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Úvod
Hereditární angioedém (HAE) je vzácné onemocnění a vážný zdravotní problém, jak
z globálního hlediska, tak i pro postižené pacienty a jejich rodiny. Patofyziologickým
pozadím je primárně vaskulární reakce na překročení lokálního limitu produkce
bradykininu. K správnému informování a vedení lékařských odborníků a rozhodovacích
orgánů je zapotřebí předkládat doporučení založená na prokazatelných faktech. Tato
publikace je první revizí a aktualizací globální směrnice pro diagnostiku a léčbu HAE [5].
Byla vyvinuta Světovou Organizací pro Alergie (WAO) ve spolupráci s Evropskou
Akademií pro Alergie a Klinickou Imunologii (EAACI). Tato revidovaná a aktualizovaná
směrnice WAO / EAACI o diagnostice a léčbě HAE se liší od předchozích
konsensuálních zpráv a pozičních dokumentů [2, 4, 6-18]. Především těží z podrobné
revize zásadních důkazů, která je založená na systematickém a transparentním
posouzení kvality těchto předložených důkazů. Na revizi a aktualizaci doporučení
obsažených v této směrnici [19] jsme použili přístup v mezích zásady Klasifikace
posouzených doporučení, Rozvoj a Vyhodnocení (zkratka „GRADE“). GRADE je
doporučována Světovou Zdravotnickou Organizací (WHO) a bere v úvahu, že samotné
důkazy jsou nepostačující, a že hodnoty a preference, klinické okolnosti a klinické
zkušenosti nevyhnutelně ovlivňují nutné rozhodnutí.
Během přípravy Mezinárodní Směrnice WAO pro HAE požádali pánové Dr. Richard
Lockey (předseda WAO) a Dr. Timothy Craig (předseda řídícího výboru) o návrh a
jmenování členů řídícího výboru (z řad partnerských asociací pro alergie a imunologii
přidružených k WAO). Pro aktualizaci a revizi směrnice byli k panelu odborníků a
autorskému uskupení přizváni další odborníci na HAE, aby byl zohledněn globální
dosah této směrnice.
Při přípravě této aktualizace a revize směrnice byly pověřeny určité pracovní skupiny k
přezkoumání a vyhodnocení dostupných důkazů k zodpovězení otázek, k nimž
směrnice poskytuje doporučení ([5]), a k vyvolání nových otázek z oblasti lékařství,
které je nutné řešit s odkazem na tuto směrnici [20]. Na základě posouzených důkazů
členové odborného panelu vypracovali, při příležitosti konání konsensuální konference
na výročním zasedání EAACI v červnu 2016 ve Vídni v Rakousku, následující
doporučení. Pomocí níže popsaného postupu jsou doporučení kategorizována buď jako
silná, nebo jako slabá. Doporučení je stanoveno jako silné v případě, že většina lékařů
by chtěla, a jen menšina by nechtěla, doporučit daný postup. Dále, že dodržování
daného doporučení v lékařské praxi by mohlo být považováno jako kritérium kvality, a
v neposlední řadě může být dané doporučení užito jako podklad pro tvorbu legislativy
ve většině zemí a za většiny okolností. Slabá doporučení by měla být interpretována
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tak, že většina lékařů, ale ne všichni lékaři, přijímá daný navrhovaný postup, ale přesto
by v lékařské praxi měly být brány v potaz další vhodnější přístupy u jednotlivých
pacientů, a že tvorba legislativy na základě takovýchto doporučení bude vyžadovat
další rozsáhlou diskuzi a zapojení různých zúčastněných stran [21]. Správné pochopení
významu těchto dvou hodnot doporučení (silné nebo slabé/podmíněné) je nezbytné pro
klinické rozhodování.
Tato směrnice je jedinečná v tom, že při její tvorbě byla zajištěna účast mezinárodních
odborníků z mnoha různých zemí světa. Většina těchto odborníků byla nominována
asociacemi pro alergie a imunologii z různých zemí přidružených k WAO.
Cílem této směrnice je poskytnout lékařům a jejich pacientům poradenství, které jim
pomůže provádět rozumná rozhodnutí při léčbě HAE způsobené nedostatkem C1inhibitorů (typ 1) a HAE způsobené dysfunkčními C1-inhibitory (typ 2) (dále značeno
jako HAE-1/2). Za tímto účelem bylo vytvořeno dvacet doporučení (očíslovaných a
uvedených v rámečcích). Klíčovými klinickými otázkami, na která se tato doporučení
vztahují, jsou: 1) Jak by měl být HAE-1/2 definován a klasifikován?, 2) Jak by mělo být
HAE-1/2 diagnostikováno?, 3) Měla by pacientům s HAE-1/2 být poskytnuta
profylaktická léčba a/nebo léčba na vyžádání (epizodická léčba), a jaké léčebné
možnosti/metody by měly být užívány?, 4) Má být léčba HAE-1/2 odlišná pro konkrétní
skupiny pacientů s HAE-1/2, jako jsou těhotné a kojící ženy, nebo děti? 5) Měla by
léčba HAE-1/2 zahrnout možnosti samo-aplikace a dodatečná opatření na podporu
pacientů?
Je důležité také zmínit, že dostupnost řady léčebných metod pro pacienty s HAE je v
určitých oblastech světa omezená, ale záměrem této směrnice je pomoci tuto situaci
změnit a podpořit užívání a dostupnost doporučených léčebných metod pro všechny
pacienty.

