙΙ)

Φυσιολογική λειτουργία και ποσότητα του C1 INH και του C4 (οιστρογονοεξαρτώμενος
και συμπτωματικός συνήθως σε γυναίκες)

- 25% HAE-XII : αυξημένη δραστηριότητα του παράγοντα XII (μετάλλαξη στο γονίδιο του 
παράγοντα ΧΙΙ)

- 75% ΗΑΕ-Ακαθόριστης αιτιολογίας

2. Αγγειοοίδημα χωρίς κνίδωση (angioedema without urticaria: 
bradykinin-mediated) (1)

Antihistamine-resistant angioedema in women with negative family history: Estrogens and F12 gene mutations. Am J Med 2013; 126:1142.e9–1142.14
Bork K: Hereditary angioedema with normal C1 inhibitor. Immunol Allergy Clin North Am 2013; 33:457–470



• Επίκτητο αγγειοοίδημα με έλλειψη του αναστολέα της C1 εστεράσης (C1 INH)

- σχετιζόμενο με λεμφοπολλαπλασιαστικές διαταραχές Β κυττάρων (χρόνια 
λεμφοκυτταρική λευχαιμία, λέμφωμα non Hodgkin, Waldenstrom’s
μακροσφαιριναιμία, μονοκλωνική γαμμαπάθεια μη καθορισμένης σημασίας, 
παραπρωτεϊναιμία)

-σχετιζόμενο με αυτοαντισώματα

-σχετιζόμενο με αυτοάνοσα νοσήματα (ΣΕΛ)

• Αγγειοοίδημα μετά από λήψη φαρμάκων

- Αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) (0,1-2,5%)

- Ινκρετίνες, ανάλογα ινκρετινών και αναστολείς διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης 4

- Αναστολείς της ρενίνης

2. Αγγειοοίδημα χωρίς κνίδωση (angioedema without urticaria: 
bradykinin-mediated) (2)

Kostis JB, Kim HJ, Rusnak J, Casale T, Kaplan A, Corren J, et al. Incidence and characteristics of angioedema associated with enalapril. Arch Intern Med 2005;165:1637-42
Moellman JJ, Bernstein JA, Lindsell C, Banerji A, Busse PJ, Camargo CA Jr., et al. A consensus parameter for the evaluationand management of angioedema in the emergency 
department. Acad Emerg Med 2014;21:469-84



Κληρονομικό αγγειοοίδημα (Hereditary Angioedema-HAE)

• Σπάνια νόσος → Συχνότητα: 1/50.000. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 300 άτομα πάσχουν 
από ΚΑΟ

• Κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα (50% μετάβαση στην 
επόμενη γενιά) όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που οφείλονται σε νέες μεταλλάξεις 
(χωρίς να υπάρχει κληρονομικό ιστορικό)

• Προκαλείται από την έλλειψη ή/και τη διαταραγμένη λειτουργικότητα του αναστολέα της 
C1 εστεράσης (C1 INH)→ ↑↑ βραδυκινίνη→σχηματισμός οιδήματος 

• Διάγνωση: Aτομικό + Οικογενειακό ιστορικό

Εργαστηριακός έλεγχος (C4, C1 INH- ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός)

Γονιδιακός έλεγχος

Psarros F, Koutsostathis N, Farmaki E, Speletas MG, Germenis AE. Hereditary angioedema in Greece: the first results of the greek hereditary 
angioedema registry. Int Arch Allergy Immunol. 2014;164(4):326-32

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Psarros%20F%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25277223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutsostathis%20N%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25277223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farmaki%20E%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25277223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Speletas%20MG%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25277223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Germenis%20AE%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25277223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277223


• ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2. Αγγειοοίδημα χωρίς κνίδωση 

