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Wrodzony obrzêk naczynioruchowy - opis dwóch rodzin
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Rzadk¹ przyczyn¹ pierwotnych niedoborów immunologicznych s¹ wrodzone zaburzenia syntezy sk³adników dope³niacza.
Najczêstsz¹ postaci¹ zaburzeñ funkcji dope³niacza jest niedobór inhibitora dla sk³adnika C1 dope³niacza, manifestuj¹cy siê
klinicznie napadami obrzêku naczynioruchowego (tzw. obrzêk Quinckego) .
Celem pracy jest prezentacja dwóch rodzin z wrodzonym obrzêkiem naczynioruchowym typu 1 oraz analiza ró¿norodnoci
objawów klinicznych, ich zale¿noci od aktualnego poziomu inhibitora C-1.Obserwacj¹ objêto piêcioro pacjentów nale¿¹cych do
dwóch niespokrewnionych rodzin. Analiza obydwu rodzin wykaza³a, ¿e istniej¹ ró¿nice miêdzy rodzinami w manifestacji klinicznej
objawów: oprócz objawów wspólnych wystêpuj¹ objawy rodzinnie specyficzne.
Leczenie danazolem powodowa³o wybitn¹ poprawê kliniczn¹ (zmniejszenie liczby napadów i z³agodzenie objawów), mimo
niewielkiego wp³ywu na poziom inhibitora sk³adnika C1 dope³niacza. Stwierdzono dodatni¹ korelacjê miêdzy poziomami C1
inhibitora i sk³adnika C4 dope³niacza w przebiegu choroby.

WPROWADZENIE
Sporód grupy niedoborów immunologicznych
wrodzone zaburzenia syntezy sk³adników dope³niacza
stanowi¹ rzadk¹ ich przyczynê. Znane s¹,
uwarunkowane genetycznie, defekty syntezy
wszystkich (poza czynnikiem B) sk³adników
dope³niacza i ich bia³ek regulatorowych [1]. W
zale¿noci od miejsca przerwania procesu aktywacji
dope³niacza wystêpuj¹ ró¿ne objawy kliniczne.
Niedobory te mo¿na podzieliæ na niedobory
sk³adników wczesnych i koñcowych etapów
aktywacji drogi klasycznej dope³niacza oraz na
niedobory sk³adników aktywacji drogi alternatywnej.
Brak sk³adników wczesnych etapów uniemo¿liwia
uruchomienie drogi klasycznej przy zachowaniu
aktywacji dope³niacza drog¹ alternatywn¹.
Opisywano selektywne niedobory sk³adników C1q,
C1s, C1r [1].
Najczêstsz¹ postaci¹ zaburzeñ funkcji
dope³niacza jest niedobór inhibitora dla sk³adnika C1
dope³niacza manifestuj¹cy siê klinicznie napadami
obrzêku naczynioruchowego (tzw. obrzêk Quinckego).
Ró¿norodne czynniki np.: infekcja lub nawet niewielki
uraz, aktywuj¹c czynnik Hagemanna, wywo³uj¹
objawy (napady) stanowi¹ce istotê choroby. Typowy
napad charakteryzuje wystêpowanie niebolesnych,
nieswêdz¹cych obrzêków zajmuj¹cych najczêciej
twarz lub inne okolice, stawy i koñczyny. Reakcja