Užité Metody:
Jmenování odborníků:
Lékaři byli jmenováni do odborného panelu a autorské skupiny řídícím výborem
sestavený WAO a/nebo EAACI. U jmenovaných musela být splněna alespoň jedna z
následujících kritérií: 1) Rozsáhlé klinické zkušenosti s léčbou HAE, 2) Relevantní
publikace vydané v oblasti HAE, 3) Relevantní zkušenosti s medicínou založenou na
důkazech. Byl kladen důraz na výběr reprezentativního panelu odborníků z celého
světa, aby byla zajištěna celosvětová odbornost. Navíc, WAO požádala o jmenování
jednoho zástupce z řad Mezinárodního Sdružení Pacientů s HAE (HAEi) jako člena
autorské skupiny. Dodatečně, jeden zástupce z řad pacientů byl nominován HAEi a
účastnil se tohoto procesu (pro výběr klíčových otázek).
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Financování a podpora:
Financování vývoje této aktualizace a revize směrnice včetně směrnice pro konferenci
bylo zajištěno prostřednictvím WAO a EAACI. Žádná soukromá společnost nebo
zástupce takovéto společnosti nebyli přítomni během zasedání, neměli možnost
přispívat do rukopisu, ani neměli možnost poskytnout zpětnou vazbu. Farmaceutické
společnosti neměly přístup k dokumentu před jeho zveřejněním. Tento postup byl
nezbytný k zabránění podjatosti a skutečnému/vědomému komerčnímu vlivu na
výstupní dokument. Všichni účastníci byli požádáni, aby předložili prohlášení o konfliktu
zájmů, aby měli možnost se účastnit jako členové panelů a autoři.
Výběr klíčových otázek, znění doporučení, a průzkum užité literatury:
Všichni autoři byli zařazeni do jedné z pěti pracovních skupin: 1) diagnostické
zpracování, 2) epizodická léčba (léčba na žádost), 3) profylaxe, 4) speciální populace,
5) klinická léčba HAE-1/2. Nejprve byly týmy požádány o přezkoumání stávajících
doporučení ze směrnice WAO/EAACI z roku 2012 [5] v rámci konkrétních oblastí
přidělených daným pracovním skupinám a dodatečné posouzení těchto doporučení s
ohledem na jejich přesnost a relevanci pro stávající postupy a metodiky. Skupiny byly
požádány, aby kriticky vyhodnotily znění stávajících doporučení, a v případě potřeby,
aby doporučení přeformulovaly. Pro formulaci doporučení byly použity standardizované
formulace (Tabulka 1).
Za druhé, týmy byly požádány, aby zvážily, zda jsou nová doporučení potřebná nebo
užitečná, a dále aby se dohodly na vytvoření nových doporučení a formulací. Za třetí,
tyto týmy byly vyzvány k hledání literatury (databáze MEDLINE a COCHRANE), která
by podporovala každé doporučení.
Pro aktualizaci a revizi doporučení převzatých z předchozí verze směrnice bylo
provedeno postupné systematické vyhledávání potřebných dat/informací v informačních
databázích s datem publikace od září 2010 (vyhledávání v směrnicích WAO / EAACI
prováděno pro data/informace s datem publikace do 2012 [5]) do 31. května 2016
(Tabulka 2). Pro nové a další doporučení bylo provedeno kompletní vyhledávání
potřebných dat/informací v informačních databázích s datem publikace od roku 1985 do
dnešního dne (2016/05/31).
Za čtvrté, týmy vyhodnotily publikace nalezené při jejich vyhledávání pomocí
standardizovaného pracovního listu (Obrázek 1). Každý rukopis/studie obsažený ve
směrnici byl hodnocen s ohledem na jeho metodologickou kvalitu a získaným důkazům
byla přidělena známka podle klasifikačního systému používaného v předchozí verzi této
směrnice (Tabulka 3).

Tento dokument je chráněn autorskými právy. Všechna práva vyhrazena.