Jonathan A. Bernstein, Paolo Cremonesi, Thomas K. Hoffmann, John Hollingsworth. Angioedema in the emergency department: a practical guide to differential diagnosis and management.         
Int J Emerg Med. 2017; 10: 1
Martinez-Saguer I, Farkas H: Erythema marginatum as an early symptom of hereditary angioedema: Case report of 2 newborns. Pediatrics 2016; 137:e20152411

Ερύθημα marginatum



3. Ιδιοπαθές Αγγειοοίδημα  

• Ισταμινεργικό

• Μη ισταμινεργικό



4. Καταστάσεις που μιμούνται το αγγειοοίδημα

• οίδημα ανά σάρκα (νεφρωσικό σύνδρομο, εντεροπάθειες με απώλεια 
πρωτείνων)

• μυξοίδημα

• δια/χες τύπου ψευδοαγγειοοιδήματος (σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας) 

• μακρογλωσσία (μεγαλακρία, αμυλοείδωση, υποθυρεοειδισμός) 

• σύνδρομο Melkersson-Rosenthal (οίδημα ούλων/ γλώσσας/ προσώπου, 
οσχεοειδής γλώσσα, παράλυση του προσωπικού νεύρου, κοκκιώματα με 
λεμφοκυτταρική διήθηση-βιοψία)

• εισπνευστικός συριγμός τύπου s.Munchausen (Munchausen 
stridor/factitious angioedema)



Εργαστηριακά ευρήματα ανάλογα με τον τύπο του αγγειοοιδήματος

Τύπος αγγειοοιδήματος Εργαστηριακά ευρήματα

Αλλεργικό αγγειοοίδημα Φυσιολογικά επίπεδα:C4,C1q,αντιγόνο C1-INH
Φυσιολογική λειτουργικότητα του C1-INH
Αποκλεισμός μονοκλωνικής γαμμαπάθειας μη 
καθορισμένης σημασίας, παραπρωτεΐνης. Αποδείξιμη 
επαφή με αλλεργιογόνο αίτιο (φάρμακα, latex,τροφή…)

HAE τύπου Ι (85%) ↓C4, ↓ αντιγόνο C1-INH, 
↓ λειτουργικότητα του C1-INH
Φυσιολογικά επίπεδα: C1q
Αποκλεισμός μονοκλωνικής γαμμαπάθειας μη 
καθορισμένης σημασίας, παραπρωτεΐνης
Μεταλλάξεις στο γονίδιο SEPRING 1 

HAE τύπου ΙΙ (15%) ↓C4
↓ λειτουργικότητα του C1-INH
Φυσιολογικά επίπεδα: C1q, αντιγόνο C1-INH
Αποκλεισμός μονοκλωνικής γαμμαπάθειας μη 
καθορισμένης σημασίας, παραπρωτεΐνης
Μεταλλάξεις στο γονίδιο SEPRING 1 



Τύπος αγγειοοιδήματος Εργαστηριακά ευρήματα

ΗΑΕ με φυσιολογικά επίπεδα C1-INH Φυσιολογικά επίπεδα: C4, αντιγόνο C1-INH, C1q
Φυσιολογική λειτουργικότητα του C1-INH
Αποκλεισμός μονοκλωνικής γαμμαπάθειας μη 
καθορισμένης σημασίας, παραπρωτεΐνης
Μεταλλάξεις στο γονίδιο του παράγοντα XII (25%)
Ακαθόριστης αιτιολογίας

Επίκτητο Αγγειοοίδημα ↓C4, ↓ αντιγόνο C1-INH, 
↓ λειτουργικότητα του C1-INH
↓ C1q
Ανίχνευση μονοκλωνικής γαμμαπάθειας μη καθορισμένης 
σημασίας ή παρουσίας αυτοαντισωμάτων έναντι του C1-
INH

Ιατρογενές Αγγειοοίδημα Φυσιολογικά επίπεδα: C4, αντιγόνο C1-INH, C1q
Φυσιολογική λειτουργικότητα του C1-INH
Αποκλεισμός μονοκλωνικής γαμμαπάθειας μη 
καθορισμένης σημασίας, παραπρωτεΐνης
Αυξημένη συχνότητα ατοπίας