obrzêkowa (bêd¹ca wynikiem wzrostu przepuszczalnoci naczyniowej) wystêpuje równie¿ w obrêbie
górnych dróg oddechowych lub przewodu
pokarmowego. Takie jej umiejscowienie jest
przyczyn¹ obturacji dróg oddechowych z dusznoci¹,
bólów brzucha, napadów kolki, biegunek [2,3,4,5].
Obrzêki narastaj¹ zazwyczaj przez 12 do 36 godzin,
a nastêpnie ustêpuj¹ w przeci¹gu dwóch-trzech dni.
Choroba ujawnia siê w dzieciñstwie - najczêciej przed
10 r.¿. lub we wczesnej m³odoci. Choroba wystêpuje
rodzinnie [5,6], dziedziczy siê w sposób autosomalny
dominuj¹cy [7,8,9]. Wyró¿nia siê dwa typy
wrodzonego niedoboru C1 inhibitora. Wskutek
niedoboru (typ 1) lub obni¿onej aktywnoci (typ 2)
inhibitora C1 dochodzi do niefizjologicznej aktywacji
uk³adów dope³niacza (z obni¿eniem w surowicy
poziomu sk³adników C2 i C4 dope³niacza), fibynolizy
i kininogenezy [2,10]. W wyniku tych procesów
dochodzi do tworzenia kininopodobnego fragmentu
C2b oraz bradykininy, które wydaj¹ siê byæ g³ównymi
czynnikami odpowiedzialnymi za powstanie objawów
klinicznych [7,10,11].
W leczeniu obrzêku naczynioruchowego
i profilaktyce napadów stosuje siê, obok kwasu
epsilon-aminokapronowego, koncentratów inhibitora
sk³adnika C1 oraz wie¿ego mro¿onego osocza,
syntetyczn¹ pochodn¹ testosteronu o nazwie danazol.
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Celem pracy jest prezentacja dwóch rodzin
z wrodzonym obrzêkiem naczynioruchowym typu 1
oraz analiza ró¿norodnoci objawów klinicznych i ich
zale¿noci od aktualnego poziomu inhibitora C-1.
Przedstawiamy równie¿ wp³yw leczenia danazolem na
przebieg objawów u tych chorych.

wywo³uj¹cego. Napady charakteryzowa³o wystêpowanie obrzêków i zaczerwienienia twarzy, tu³owia lub
koñczyn ustêpuj¹cych po 2-3 dniach. Czêsto
do³¹cza³y siê bóle brzucha, wymioty, biegunka.
W sierpniu 1996 roku rozpoczêto leczenie danazolem
w dawce 200 mg /dobê.
Pacjent Kr.M.
MATERIA£ I METODY
U osiemnastoletniego syna pacjentki J.M.
Obserwacje prowadzono w Poradni Immunologii pierwsze objawy wyst¹pi³y równie¿ we wczesnym
Klinicznej i Reumatologii Katedry Immunologii dzieciñstwie. Napady mia³y podobny charakter
Akademii Medycznej w £odzi w latach 1993-1997.
(obrzêk warg, twarzy, koñczyn ustêpuj¹cy samoistnie
Chorzy nale¿¹cy do dwóch rodzin zg³aszali siê lub, przy trwaniu objawów d³u¿ej ni¿ 24 godziny,
do poradni w okresach zaostrzeñ choroby, oraz na badania do³¹czaj¹ce siê bóle brzucha, nudnoci, wymioty,
kontrolne. Ka¿dorazowo oceniano ich stan kliniczny oraz biegunka). Wystêpowa³y jednak z mniejsz¹ czêstoci¹
okrelano poziom C-1 inhibitora, oraz sk³adników C-3 (3-4 razy w roku), a czynnikami które najczêciej
i C-4 dope³niacza. Oznaczenia wykonywano metod¹ powodowa³y ich wyst¹pienie(oprócz wysi³ku
immunodyfuzji radialnej (firmy Behringewerke A.G. fizycznego) by³y urazy. W czasie wystêpowania
objawów pacjent leczony by³ kwasem epsilonNiemcy).
aminokapronowym z dobrym skutkiem.
U wszystkich pacjentów leczonych danazolem
regularnie (co 4-8 tygodni) kontrolowano poziomy Pacjentka Jo.M.
bilirubiny i transaminaz (AspAT, AlAT).
U dwudziestoletniej córki pacjentki J.M.
(pacjentka Jo.M.) pierwszy incydent choroby pojawi³
siê w wieku 4 miesiêcy. Nastêpnie napady pojawia³y
OPIS PRZYPADKÓW
siê nieregularnie z czêstoci¹ oko³o 10 razy w roku,
Rodzina I
o ró¿nych porach dnia. Czynniki wywo³uj¹ce by³y
Na podstawie wywiadu ustalono, ¿e objawy takie same jak u pacjenta Kr.M.(brat), choæ czasem
choroby wystêpowa³y u szeciu cz³onków rodziny, nie udawa³o siê ustaliæ przyczyny zaostrzenia. Oprócz
spokrewnionych w sposób przedstawiony na rycinie 1. dolegliwoci ze strony przewodu pokarmowego
Troje sporód nich znajduje siê pod opiek¹ Poradni wystêpowa³y ucisk w gardle, obrzêk krtani oraz
Immunologii Klinicznej i Reumatologii.
dusznoæ.
Od lutego 1997 roku pacjentka leczona jest
danazolem w dawce 200 mg/dobê.