Konsensuální konference, vypracování rukopisu a přezkoumání posudkovou
komisí:
Otevřená konsensuální konference se konala ve Vídni dne 11. června 2016. Na základě
vyhodnocených důkazů, odborná komise přezkoumala stávající doporučení a
vypracovala nová doporučení. Týmy odborníků byly požádány, aby předložily všem
účastníkům konference shrnutí důkazů obsažených v každé revizi a aktualizaci
stávajících doporučení, jakož i v nových doporučeních, a aby poskytly hodnocení kvality
těchto důkazů "známkou důkazu" (Tabulka 3).
Během konsensuální konference byla použita technika nominálních skupin jako oficiální
konsensuální metodika [22]. Všichni členové odborných panelů měli právo hlasovat o
předložených doporučeních. Toto hlasování moderoval MUDr. Alexander Nast, jako
certifikovaný moderátor pro Německou Asociaci Vědeckých Lékařských Společností
(AWMF). Všechna schválená doporučení jsou zvýrazněna ve směrnici (šedé rámečky).
Aby se předešlo nejednoznačnosti, byly užity standardizované formulace pro klasifikaci
významu a váhy každého doporučení (Tabulka 1).
Účastníci konsensuální konference byli požádáni, aby projednali a hlasovali, zda
souhlasí s doporučeními a jinými konkrétními částmi textu. Doporučení, která nezískala
≥90% schválení/souhlasu během prvního hlasování, byla opětovně projednána a
přeformulována, a bylo o nich hlasováno, přičemž byla schválena většinovým
hlasováním. Opakované hlasování již vyžadovalo minimálně ≥75% schválení/souhlasu,
pokud nebylo uvedeno jinak. Všechny výsledky hlasování byly zdokumentovány (%
dohody).
Mezinárodní experti HAE (konzultační skupina Posudkové komise) byli požádáni, aby
přezkoumali směrnice, a poskytli zpětnou vazbu a případné návrhy změn. Směrnice
byla poté přezkoumána WAO a EAACI a dalšími souvisejícími společnostmi a tento
dokument byl následně schválen jako "Mezinárodní směrnice WAO/EAACI pro léčbu
dědičného angioedému – Revize a aktualizace pro rok 2017".
Definice, nomenklatura a klasifikace:
Angioedém je definován jako vaskulární reakce hlubokých dermálních / subkutánních
tkání nebo sliznic / submukózních tkání s lokalizovanou zvýšenou permeabilitou cév,
což vede k otokům tkáně [23-27]. Angioedém může být indukovaný bradykininem
a/nebo mastocyty včetně histaminu (tabulka 4) [16, 28]. Bradykininem indukovaný
angioedém se může vyskytnout na základě buď dědičné nebo získané predispozice,
zapříčiňující nedostatek nebo nesprávnou funkci inhibitoru C1 (C1-INH) nebo jiných
mechanismů (Tabulka 4) [29, 30]. Různé formy dědičného angioedému (HAE) jsou v
současné době uznávány a geneticky identifikovatelné: 1) HAE v důsledku nedostatku
C1-INH (HAE typu 1, HAE-1), charakterizované nízkým počtem antigenních C1-INH,
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které jsou funkční; 2) HAE v důsledku dysfunkce C1-INH (HAE typu 2, HAE-2),
charakterizované normálním (nebo zvýšeným) počtem antigenních C1-INH s nízkou
úrovní účinnosti [31,32], 3) HAE s mutací genu FXII (HAE-FXII) [33]; 4) HAE s mutací
genu angiopoietinu-1 (HAE-ANGPT1) [34]; a 5) HAE s mutací plazminogenového genu
(HAE-PLG) [35]. Dodatečně, někteří pacienti mají HAE vinou neznámých mutací (HAEUNK). Různé formy HAE s normální funkčností C1-INH (HAE-FXII, HAE-ANGPTI, HAEPLG, HAE-UNK) sdílejí některé klinické rysy a případně i léčebné možnosti.
Získaný angioedém zapříčiněný nízkým počtem inhibitoru C1, dále nazývaným AAEC1-INH, se vztahuje na pacienty s angioedémem způsobeným nedostatkem C1-INH na
získaném základě (Tabulka 4) [36-38]. Existuje celá řada získaných typů angioedému,
které nejsou zapříčiněny deficitem C1-INH, které mohou být indukovány bradykininem
(např. Angioedém indukovaný ACE inhibitorem, ACEI-AE) nebo vlivem mastocytů
(např. urtikariální angioedém, anafylaktický angioedém) [29, 39].
Tato směrnice se zabývá pouze HAE-1/2.
Patofyziologie
HAE-1 a HAE-2
HAE-1/2 je vzácné autosomálně dominantní onemocnění, které postihuje odhadem 1
z 50.000 jedinců [40, 41], i když se tento poměr může lišit v různých regionech. HAE-1/2
je způsoben jedním z více než 450 různých mutací v genu SERPING1, který kóduje C1INH [42]. U přibližně 20-25% pacientů je za tuto nemoc odpovědná de novo mutace
SERPING1 [43, 44].
Cl-INH je inhibitor serinové proteázy (SERPIN) a hlavním inhibitorem několika
komplementových proteáz (C1r, C1 a manózu-vázající lektinové serinové proteázy
[MASP] 1 a 2) a proteázy kontaktních systémů (plazmatický kalikrein a koagulační
Faktor XIIa) Taktéž je poměrně méně vlivným inhibitorem fibrinolytické proteázy,
plazminu [45, 46].
Primárním mediátorem otoků u HAE-1/2 je bradykinin [30]. Bradykinin je
nízkomolekulární nonapeptid, který je vytvářen, když aktivní plazmatický kalikrein v
plazmě štěpí vysokomolekulární kininogen (HMWK). Bradykinin je rychle metabolizován
endogenními metaloproteázy, včetně Angiotenzin konvertující enzymem (ACE) [47].
Plazmatický kalikrein je aktivován z inaktivního proenzymu prekalikreinu proteázou
Faktoru XII, který se může při kontaktu s negativně nabitými povrchy snadno aktivovat.
Jak plazmatický kalikrein, tak Faktor XII jsou inhibovány C1-INH. Zvýšená vaskulární
permeabilita vyvolaná uvolněním bradykininu v angioedému je primárně zajištěna
prostřednictvím receptoru bradykininu B2 [48-53].
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HAE s normálním/funkčním C1 inhibitorem
HAE s normálním/funkčním C1-INH (HAE nC1-INH) je velmi vzácné onemocnění. Jeho
klinické příznaky se velmi podobají typu HAE-1/2. V podskupině pacientů je HAE nC1INH spojeno s mutací genu Faktor XII (FXII-HAE). Nedávno byly v HAE nC1-INH
zaznamenány dvě nové mutace, a to u Angiopoietinu 1 (ANGPT1) a plazminogenu
(PLG) [34, 35]. U většiny pacientů s HAE nC1-INH však nelze nalézt genovou mutaci a
je tedy nutné ještě patogenezi podrobně charakterizovat. Existují však klinické důkazy,
že bradykinin může hrát hlavní roli u některých typů HAE nC1-INH, především u
pacientů s mutací FXII [54-56]. Přestože HAE nC1-INH sdílí některé klinické rysy, a
případně i léčebné možnosti, s HAE-1/2, tato směrnice je zaměřená na HAE-1/2.
Diagnóza
HAE-1/2 by měl být předpokládán při opakovaném výskytu angioedémů u daného
pacienta. Toto podezření je dále odůvodněno v případě, že pacienti hlásí: 1) pozitivní
rodinnou anamnézu (nemusí být přítomno až u 25% pacientů), 2) nástup příznaků v
dětství/dospívání, 3) opakované a bolestivé abdominální symptomy, 4) výskyt edému
na horních cestách dýchacích, 5) minimální nebo žádná reakce na antihistaminika,
glukokortikoidy nebo epinefrin, 6) přítomnost prodromálních příznaků nebo symptomů
před vznikem otoků a/nebo 7) nepřítomnost kopřivky (pálení kůže). Podezření na HAE1/2 by mělo vyžadovat laboratorní vyšetření na podporu diagnózy HAE-1/2 [9, 11, 16,
57].
Doporučení 1
Doporučujeme, aby všichni pacienti s podezřením na HAE-1/2 byli vyšetřeni na hladiny
a funkčnost C1-INH v krvi, proteinu C1-INH, a C4. Pokud jsou některá z hladin/hodnot
abnormálně nízká, testy by měly být opakovány, aby byla potvrzena diagnóza HAE-1/2.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, ≥ 90% souhlas