Ιδιοπαθές Αγγειοοίδημα Φυσιολογικά επίπεδα: C4, αντιγόνο C1-INH, C1q
Φυσιολογική λειτουργικότητα του C1-INH
Αποκλεισμός μονοκλωνικής γαμμαπάθειας μη 
καθορισμένης σημασίας, παραπρωτεΐνης



γ) ποιές είναι οι άμεσες ενέργειες που απαιτούνται; 

(άμεση αντιμετώπιση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση)

Η άμεση διάγνωση του αγγειοοιδήματος είναι ΚΛΙΝΙΚΗ!

Τα εργαστηριακά ευρήματα συνήθως είναι διαθέσιμα μέρες έως και εβδομάδες 
μετά και δεν επηρεάζουν την άμεση και επείγουσα αντιμετώπιση που απαιτεί το 
αγγειοοίδημα!



ΑΜΕΣΗ αντιμετώπιση
• A irway (αεραγωγός)

• Β reathing (αναπνοή)

• C irculation (κυκλοφορία)

• D isability

• Ε xposure

Επείγουσες καταστάσεις

Eλέγχεται και εξασφαλίζεται η βατότητα της ανώτερης αναπνευστικής οδού και εκτιμάται αν υπάρχει 
απόφραξη 

Eξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός και η αναπνοή 

Εξασφαλίζεται η κυκλοφορία του αίματος 

Εκτιμάται η νευρολογική κατάσταση

Γίνεται αφαίρεση των ρούχων του αρρώστου, διασφαλίζεται η φυσιολογική θερμοκρασία του ασθενούς

Γίνεται συνολική επισκόπηση και εκτίμηση του ασθενούς



Διαταραχές αερισμού 

• Η εξασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού είναι πρωταρχικής 
σημασίας στην αντιμετώπιση του αγγειοοιδήματος→ υποξαιμία

• Ετοιμότητα για ενδοτραχειακή διασωλήνωση – τραχειοστομία –
κρικοθυρεοειδεκτομή (εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό-ΩΡΛ-
Αναισθησιολόγος)

• Υπογλωττιδικοί αεραγωγοί δεν είναι αποτελεσματικοί καθώς δεν 
προσπερνούν την απόφραξη, μπορεί να επιδεινώσουν το οίδημα και 
να προκαλέσουν τραύμα στο λάρυγγα



Διαταραχές στην κυκλοφορία
• Υπόταση

• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

• Καρδιακή ανακοπή

Διαταραχές στο ουροποιογεννητικό σύστημα
• Οίδημα και άλγος στην περιοχή των γεννητικών οργάνων

• Επιδιδυμίτιδα

• Ορχίτιδα

• Συστροφή όρχεος



Διαταραχές στο γαστρεντερικό σύστημα

• Οξύ κοιλιακό άλγος (43-93%) (λευκοκυττάρωση)

Δ/Δ σκωληκοειδίτιδα

ηπατίτιδα

παγκρεατίτιδα

χολαγγειίτιδα

εκκολπωματίτιδα

• Ασκίτης, πεπαχυμένο έντερο και επίπλουν

Ali MA, Borum ML: Hereditary angioedema: What the gastroenterologist needs to know. Clin Exp Gastroenterol 2014; 7:435–445



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ αντιμετώπιση

Αγγειοοίδημα με κνίδωση (angioedema with urticaria: histamine-or 
immune-mediated)

• Αδρεναλίνη 0,3-0,5ml (1:1000) IM (άμεση δράση) επανάληψη με μεσοδιαστήματα 5-20min

• Αυτοενιέμενη αδρεναλίνη (0,3mg/δόση)

• Αντισταμινικά - ανταγωνιστές των περιφερικών ισταμινικών H1 υποδοχέων 

- ανταγωνιστές των περιφερικών ισταμινικών H2 υποδοχέων

• Γλυκοκορτικοειδή PO, IM ή IV 1-2mg/kg για 2-3 ημέρες (καθυστερημένη δράση)