J.M.

Kr.M.

Jo.M.

Rodzina II
U dwóch pacjentek, spokrewnionych
w sposób przedstawiony na rycinie 2 wyst¹pi³y
objawy obrzêku naczynioruchowego. Od kilku lat
znajduj¹ siê one pod opiek¹ Poradni.

Ryc. 1. Drzewo genealogiczne rodziny I. Zacienione symbole
wskazuj¹ na cz³onków rodziny maj¹cych objawy choroby.
Inicja³y dotycz¹ osób bêd¹cych siê pod opiek¹ Poradni
Immunologii Klinicznej.

Pacjentka J.M.
U pacjentki J.M., obecnie piêædziesiêcioletniej, pierwszy napad wyst¹pi³ we wczesnym
dzieciñstwie. Od tego czasu napady wystêpowa³y
nieregularnie, ze redni¹ czêstoci¹ oko³o 10 razy
w roku, o ró¿nych porach dnia. Czynnikiem który
najczêciej powodowa³ wyst¹pienie objawów by³
wysi³ek fizyczny. Czêsto zdarza³y siê jednak napady,
w których pacjentka nie potrafi³a okreliæ czynnika

K.S.

K.M.

Ryc. 2. Drzewo genealogiczne rodziny II. Zacienione symbole
wskazuj¹ na cz³onków rodziny maj¹cych objawy choroby.
Inicja³y dotycz¹ osób bêd¹cych siê pod opiek¹ Poradni
Immunologii Klinicznej.
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Zebrany wywiad nie ujawni³ wystêpowania choroby
u innych cz³onków rodziny.
Pacjentka K.S.
U piêædziesiêcioletniej pacjentki K.S. pierwsze
objawy obecne by³y w wieku 15 lat. Kolejny napad
pojawi³ siê w 23 roku ¿ycia (w 5 miesi¹cu ci¹¿y). Ataki
wystêpowa³y pocz¹tkowo z czêstoci¹ 2-3 razy w roku.
Od 39 r.¿. czêstoæ napadów zwiêkszy³a siê do 10
w ci¹gu roku. Wystêpowa³y one samoistnie o ró¿nych
porach dnia. Napad zaczyna³ siê wi¹dem i obrzêkiem
warg. Kolejne objawy - ucisk w gardle, obrzêk krtani
oraz dusznoæ narasta³y szybko. Z powodu bardzo
du¿ego nasilenia objawów ka¿dy atak wymaga³
leczenia w warunkach szpitalnych. Z tego powodu od

Omówienie przypadków
Pocz¹tek i objawy choroby
W pierwszej opisywanej rodzinie objawy
pojawi³y siê wczenie: u pacjentów Jo.M. i Kr.M w okresie niemowlêcym, u pacjentki J.M. w dzieciñstwie. Natomiast u pacjentek nale¿¹cych do
drugiej rodziny pierwsze objawy wyst¹pi³y nieco
póniej: w wieku 15 (K.S.) i 24 lat (K.M.).
Wspólnymi dla chorych z obydwu opisywanych
rodzin objawami by³y obrzêki koñczyn i twarzy.
Pozosta³e objawy by³y ró¿ne dla cz³onków obydwu
rodzin.
W rodzinie pierwszej g³ównymi dolegliwociami by³y
wymioty, bóle brzucha, biegunki (tab. I).

Tabela I. Charakterystyka napadów obrzêku naczynioruchowego u badanych chorych
Wiek
w chwili
badania

Czêstoæ
napadów

Wiek pojawienia
siê objawów

Czynniki
wywo³uj¹ce

Zajête uk³ady
i narz¹dy

Objawy
dominuj¹ce

samoistnie
wysi³ek fizyczny
urazy
wysi³ek fizyczny

u.pokarmowy
twarz, koñczyny
u.pokarmowy
twarz
drogi oddechowe
u. pokarmowy
koñczyny

bóle brzucha
wymioty
bóle brzucha
wymioty
dusznoæ
bóle brzucha
wymioty

u. oddechowy
krtañ, gard³o
u.oddechowy
gard³o, twarz
koñczyny

dusznoæ

RODZINA I
J.M.