Pro diagnostiku HAE-1/2 se používá měření sérových/plazmatických hladin funkce C1INH, proteinu C1-INH a komplementu C4. U HAE-1, který postihuje přibližně 85 %
pacientů, je koncentrace a funkce C1-INH nízká (tabulka 4). U HAE-2 jsou koncentrace
C1-INH normální nebo zvýšené, zatímco funkčnost C1-INH je snížena. Hladina C4 je
obvykle nízká u pacientů s HAE-1/2, ale jeho citlivost a specificita je omezená [58-61].
Abnormální výsledky je nutné nechat opětovně potvrdit. Hladiny C3 a CH50 by měli být
na normální úrovni u HAE a testování obvykle nebývá vypovídající. Sekvenování genu
SERPING1 může být nápomocné při diagnostice u některých pacientů s HAE-1/2
(včetně prenatální diagnózy); nicméně, biochemické testování C1-INH je účinné a
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levnější než genetické testování [61]. Sekvenování DNA může přehlédnout mutace,
jako jsou ty, které vytvářejí skrytá sestřihová místa. Genetické testování může být
relevantní v konkrétních případech, například v případě mozaiky, aby bylo zajištěno
správné genetické poradenství [62].
Diferenciální diagnostika
Diferenciální diagnózy HAE-1/2 zahrnují další formy HAE, jak bylo zmíněno výše, AAEC1-INH, ACEI-AE, angioedém indukovaný mastocyty (např. Angioedém u pacientů s
chronickou spontánní kopřivkou bez alergií, alergický angioedém), a idiopatický
angioedém (tabulka 4). Vzhledem k tomu, že patofyziologie a léčba u těchto
onemocnění jsou odlišné ve srovnání s HAE-1/2, je důležité stanovit správnou diagnózu
[5, 11, 16, 63].
Rekurentní angioedém indukovaný mastocyty (v minulosti někdy označovaný jako
idiopatický angioedém) je často provázen intenzivně svědivou kožní reakcí u pacientů s
chronickou spontánní kopřivkou (CSU). U některých pacientů s CSU se neprojevuje
pálení/svědění, nýbrž výlučně angioedém. Na druhou stranu CSU je běžným
onemocněním, které může také postihnout pacienty s HAE. Výskyt pálivé/svědivé
vyrážky tedy nemusí nutně vylučovat HAE, a taktéž nepřítomnost pálivé/svědivé
vyrážky nevylučuje angioedém indukovaný mastocyty [64]. Nesedativní antihistaminika,
ve standardním nebo vyšším-než-standardním dávkování, samostatně nebo v
kombinaci s omalizumabem nebo imunomodulátory, jako je cyklosporin, jsou schopná
zabránit vyrážkám a angioedému u pacientů s CSU [39, 65]. Vzhledem k tomu, že
angioedém indukovaný mastocyty se vyskytuje mnohem častěji než HAE-1/2,
epizodická léčba antihistaminiky, a v případě potřeby epinefrinem a kortikosteroidy, je
navrhována v případě, že diagnóza ještě nebyla stanovena a stav pacienta historicky
nenasvědčuje přítomnosti HAE [39, 66, 67].
Angioedémové ataky u pacientů s HAE nC1-INH a u pacientů užívajících inhibitory ACE
jsou, dle současných názorů, indukované bradykininem [68-77].
AAE-C1-INH, tj. Rekurentní angioedém vyvolaný nedostatkem C1-INH, se vyskytuje
méně často než HAE-1/2. Příznaky AAE-C1-INH jsou podobné příznakům HAE-1/2 a
základní diagnostický laboratorní výsledek/profil (funkce C1-INH, C1-INH protein a C4)
je nerozlišitelný od HAE-1. Mezi rozdílnými příznaky lze zahrnout nástup nemoci
v pokročilém věku, skryté onemocnění, jako je lymfom nebo Monoklonální gamapatie
neurčeného významu (MGUS), příležitostné systémové příznaky (B symptomy), a často
snížené hladiny C1q. Měla by být zjištěna hladina C1q při vyšetření pacientů na AAEC1-INH, zejména pro pacienty s neobvyklým/novým projevem angioedémů po
překročení věku 40 let a s negativní rodinnou anamnézou. C1q je u HAE téměř vždy na
normální úrovni [38]. Hladina C1q je nízká u 75% pacientů s AAE-C1-INH [38, 78].
Hladina C1q může taktéž být u AAE-C1-INH normální, obzvláště u pacientů užívajících
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anabolické androgeny/steroidy. Mnoho pacientů s AAE-C1-INH má autoprotilátky, které
deaktivují C1-INH [16, 79-81].
Léčba
Epizodická léčba
Doporučení 2
Doporučujeme, aby všechny ataky byly epizodicky (na vyžádání) léčeny.
Doporučujeme, aby jakýkoliv atak, který postihuje nebo může postihnout horní dýchací
cesty byl ošetřen/léčen.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Ataky horních dýchacích cest mohou zapříčinit udušení [82, 83]. Ataky břicha jsou
bolestivé a vysilující. Periferní ataky, jako například u ataků rukou nebo nohou, mají za
následek zhoršenou funkci těchto částí těla. Všechny tyto následky HAE ataků lze
minimalizovat pomocí epizodické léčby [84-90].
Doporučení 3
Doporučujeme, aby všechny ataky byly co možná nejdříve léčeny.
Známka důkazu: B; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Včasná léčba/aplikace koncentrátem C1-INH, ecallantidem nebo icatibantem vede k
lepší reakci na léčbu nežli opožděná léčba. Včasná léčba vede ke kratšímu času
odeznění symptomů a k celkově kratšímu trvání ataku bez ohledu na závažnost ataku
[91-94]. Vzhledem k tomu, že včasná léčba je nejlépe zajištěna samoaplikací, mělo by
všem pacientům s HAE-1/2 poskytnuta možnost domácí léčby, včetně školení pro
samoaplikaci [10, 92, 95-97]. Všechny koncentráty Cl-INH a icatibant jsou registrovány
pro samoaplikaci, přestože schválené indikace těchto přípravků se mohou lišit
v různých zemích světa.
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Doporučení 4
Doporučujeme, aby HAE ataky byly léčeny buď C1-INH, ecallantidem, nebo
icatibantem. (18/20)
Známka důkazu: A; Váha doporučení: Silná, 90% souhlas