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ αντιμετώπιση

Αγγειοοίδημα χωρίς κνίδωση (angioedema 

without urticaria: bradykinin-mediated) 

1. Θεραπεία των κρίσεων

2. Μακροχρόνια θεραπεία προφύλαξης

3. Βραχυπρόθεσμη- Μακροπρόθεσμη  προφυλακτική θεραπεία

Αδρεναλίνη 
Αντισταμινικά
Γλυκοκορτικοειδή



ΗΑΕ - Αντιμετώπιση κρίσεων

• Χορήγηση Fresh-Frozen Plasma (FFP) (περιέχει C1 ΙΝΗ)

Νεότερες θεραπείες: 

• Χορήγηση συμπυκνωμένου παράγοντα (C1 ΙΝΗ) 20 U/kg IV
Berinert-P© (CSL Behring, King of Prussia PA, USA)

• Χορήγηση ουσίας που αναστέλλει τη δράση της βραδυκινίνης 30mg ΥΔ (icatibant: 
εκλεκτικός ανταγωνιστής των Β2 υποδοχέων της βραδυκινίνης)  επανάληψη μετά από 
6h (3 φορές τη μέρα)
Firazyr® (Shire, Lexington MA, USA)

• Εκαλαντίδη (ecallantide:αναστολέας της καλλικρεΐνης)

Kalbitor® (Shire, Lexington MA, USA)



ΗΑΕ – Μακροχρόνια θεραπεία προφύλαξης

• Ανδρογόνα (νταναζόλη) Danatrol©

• Αντιινοδωλυτικοί παράγοντες (τρανεξαμικό οξύ) Τransamin©



ΗΑΕ – Βραχυπρόθεσμη προφυλακτική θεραπεία

• Προφυλακτική αγωγή πριν από  οδοντιατρικές και χειρουργικές 
επεμβάσεις : χορήγηση συμπυκνωμένου C1 INH, μερικές ώρες πριν

• Για τους ασθενείς υπό μακροχρόνια θεραπεία: αύξηση της δόσης 
των φαρμάκων που παίρνουν μερικές μέρες πριν την επέμβαση



Γενικές θεραπευτικές ενέργειες

• Ημερολόγιο κρίσεων

• Ενημέρωση του ασθενούς για το χαρακτήρα της πάθησης και τα 
διαθέσιμα φάρμακα

• Αναζήτηση άλλων πασχόντων μελών στην οικογένειά του

• Φυλλάδιο με γραπτές πληροφορίες για το ΚΑΟ 

• Ενημερωτικό σημείωμα για τη πάθηση και την αντιμετώπιση των 
κρίσεων

• Βραχιόλι “Medalert bracelet- Medalert ID”



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ αντιμετώπιση
Τραύμα 

Ενεργοποίηση C1

Παράγοντας ΧΙΙ /
πλασμίνη παράγοντα ΧΙΙα

Μηχανισμός: Αγγειοοίδημα ενεργοποιούμενο από τη βραδυκινίνη
- ΗΕΑ –C1INH (75% οικογενειακό ιστορικό, 25% denovo μετάλλαξη

- ΗΕΑ με φυσιολογικό C1INH
- Επίκτητο - Ιατρογενές – Ιδιοπαθές αγγειοοίδημα

Βραδυκινίνη + ΒΚ2 υποδοχέας στο ενδοθήλιο
Αύξηση αγγειακής διαπερατότητας

Προκαλλικρεΐνη

Καλλικρεΐνη

HMV Κινίνης Βραδυκινίνη

Μονοπάτι 
αποδόμησης

C1-INH

C1-INH

ECALLANTIDE

C1-INH

ICATIBANT

A

Αγγειοοίδημα, Απόφραξη αεραγωγού 
οίδημα λάρυγγα υποξαιμία

stridor, κοιλιακό άλγος, υποβολαιμία

Αμινοπεπτιδάση P
Καρβοξυπεπτιδάση Ν

Διπεπτυδιλ-πεπτιδάση IV



Μηχανισμός: Ισταμινεργικό αγγειοοίδημα
• Αλλεργία σε τροφές, φάρμακα, latex
• Οικογενειακό ιστορικό ατοπίας
• Κνίδωση
• Ιδιοπαθής νόσος