49

10 w roku

dzieciñstwo

Jo.M.

19

10 w roku

4 m.¿.

Kr..M.

18

3-4 w roku

okres niemowlêcy

urazy

RODZINA II
K.S.

54

1-4 w roku

15 r.¿.

samoistnie

M.K.

57

do 10 w roku

21 r.¿

samoistnie
kurz, detergenty
urazy

1982 do 1993 roku pacjentka by³a hospitalizowana
33-krotnie. W roku 1986 przeprowadzono
tracheostomiê i za³o¿ono na sta³e rurkê tracheostomijn¹.
W padzierniku 1993 roku u pacjentki rozpoczêto
leczenie danazolem w dawce 200 mg/dobê.
Pacjentka K.M.
Druga osoba z omawianej rodziny,
piêædziesiêcioletnia pacjentka K. M., pierwszy napad
prze¿y³a w wieku 21 lat a kolejne napady pojawia³y siê
samoistnie lub po urazie, pocz¹tkowo z czêstoci¹
2 3 razy w roku. Na pocz¹tku lat 90. ich czêstoæ
zwiêkszy³a siê do 10-12 w roku. Ataki zaczyna³y siê od
obrzêku twarzy, warg, gard³a. Nastêpnie pojawia³ siê
kaszel oraz dusznoæ. Objawom tym niekiedy
towarzyszy³ wi¹d i ³zawienie powiek. Czêsto po
niewielkich urazach koñczyn pojawia³ siê tylko
miejscowy obrzêk.
Od stycznia 1995 roku pacjentka leczona jest
danazolem w dawce 200 mg/dobê.

dusznoæ

Tabela II. Reakcje alergiczne (nadwra¿liwoci) po lekach,
mleku oraz po uk¹szeniu owadów b³onkoskrzyd³ych
REAKCJA PO PODANIU
penicylina

salicylany

mleko

Reakcja
miejscowa
po uk¹szeniu
owadów

Rodzina I
J.M. uczulenie

nudnoci
wymioty
biegunka
nudnoci du¿y obrzêk
wymioty
biegunka
nudnoci
wymioty
biegunka

Jo.M.
Kr.M.

Rodzina II
M.K.

bóle brzucha
wymioty
wysypka

du¿y obrzêk
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0 ,01

c za s
X

V II

IV

II 97

p o z io m C 1 i n h (g / l)

0 ,05

D A N A ZO L

Ryc. 3. Poziom inhibitora sk³adnika C1 dope³niacza u pacjentki
J.M. w okresie od II.1997 roku do X.1997 roku. Wspó³czynnik
korelacji: + 0,67. Strza³ki wskazuj¹ okresy zaostrzeñ objawów.
Grube strza³ki pokazuj¹ wystêpowanie pe³nych napadów,
natomiast cienkie - wystêpowanie objawów prodromalnych.

0,1

0,05

c za s

XI

IX

V II

V

III

0,01
II 97

p oziom C1 inh ( g/l)

0,17
0,15

D ANA ZO L

Ryc. 4. Poziom inhibitora sk³adnika C1 dope³niacza u pacjentki
Jo.M. w okresie od II.1997 roku do X.1997 roku. Wspó³czynnik
korelacji: -0,22. Oznaczenie strza³kami jak na ryc. 3.
0,2
0,15
0,1
0,05

czas

IX

V

I-9 7

IX

V

I-9 6

IX

V

0,01

DAN AZ O L

Ryc. 5. Poziom inhibitora sk³adnika C1 dope³niacza u pacjentki
K.M. w okresie od I.1995 roku do XI.1997 roku. Wspó³czynnik
korelacji: + 0,53. Oznaczenie strza³kami jak na ryc. 3.