Není-li k dispozici koncentrát C1-INH, ecallantid nebo icatibant, je třeba ataky léčit
plazmou ošetřenou rozpouštědlem/detergentem (dále již jako „SDP“). Není-li SDP k
dispozici, pak by se měly ataky léčit čerstvě zmraženou plazmou (FFP, Fresh Frozen
Plasma), kterého je dostatečná zásoba. Nedoporučujeme používat antifibrinolytika
(např. Kyselinu Tranexamovou) nebo androgeny (např. Danazol) při epizodické léčbě
HAE ataků [3], protože tyto léky nevykazují žádný nebo jen minimální účinek při
epizodické léčbě.
Doporučení 5
Doporučujeme, aby intubace nebo chirurgické zákroky dýchacích cest byly brány
prvotně v potaz při projevu progresivního edému dýchacích cest.
Známka důkazu: C; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Klinický projev HAE ataků je nepředvídatelný. Může dojít k úmrtí v důsledku
laryngeálního angioedému, a tudíž je vyžadována extrémní obezřetnost [83].
Laryngeální ataky by měly být považovány za mimořádně nebezpečné zdravotní
komplikace. Okamžitá léčba účinným akutním léčebným přípravkem pro HAE je
nezbytná jako doplněk k nouzové proceduře uvolnění dýchacích cest, pokud se
projevují respirační komplikace.
Léčba koncentrátem C1-INH
Léčba koncentrátem C1-INH získaným z plazmatu nebo rekombinantním koncentrátem
C1-INH nahrazuje nedostatečný/dysfunkční protein u pacientů s HAE-1/2. Exogenní
koncentrát C1-INH působí na stejné cíle jako endogenní C1-INH. Léčba vede ke
zvýšení plazmatické koncentrace C1-INH a pomáhá regulovat všechny kaskádové
systémy podílející se na produkci bradykininu během ataků [90, 98-101]. Jedna
jednotka koncentrátu C1-INH odpovídá průměrnému množství C1-INH přítomnému v 1
ml čerstvé normální krevní plazmy.
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Plazmatické/Krevní deriváty C1-INH
Koncentrát C1-INH získaný z plazmatu (pdC1-INH) se získá oddělením C1-INH od
lidské krevní plazmy adsorpcí a frakcionací, purifikací, pasterizací a filtrací virů. Pro
léčbu HAE-1/2, jsou k dispozici dva koncentráty pdC1-INH, tj. Berinert (CSL Behring) a
Cinryze (Shire HGT). Schválené indikace těchto přípravků se mohou lišit v různých
zemích světa. Průměrný plazmatický (eliminační) poločas pdC1-INH je delší než 30
hodin [102-106]. Bezpečnost a snášenlivost ke všem dostupným pdC1-INH je dobrá, a
bylo hlášeno pouze několik málo nežádoucích projevů po aplikaci pdC1-INH. Riziko
alergické reakce je zanedbatelné. Užívání pdC1-INH nebylo doposud spojeno s
přenosem viru hepatitidy B ani C, ani viru lidské imunodeficience HIV [107-109].
Rekombinantní C1-INH
Ruconest (Pharming Group N.V.) je jediný dostupný rekombinantní lidský C1-INH
(rhC1-INH). Jeho mechanismus účinku je totožný s mechanismem účinku pdC1-INH.
RhC1-INH je určen pro epizodickou léčbu všech typů HAE ataků u dospělých a
dospívajících. Je získán z mléka transgenních králíků za použití třístupňové purifikační
procedury zahrnující kationtovou výměnnou chromatografií, aniontovou výměnnou
chromatografií a afinitní chromatografií. Zdá se, že diferenciální glykosylace Ruconestu,
s ohledem na lidský protein, snižuje plazmatický poločas přibližně na 3 hodiny [110112]. Jsou zaznamenány případy kontraindikace u pacientů, kteří mají alergii nebo
existuje u nich podezření na alergii na králíky nebo produkty získané z králíků [113].
Bezpečnostní údaje získané z kontrolovaných i nekontrolovaných studií s rhC1-INH
nasvědčují o příznivém bezpečnostním profilu. Přenos lidských virů není zaznamenán
[114-116].
Kalikrein-inhibitor / ecallantid
Inhibitor kalikreinu, Ecallantid (Kalbitor, Shire) je registrován pouze v USA pro
epizodickou léčbu všech typů HAE ataků u pacientů s HAE-1/2 ve věku 12 let a starších
[117, 118]. Inhibicí aktivity kalikreinu dále inhibuje štěpení vysokomolekulárního
kininogenu na bradykinin, stejně tak vede k další aktivaci FXIIa, čímž se zastaví
mechanismus pozitivní zpětné vazby vedoucí k další produkci kalikreinu. Ecallantid je
protein skládající se z 60 aminokyselin produkovaný rekombinantní technologií v
kvasinkách Pichia pastoris a má plazmatický poločas 2 hodiny. Hlavním bezpečnostním
rizikem jsou potenciálně závažné reakce přecitlivělosti, včetně anafylaxe, která se
projevila u 3% až 4% léčených pacientů. Tudíž, lék by měl být podáván pouze
zdravotnickým pracovníkem se zajištěnou příslušnou lékařskou podporou k případné
léčbě anafylaxe [87, 117, 119-121].
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Blokátor bradykininového receptoru / icatibant – Firazyr
Bradykinin se váže a stimuluje receptor bradykininu B2, čímž indukuje vazodilataci a
zvýšenou propustnost kapilár [122-124]. Icatibant (Firazyr, Shire HGT), syntetický
peptid skládající se z 10 aminokyselin, je specifický a selektivní kompetitivní blokátor
receptoru bradykininu B2, a zabraňuje vazbě bradykininu na tento receptor. Icatibant je
určen pro epizodickou léčbu všech typů HAE ataků u dospělých (> 18 let), přičemž je
možná samoaplikace. Má plazmatický poločas 1 až 2 hodiny. Bezpečnost a
snášenlivost vůči icatibantu je dobrá. Přesto může dojít k přechodné lokální reakci v
místě vpichu (erytém, svědění nebo pálení). Alergické reakce nebyly hlášeny [86, 125,
126].