Κνίδωση
Αγγειοοίδημα

Αποκοκκίωση
• Ισταμίνη

• Λευκοτριένια
• Κυτοκίνες
• Τρυπτάση

Ειδικό IgE αντίσωμα

Αλλεργιογόνο
+APC/B λεμφοκύτταρο
+TH2 T κύτταρα

Ειδικό IgE αντίσωμα
+Σιτευτικά κύτταρα / Βασεόφιλα
+ Αλλεργιογόνο

B

Αντισταμινικά
Αναστολείς λευκοτριενίων
Αδρεναλίνη
Γλυκοκορτικοειδή



Αλγοριθμός αντιμετώπισης αγγειοοιδήματος
Γνωστό ιστορικό

ΚΑΟ;

Ασθενής με πιθανό 
αγγειοοίδημα

OXI NAI
Χορήγηση ειδικής αγωγής στο 

σπίτι ή στο νοσοκομείο

Αληθές 
αγγειοοίδημα

Ψευδές αγγειοοίδημα
• Υποαλβουμιναιμία / ανα σάρκα
• Θυρεοειδοπάθεια
• Μακρογλωσσία
• Τεχνητό stridor

Θεραπεία πρωταρχικής νόσου
Καμία δράση της αδρεναλίνης, των 
αντισταμινικών και των 
γλυκοκορτικοειδών

Απόφραξη του αεραγωγού
Εισπνευστικός συριγμός 
Υποβολαιμία

OXI

NAI

Άμεση εξασφάλιση βατότητας του 
αεραγωγού με εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικόΚνίδωση; 

Πομφοί;
NAI

OXI

Histamine-mediated 
angioedema

Τροφικά αλλεργιογόνα, φάρμακα, Latex
Συστηματική αναφυλακτική αντίδραση
Ιδιοπαθές αγγειοοίδημα

Αδρεναλίνη, γλυκοκορτικοειδή, 
αντισταμινικά, εισπνεόμενη 

σαλβουταμόλη

Bradykinin-mediated angioedema



Bradykinin-mediated angioedema

Κληρονομικό αγγειοοίδημα (τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)
• Αδρεναλίνη, αντισταμινικά,γλυκοκορτικοειδή:

μη αποτελεσματικά
• Χορήγηση C1-INH
• Σκέψου Icatibant ή Ecallantide
• Σε ΚΑΟ με φυσ. C1-INH: διακοπή οιστρογόνου

Ιατρογενές αγγειοοίδημα
• Διακοπή υπεύθυνης αγωγής
• Αδρεναλίνη, αντισταμινικά,γλυκοκορτικοειδή:

Μη αποτελεσματικά
• Σε σοβαρή – απειλητική για τη ζωή νόσο: 

σκέψου Icatibant, έγχυση C1-INH

Επίκτητο αγγειοοίδημα
• Θεραπεία υποκείμενης νεοπλασματικής ή 

αυτοάνοσης νόσου
• Αδρεναλίνη, αντισταμινικά,γλυκοκορτικοειδή:

Δε συνιστώνται
Επί επιμονής -> θεραπεία όπως το ΚΑΟ

Ιδιοπαθές αγγειοοίδημα
• Αδρεναλίνη, αντισταμινικά γλυκοκορτικοειδή: 

μπορεί να ωφελήσει κάποιους ασθενείς 
• Επί επιμονής -> θεραπεία όπως το ΚΑΟ



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

Καλό Καλοκαίρι!