0 ,1 5

0 ,1

0 ,0 5

X

V 97

X II

V II

II 9 6

IX

IV 9 5

0 ,0 1
XI

Zale¿noæ pomiêdzy poziomami C1 inhibitora
i sk³adnika C4 dope³niacza
U trzech osób wspó³czynniki korelacji s¹
dodatnie (pacjentka K.M.+0,53, pacjentka K.S.+0,65,
pacjentka J.M.+0,67) i wskazuj¹ na istnienie du¿ej

0 ,1

I-9 5

Poziom inhibitora C1 dope³niacza
Dane dotycz¹ce poziomu C1 inhibitora dotycz¹
tylko okresu po 1993 roku, gdy pacjenci znajdowali
siê pod opiek¹ Poradni Immunologii Klinicznej
i Reumatologii Akademii Medycznej w £odzi.
Poziomy inhibitora C1 dope³niacza oznaczane
u opisywanych pacjentów przedstawiono na rycinach
3,4,5,6. Przed rozpoczêciem leczenia danazolem
poziom tego czynnika u wszystkich pacjentów
znajdowa³ siê poni¿ej dolnego zakresu wartoci
prawid³owych i mieci³ siê w granicach od 0,043 g/l
(pacjentka Jo.M.) do 0,08 g/l (K.M.). Zakres wartoci
prawid³owych: 0,154-0,338g/l. W przebiegu leczenia
zaobserwowano znaczne wahania poziomu C1
inhibitora, choæ poziomy by³y na ogó³ wy¿sze ni¿ przed
leczeniem, choæ rzadko osi¹ga³y poziom prawid³owy.

0 ,15

V I- 9 4

Wyniki leczenia danazolem
W kolejnych miesi¹cach leczenia u wszystkich
chorych uzyskano wybitn¹ poprawê kliniczn¹.
Uzyskana poprawa obejmowa³a zmniejszenie liczby
napadów (z 10 do 1-2 w roku) lub ca³kowite ust¹pienie
objawów oraz znaczne ich z³agodzenie (napady
przebiega³y w postaci poronnej np.: niewielkiego
obrzêku koñczyn, rumienia).
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0 ,17

po zio m C 1 inh .(g /l)

Cech¹ charakterystyczn¹ dla pacjentów z pierwszej
rodziny by³o równie¿ wystêpowanie nietolerancji
mleka (tab. 2).
U jednej pacjentki (Jo.M.) z pierwszej rodziny,
wystêpowa³y ponadto objawy ze strony uk³adu
oddechowego. U chorych z drugiej rodziny
dominowa³y: ucisk w gardle, obrzêk krtani, dusznoæ
(tab. 1).
Czêstoæ napadów i czynniki wywo³uj¹ce
Liczba napadów w ci¹gu roku waha³a siê od
2 do 4 (pacjenci Kr.M. i K.M.) do 10 w roku
(K.M.,K.S., Jo.M.). Nie mia³y one zwi¹zku z por¹ dnia.
Urazy by³y czynnikami wywo³uj¹cymi napad u trojga
sporód prezentowanych chorych. Drugim czêstym
czynnikiem by³ wysi³ek fizyczny - powodowa³ on objawy
u dwojga pacjentów. U pacjentki K.M. dolegliwoci
nasila³y siê równie¿ po kontakcie z kurzem, detergentami
(proszek do prania). Czêci napadów nie uda³o siê
powi¹zaæ z jakimkolwiek czynnikiem. Zaliczono je do
grupy napadów samoistnych. Wystêpowa³y one u trojga
pacjentów (K.S., K.M., J.M.) (tab. 1).

P o zio m C 1 in h . (g /l)

Ciebiada A. i wsp.

cza s

DA N A Z O L

Ryc. 6. Poziom inhibitora sk³adnik C1 dope³niacza u pacjentki
K.S. w okresie od VI.1994 roku do IX.1997 roku. Wspó³czynnik
korelacji: + 0,65. Oznaczenie strza³kami jak na ryc. 3.
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zale¿noci miêdzy poziomami C1 inhibitora
i sk³adnika C4 dope³niacza. Przyk³adow¹ zale¿noæ
miêdzy poziomami tych sk³adników u pacjentki K.S.
przedstawia ryc. 7.
U jednej pacjentki (Jo.M.) nie zaobserwowano takiej
zale¿noci.
0,32
0,28
0,24
0,2
0,16
0,12
0,08
0,04

C1 INHIBITOR (g/l)

XII

V

X

III

VIII

I-95

VI-94

0

czas
SK£ADNIK C4 (g/l)

Ryc. 7. Poziomy inhibitora sk³adnika C1 i sk³adnika C4
dope³niacza u pacjentki K.S. w okresie od VI.1994 roku do
IX.1997 roku.