Doporučení 6
Doporučujeme, aby pacienti měli k dispozici dostatečné množství léků
k epizodické/okamžité léčbě dvou atak, a dodatečně, aby měli vždy příruční
dávku/balení léku.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Preprocedurální (krátkodobá) profylaxe
Při chirurgických traumatech, zubním chirurgickém zákroku a dalších zákrocích, při
kterých může docházet k mechanickým nárazům do horního aerodigestivního traktu
(např. při Endotracheální intubaci, Bronchoskopii nebo Gastroskopii) se v blízkosti místa
zásahu mohou objevit otoky. Otoky spojené s těmito zásahy se obvykle začnou
vyskytovat do 48 hodin. Po extrakci zubu může být u více než třetiny pacientů, bez
preprocedurální profylaxe, vyvolán lokální angioedém, přičemž 50% otoků se vyskytne
během 10 hodin a 75% se vyskytne do 24 hodin [127-134]. Preprocedurální profylaxe
snižuje riziko vyvolání angioedému po výše uvedených zákrocích.
Navzdory zřejmým výhodám preprocedurální profylaxe koncentrátem C1-INH, není
dostatek důkazů o její účinnosti. Případové studie naznačují, že navzdory profylaxi, se
otoky mohou vyskytnout i po poměrně malých/běžných zákrocích [128, 133]. Některé
zprávy však dokumentují snížení výskytu otoků, jak u dospělých, tak u dětí, při
poskytnutí preprocedurální profylaxe, a zdá se, že odezva/reakce bývá závislá na
poskytnuté dávce [127, 128, 135, 136]. Preprocedurální profylaxe koncentrátem C1-INH
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se proto doporučuje pro všechny lékařské, chirurgické a zubní procedury, při kterých
může docházet k mechanickým nárazům do horního aerodigestivního traktu.
Doporučení 7
Doporučujeme, aby byla poskytnuta krátkodobá/okamžitá profylaxe před zákrokem,
který může vyvolat atak.
Známka důkazu: C; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Koncentrát C1-INH by měl být použit pro preprocedurální profylaxi, a to co nejblíže před
zahájením zákroku. Doporučené dávkování je třeba ještě přesně stanovit. Schválené
indikace přípravku se mohou lišit v různých zemích světa [137, 138]. Většina odborníků
aplikuje buď 1000 jednotek přípravku nebo dávku 20 jednotek/kg přípravku pdC1-INH.
Čerstvě zmražená plazma (FFP) může být použita pro krátkodobou profylaxi a na
epizodickou léčbu, ale není tak bezpečná jako koncentrát C1-INH a tudíž je druhořadým
řešením léčivého přípravku kvůli většímu riziku přenosu onemocnění krví a
alosenzitizace. [4, 6-9, 135].
Oslabené/Syntetické androgeny (např. Danazol) byly v minulosti doporučovány pro
preprocedurální profylaxi jako alternativa koncentrátů C1-INH [135]. Preprocedurální
profylaxe s oslabenými/syntetickými androgeny je dokonce považována za bezpečnou
u dětí, ale koncentrát C1-INH je stále považován za prioritní volbu u profylaxe [128].
Velmi časté a krátké léčebné kúry mohou vést k nežádoucím účinkům spojené s
dlouhodobým užíváním. Pro plánovanou preprocedurální profylaxi se androgeny užívají
5 dní před a 2 až 3 dny po zákroku. K preventivní léčbě v minulosti byla používána
kyselina tranexamová (TA), ale většina odborníků ji při své účasti na schůzi pro tvorbu
této směrnice neschválila/nedoporučila [6-9, 128, 135].
Při všech preprocedurálních profylaktických léčbách se mohou projevit nárazové ataky,
tudíž by pacienti měli zůstat pod dohledem a epizodická léčba musí být k dispozici [6-9,
127, 128, 130].
Dlouhodobá profylaxe (LTP)
Dlouhodobou profylaxí HAE je míněno užívání léků za účelem snížení zátěže nemoci
prevencí/zmírňováním ataků u pacientů s diagnostikovaným HAE-1/2. Dlouhodobá
profylaxe by měla být individualizována každému pacientovi, přičemž by měl být u
všech závažně symptomatických pacientů s HAE-1/2 brán ohled na projevy
onemocnění, četnost ataků, kvalitu života pacienta, dostupnost zdravotnických
prostředků a riziko snížené/nedostatečné účinnosti vhodné epizodické léčby. Vzhledem
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k tomu, že všechny tyto faktory se mohou v průběhu času měnit, měli by být všichni
pacienti vyhodnoceni pro dlouhodobou profylaxi při každé jejich návštěvě lékaře, a to
alespoň jednou ročně. Úspěšná dlouhodobá profylaxe vyžaduje striktní dodržování
doporučených postupů; z tohoto důvodu je třeba brát v úvahu pacientovy preference a
potřeby. Pacienti s dlouhodobou profylaxí by měli být pravidelně posuzováni z hlediska
účinnosti a bezpečnosti léčby, dodatečně dávkování nebo léčebné intervaly by měly být
upraveny podle klinických výsledků/projevů. Edém horních cest dýchacích a další ataky
se mohou objevit i na úkor dlouhodobé profylaxe. Z tohoto důvodu by všichni pacienti
podstupující dlouhodobou profylaxi měli mít k dispozici, dle doporučení 6 [5, 6, 8, 9, 63,
139-141], léky pro epizodickou léčbu (koncentrát C1-INH, ecallantid nebo icatibant).
Doporučení 8
Doporučujeme profylaxi u pacientů, kteří čelí životním událostem spojené se zvýšenou
aktivitou/projevy nemoci.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, ≥ 90% souhlas