U ¿adnego z pacjentów nie obserwowano zmian
wskaników w¹trobowych w trakcie leczenia
danazolem.
DYSKUSJA
Choæ wrodzony obrzêk naczynioruchowy
zwi¹zany z niedoborem inhibitora dla sk³adnika C1
dope³niacza jest schorzeniem stosunkowo rzadkim
(wystêpuje u oko³o 0,3 % populacji) wczesne rozpoznanie
pod³o¿a choroby ma bardzo wa¿ne znaczenie. Dziêki
wprowadzeniu do leczenia preparatów androgenów
(danazol, stanazolol) mo¿liwe jest bowiem skuteczne
leczenie profilaktyczne zapobiegaj¹ce lub znacznie
redukuj¹ce czêstoæ i nasilenie objawów.
U opisywanych przez nas pacjentów przy
ustalaniu rozpoznania brano pod uwagê czynniki
przedstawione w tabeli 3. Wszyscy pacjenci spe³niali
kryteria rozpoznania wrodzonego obrzêku
naczynioruchowego typu 1. Nale¿¹ oni do dwóch
niespokrewnionych rodzin.
Tabela III. Kryteria rozpoznania wrodzonego obrzêku
naczynioruchowego typu 1
1 Wystêpowanie charakterystycznych objawów
ujawniaj¹cych siê w dzieciñstwie lub wczesnej m³odoci
i powtarzaj¹cych siê okresowo.
2 Obecnoæ podobnych objawów wród cz³onków rodziny
3 Obni¿ony poziom inhibitora sk³adnika C1 dope³niacza.
(Zakres wartoci prawid³owych: 0,154-0,338 g/l).
4 Obni¿ony poziom sk³adnika C4 dope³niacza.
(Zakres wartoci prawid³owych: 0,197-0,501).

Pocz¹tek schorzenia wyst¹pi³ u nich w ró¿nym
okresie: od niemowlêctwa do okresu dojrza³oci
p³ciowej (24 r.¿.). Odpowiada to czasowi ujawnienia
objawów opisywanemu w literaturze: od 0,5 roku do
24 lat [3,5,6]. Zwraca uwagê zró¿nicowany czas
wyst¹pienia pierwszych objawów w rodzinie
pierwszej i drugiej co mo¿e wskazywaæ na genetyczne
uwarunkowanie pocz¹tku ujawniania choroby.
W prezentowanej grupie liczba napadów
w ci¹gu roku waha³a siê od 1 do 10. Nie mia³y one
zwi¹zku z por¹ dnia. Podobn¹ czêstoæ napadów
opisuje K.Bork i wsp. (12 w roku) [11]. E.W.Nielsen
zauwa¿a brak zwi¹zku napadów z por¹ doby [7].
Wród opisywanych przez nas pacjentów
urazy i wysi³ek fizyczny by³y g³ównymi czynnikami
wyzwalaj¹cymi ataki. Czêsto jednak nie udawa³o siê
ustaliæ czynnika wywo³uj¹cego napad, co zgodne jest
z doniesieniem K.Bork o wystêpowaniu spontanicznych napadów [2]. Podobne dane dotycz¹ce
czynników wywo³uj¹cych podaj¹ inni autorzy,
podkrelaj¹c jednak wiêksz¹ rolê czynników
psychogennych [7,12]. A.Nicholas i wsp. [6] oraz
J.Tarun i wsp. [9] zwracaj¹ natomiast uwagê na rolê
urazów jako czynnika wywo³uj¹cego co równie¿
znajduje potwierdzenie w prezentowanej pracy. Urazy
mog¹ wywo³ywaæ ataki przez aktywacjê czynnika
kontaktu. Kodama i wsp [13] wyró¿niaj¹ nawet dwa
typy czynników wywo³uj¹cych: psycho-humoralne
i fizyczno-chemiczne. Brane s¹ pod uwagê równie¿
czynniki zwi¹zane z hormonami np.: przyjmowanie
doustnych rodków antykoncepcyjnych lub ci¹¿a,
które mog¹ pogarszaæ przebieg choroby [7]. Pacjentki
prezentowane w pracy nie przyjmowa³y rodków
antykoncepcyjnych, ale u dwóch kobiet dosz³o do
nasilenia objawów w czasie ci¹¿y, co mo¿e
potwierdzaæ znaczenie regulacji hormonalnej
w wyzwalaniu objawów.
E.W. Nielsen badaj¹c 24 spokrewnionych ze
sob¹ chorych zaobserwowa³ rodzinne podobieñstwo
charakteru wystêpuj¹cych dolegliwoci. Wiêkszoæ
badanych przez niego pacjentów zg³asza³a jednak
dolegliwoci zarówno ze strony uk³adu oddechowego
jak i ze strony przewodu pokarmowego. Wród
opisywanych przez nas pacjentów tylko u jednego
wystêpowa³y objawy dotycz¹ce obydwu uk³adów
³¹cznie. Pozosta³ych pacjentów charakteryzowa³a
specyficznoæ rodzinna. Badaj¹c cz³onków jednej
rodziny E.W.Nielsen nie mia³ mo¿liwoci dokonania
takiej obserwacji [7].
Ciê¿sz¹ postaci¹ wydaje siê byæ postaæ
z zajêciem uk³adu oddechowego, gdzie obrzêk krtani
jest najbardziej niebezpiecznym powik³aniem,
zagra¿aj¹cym ¿yciu [8,14]. Postaæ z zajêciem
przewodu pokarmowego mo¿e natomiast powodowaæ
dolegliwoci podobne do ostrego brzucha i niekiedy
zmusza do eksploratywnej laparotomii [3,9,15].

Ciebiada A. i wsp.

Wrodzony obrzêk naczynioruchowy - opis dwóch rodzin z ocen¹ leczenia danazolem

Badanie poziomu C1 inhibitora jest (obok
okrelania poziomu sk³adnika C4 dope³niacza) jednym
podstawowych kryteriów przy rozpoznawaniu
wrodzonego obrzêku naczynioruchowego typu 1
[5,16].
U wszystkich opisywanych pacjentów poziom
C1 inibitora by³ wyjciowo obni¿ony poni¿ej dolnej
granicy normy. Po napadach poziom tego czynnika
spada³ nawet do 20% wartoci prawid³owej. Podobnie
niskie poziomy C1 inhibitora u chorych z 1 typem
wrodzonego obrzêku naczynioruchowego oraz
zaostrzenia objawów którym towarzyszy³ spadek
poziomu C1 inhibitora opisywali inni autorzy
[10,11,17,23].
Drugim wskanikiem okrelanym w diagnostyce wrodzonego obrzêku naczynioruchowego
typu 1 jest poziom sk³adnika C4 dope³niacza [5,16].
U chorych prezentowanych w pracy poziom sk³adnika
C4 by³ stale obni¿ony (równie¿ w okresach remisji),
rzadko osi¹gaj¹c dolne granice wartoci
prawid³owych. Wczeniej podobne zjawisko stwierdzi³
Kodama i wsp. [13]. Zjawisko to t³umaczy tym, ¿e nawet
w okresie klinicznego zacisza istnieje pewien stopieñ
aktywacji uk³adów dope³niacza, fibrynolizy
i kininogenezy. Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy
poziomami C1 inhibitora i sk³adnika C4 dope³niacza
u trojga pacjentów wskazywa³y na istnienie zale¿noci
du¿ego stopnia miêdzy tymi czynnikami w przebiegu
choroby. Tak¹ zale¿noæ mo¿na wyt³umaczyæ rozpatruj¹c
mechanizmy powstawania objawów chorobowych
Nadmierna aktywacja uk³adu dope³niacza przy obni¿aniu
poziomu C1 inhibitora prowadzi do wyczerpania zasobu
jego sk³adników i obni¿enia poziomu sk³adnika C4 [6].
W leczeniu ciê¿kich napadów, stanów
zagra¿aj¹cych ¿yciu i krótkoterminowej profilaktyce (np.
przedoperacyjnej) stosuje siê koncentrat C1 inhibitora
oraz wie¿e mro¿one osocze [8,18,19]. Skutecznymi
lekami stosowanymi w zapobieganiu napadom
u pacjentów z wrodzonym obrzêkiem naczynioruchowym s¹ danazol i stanozolol, nale¿¹ce do grupy
pochodnych testosteronu [4,10,20,21].
U wszystkich czterech pacjentów, u których
rozpoczêto leczenie danazolem uzyskano wybitn¹
poprawê w przebiegu choroby, polegaj¹c¹ na
zmniejszeniu czêstoci i nasilenia napadów.
Warto zauwa¿yæ, ¿e mino leczenia nadal
wystêpowa³y wahania poziomu C1 inhibitora.
Jednak¿e zale¿noæ pomiêdzy obni¿eniem poziomu
C1 inhibitora a nasileniem objawów klinicznych nie
by³a wyrana. U czêci pacjentów, mimo niskiego
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poziomu tego sk³adnika, objawy nie wystêpowa³y lub
mia³y charakter poronny (np.: niewielki obrzêk
koñczyny, rumieñ).Podobne obserwacje zosta³y
przedstawione w pracy K.Obtu³owicz i wsp.[22].