Doporučení 9
Doporučujeme, aby pacienti byli vyhodnoceni pro dlouhodobou profylaxi při každé
návštěvě lékaře. Je silně doporučováno brát v úvahu zátěž nemoci a preference
pacienta.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Plazmatické/Krevní deriváty C1-INH
Plazmatický derivát C1-INH je v současné době preferovaná dlouhodobá profylaxe,
která má zamezit HAE atakům. Schválené indikace tohoto přípravku se mohou lišit
v různých zemích světa. Dávkování by mělo probíhat dvakrát týdně v souvislosti s
poločasem pdC1-INH. Velikost dávky a/nebo její četnost vyžadují úpravy pro optimální
účinnost [88, 142].
Nedávné studie ukazují, že subkutánní aplikování pdC1-INH dvakrát týdně v dávkách
40 jednotek na kilogram nebo 60 jednotek na kilogram tělesné hmotnosti poskytlo velmi
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dobré, v závislosti na dávkování, preventivní účinky proti výskytu HAE ataků [143].
Podkožní cesta může poskytovat pohodlnější aplikaci přípravku a zároveň udržovat v
rovnovážném stavu zlepšené plazmatické koncentrace C1INH ve srovnání s profylaxí
IV C1INH.
Očkování proti hepatitidě typu A a typu B by mělo být všeobecně zvažováno u pacientů
s pravidelným/opakovaným aplikováním přípravků získaných z lidské plazmy [88, 144147]. Rutinní profylaxe s pdC1-INH byla prokázána jako bezpečná a účinná metoda, a
zlepšuje kvalitu života u pacientů s relativně častými ataky HAE ve srovnání s akutní
léčbou individuálních HAE ataků [88, 144-146].
Tromboembolické příhody související s užíváním koncentrátu C1-INH k zamezení
projevům HAE jsou vzácné, a pacienti, u kterých dochází k takovým příhodám, často již
mívají tromboembolické rizikové faktory (např. Implantovaný centrální žilní katétr [148152].) Nejsou známy případy interakce s jinými léčivými přípravky. Případy tachyfylaxe
jsou velice vzácné a existuje pouze jeden záznam o potřebě zvyšování dávek
potřebných k prevenci ataků za okolnosti, že byl koncentrát C1-INH používán
pravidelně pro profylaxi [153].
Doporučení 10
Doporučujeme použití inhibitoru C1 pro dlouhodobou profylaxi v první linii léčby.
Známka důkazu: A; Váha doporučení: Silná, 50-75% souhlas (většinové hlasování)

Doporučení 11
Doporučujeme používat androgeny jako dlouhodobou profylaxi v druhé linii léčby.
Známka důkazu: C; Váha doporučení: Slabá, 50-75% souhlas (většinové hlasování)

Doporučení 12
Navrhujeme přizpůsobit dlouhodobou profylaxi z hlediska dávky a/nebo intervalu léčby
podle potřeby, aby se minimalizovalo břemeno nemoci.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Slabá, 100% souhlas
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Androgeny
Oslabené androgeny se tradičně používají pro dlouhodobou profylaxi HAE-1/2 [154163]. Bylo prokázáno, že deriváty androgenů jsou účinné u HAE-1/2, a jejich orální
podání usnadňuje jejich užívání [155, 157, 159]. Na androgeny se však musí nahlížet
kriticky, zejména ve světle jejich nežádoucích androgenních a anabolických účinků,
interakcí s jinými léky, a také kvůli jejich kontraindikacím. Nežádoucích účinků je mnoho
a projevují se u většiny pacientů; jinými slovy, nepřítomnost vedlejších účinků je
výjimečná [157, 164]. Zdá se, že projevy nežádoucích účinků úzce souvisí s
dávkováním. Virilizace je nejobávanější komplikací u žen; menstruační poruchy,
amenorea, stejně tak snížené libido a hirsutismus jsou také častými nežádoucími účinky
[165], stejně tak jako zvýšení tělesné hmotnosti, bolesti hlavy, myalgie, deprese a akné.
Androgeny mohou vést k virilizaci ženského plodu a jsou tedy během těhotenství
absolutně kontraindikovány [166, 167]. U dětí a dospívajících může terapie androgeny
nepříznivě zasahovat do procesu přirozeného růstu a zrání. Kromě toho, že androgeny
mají mnoho kontraindikací, jsou u nich evidovány časté interakce s mnoha dalšími léky
(např. statiny). Pečlivé sledování je nezbytné při dlouhodobé profylaxi androgeny.
Kromě klinických testů a vyšetření a dotazování pacientů, je nutné provádět pravidelně
po půl roce testy krve a moči (standardní diagnostické proužky), a nejméně jednou za
rok by měl být proveden ultrazvuk jater. Není doposud zřejmé, zda by
vysazení/přerušení dlouhodobé profylaxe oslabenými androgeny mělo probíhat
postupně [168, 169].
Dávka androgenů potřebná k regulaci ataků HAE se může rovnat ekvivalentu 100 mg
každý druhý den a 200 mg Danazolu 3krát denně. Měla by být použita minimální účinná
dávka. Dávkování vyšší než 200 mg Danazolu denně po delší dobu se nedoporučuje
vzhledem k jeho nežádoucím účinkům. Reakce u pacientů na androgeny se značně liší
a dávka potřebná pro dlouhodobou profylaxi je proměnlivá. Z tohoto důvodu by měla být
dávka upravena dle klinických výsledků/projevů, a nikoliv na základě výsledků testů na
C4 a C1-INH [6, 8, 9, 13].
Antifibrinolytika
Antifibrinolytika se nedoporučují pro dlouhodobou profylaxi. Údaje o jejich účinnosti jsou
do značné míry nepostačující, ale někteří pacienti je mohou shledat užitečnými.
Používají se primárně tehdy, kdy koncentrát C1-INH není dostupný a androgeny jsou
kontraindikovány. Nežádoucí účinky jsou obvykle vzácné. Zahrnují gastrointestinální
potíže (mohou být sníženy užíváním léčiva s jídlem), myalgie / zvýšená hladina
kreatinkinázy, a teoretické riziko trombózy. Mezi kontraindikace / preventivní opatření
patří přítomnost trombofilie, zvýšeného rizika trombózy, nebo akutní trombózy, např.
hluboké žilní trombózy, plicní embolie. Dávka kyseliny tranexamové (TA) se pohybuje
v rozmezí od 30–50 mg/kg do 6 g denně. Doposud nebyly provedeny studie zaměřené
na dávkování a srovnání s jinými profylaktickými léky [4, 6, 8, 9, 86, 170-172].