W literaturze istnieje zgodnoæ co do
skutecznoci takiego leczenia [5,10,22], 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) [18]. Ze
wzglêdu na potencjalne objawy uboczne zaleca siê
stosowanie w leczeniu prewencyjnym najni¿szych
skutecznych dawek, co ma minimalizowaæ objawy
uboczne [14,18].
Do najczêstszych objawów ubocznych po
stosowaniu pochodnych androgenów zalicza siê
wzrost masy cia³a, kurcze miêni i bóle g³owy. Zmiany
w libido, zaburzenia miesi¹czkowania, tr¹dzik,
wirylizacja oraz wzrost poziomu enzymów
w¹trobowych zaliczane s¹ do objawów które
wystêpuj¹ rzadko. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na
mo¿liwoæ rozwoju nadcinienia têtniczego
[6,11,18,23]. Nasze obserwacje wskazuj¹, ¿e leczenie
danazolem jest dobrze tolerowane, a objawy uboczne
s¹ minimalne Podobnie badania Cicardiego [23],
obejmuj¹ce 70 chorych leczonych w ci¹gu wielu lat,
wykaza³y rzadkoæ wystêpowania powa¿nych
objawów ubocznych po leczeniu danazolem.
U opisywanych w pracy pacjentów tylko u jednego
wyst¹pi³y objawy cile zwi¹zane z rozpoczêciem
leczenia danazolem: by³y to bóle brzucha i wymioty,
które jednak ust¹pi³y w trakcie dalszego leczenia.
U naszych pacjentów stosowalimy równie¿
najni¿sze dawki skutecznie zapobiegaj¹ce napadom.
Próby dalszego obni¿enia dawek czêsto koñczy³y siê
zaostrzeniem objawów choroby. U jednego pacjenta
zastosowano z dobrym skutkiem leczenie
profilaktyczne z u¿yciem kwasu epsilonaminokapronowego, który równie¿ jest jednym z
opisywanych skutecznych sposobów prewencji
napadów [6].
Podkreliæ nale¿y, ¿e choæ u opisywanych
chorych przed przyjêciem ich do naszej Poradni objawy
trwa³y ju¿ od lat kilkunastu to tylko w jednym przypadku
wdro¿one zosta³o wczeniejsze leczenie danazolem.
Nasze obserwacje wskazuj¹, ¿e rozpoznanie
niedoboru C1 inhibitora i podjêcie leczenia danazolem
umo¿liwia zahamowanie i / lub z³agodzenie objawów
choroby.
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Two families with hereditary angioedema - effectiveness of treatment
with danazol
ANNA CIEBIADA, MARIOLA KUBICKA, M AREK L. KOWALSKI
Summary
Hereditary angioedema (HAE) is characterized by recurrent epizodes of oedema involving any part of the
body resulting from the absence of functional C1 inhibitor.
The authors present two families with HAE including 6 and 2 affected members, respectively.
A characteristic family specific clustering of symptoms were observed in each family.
Treatment with danazol on a chronic basis resulted in significant relief of symptoms in 4 patients. No
correlation between clinical improvement and serum C1 - inhibitor levels was observed, although C1  inhibitor
levels correlated with serum C4 levels.