Tento dokument je chráněn autorskými právy. Všechna práva vyhrazena.

Léčba HAE-1/2 u dětí
Průběh onemocnění a klinický obraz
Genetická porucha (mutace genu SERPING1) HAE-1/2 je již přítomna při narození, ale
příznaky jsou neobvyklé během novorozeneckého věku nebo kojeneckého věku.
Příznaky se mohou objevit v jakémkoli věku, ale obvykle se poprvé projeví v dětství
nebo dospívání. Medián projevu příznaků je přibližně ve 12 letech. Ve věku 12 let je
50% všech ženských pacientů symptomatických, a ve věku 23 let je 90% ženských
pacientů symptomatických. V případě mužů je 50% pacientů symptomatických ve věku
13 let a 90% ve věku 25 let [173]. Podkožní edém je nejběžnějším a nejčasnějším
příznakem. Avšak, abdominální příznaky mohou být nerozpoznaným a často
přehlíženým příznakem HAE-1/2 v raném dětství. Asfyxie se může u dětí projevit velmi
rychle, a to pravděpodobně kvůli menšímu průměru dýchacích cest [82]. Nejčasnější
výskyt byl zaznamenán u čtyřtýdenního chlapce [174]. Odhad prevalence
abdominálních ataků u dětské populace je obtížný, protože bolesti břicha jsou v dětství
běžné. Četnost a závažnost příznaků se mohou navýšit během puberty a dospívání.
Čím dříve došlo k nástupu příznaků, tím silnější je následný průběh HAE-1/2 [175, 176].
Erythema marginatum jako prodromální příznak je častější u dětské populace. Byla
zaznamenána/pozorována u 42% až 58% případů, a je často zaměňována s kopřivkou.
Špatná diagnóza prodromálních příznaků erythema marginatum může vést k nesprávné
nebo nedostatečné léčbě [2, 4, 64, 103, 170, 177-181].
Diagnóza
Při autosomálně dominantní dědičnosti má potomstvo pacienta s HAE-1/2 50% šanci
dědičnosti onemocnění. Proto je důležité stanovit diagnózu co nejdříve, ideálně před
nástupem klinických příznaků. Dokud nebude úplné vyšetření pro HAE-1/2 dokončeno,
mělo by být u všech potomků považováno HAE-1/2 za přítomné.
Doporučení 13
Doporučujeme, aby byly děti z rodiny zasažené HAE co nejdříve testovány, a také aby
byli potomci rodičů s HAE co nejdříve testovány.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Koncentrace komplementů měřená v pupečníkové krvi u donošených novorozenců je
nižší než u matek. Hladiny antigenů a funkčního C1-INH srovnatelně odpovídají 70% a
62% u dospělého člověka [2, 182, 183]. Tudíž, užití pupečníkové krve k měření
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komplementu může přinést falešně pozitivní (nízké) výsledky. Pro posouzení hladiny
komplementu z periferní žilní krve (sérum/plazma) u dětí nejsou postačující referenční
hodnoty. Nicméně, s výjimkami, v případě HAE-1/2 ve věku méně než 1 rok, je
funkčnost a/nebo hladina antigenu C1-INH nízká [61, 184]. Měření C4 se však ukázalo
jako nepoužitelné pro diagnostiku HAE-1/2 u dětí mladších 12 měsíců, protože u
zdravých dětí jsou hladiny C4 často nízké [61, 184]. Genetické testování zvyšuje
diagnostickou spolehlivost u dětí, a může být užitečné v případech, kdy biochemická
analýzy jsou nejednoznačná a je známa genová mutace/porucha rodičů [2, 61, 184].
Všechna předčasná vyšetření komplementového systému provedená u potomků
pacientů s HAE-1/2 by měla být opakována po dosažení věku jednoho roku daného
potomka [2, 4, 61, 184, 185].
Prenatální diagnostika HAE-1/2 se nestala rozšířenou/běžnou klinickou praxí. Důvody
zahrnují: (1) mutace v postiženém rodičovském genu C1-INH nebývají detekovány v 8%
až 10% případů, (2) identické mutace mohou být spojovány s výrazně odlišnými
fenotypy a (3) pokroky v léčbě významně zlepšily kvalitu života pacientů s HAE-1/2 [4,
42, 186, 187].
U všech dětí s angioedémem bez kopřivky se doporučuje měření hladiny C1-INH
antigenu (proteinu), funkčnosti (aktivity) C1-INH a hladiny C4.

Léčba
Podobně jako dospělí pacienti, musí mít všichni dětští pacienti s HAE-1/2 plán léčby (viz
níže) a léčbu na vyžádání/ přístup k epizodické léčbě.

Doporučení 14
Doporučujeme, aby C1-INH byl používán k léčbě HAE ataků u dětí mladších 12 let.
Známka důkazu: C; Váha doporučení: Silná, >90% souhlas

Epizodická léčba (Léčba na vyžádání)
Koncentrát C1-INH získaný z plazmy je jediným schváleným léčivem pro epizodickou
léčbu HAE-1/2 v dětství [2]. Léčba koncentrátem pdC1-INH je účinná, dobře snášená a
vykazuje dobrý bezpečnostní profil u pediatrických pacientů. Během ataků břicha může
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být nutná parenterální výživa vzhledem ke zvýšené náchylnosti dětí na hypovolemii a
dehydrataci, protože extravazace do peritoneální dutiny a střevního lumen může být
výrazná. Pokud koncentrát pdC1-INH není k dispozici, SDP je upřednostňován před
FFP, ale obě jsou považovány za druhou linii léčby. Rekombinantní C1-INH a ecallantid
jsou v některých zemích schváleny pro užití u adolescentů. V roce 2017 byl v některých
zemích icatibant povolen pro použití u dětí nebo dospívajících. Probíhají klinické
testy/studie zkoumající účinnost a bezpečnost užití rhC1-INH a icatibantu u dětí [2, 15,
103, 178, 181, 188-191].

Preprocedurální profylaxe
Stejně tak jako u dospělých pacientů se preprocedurální profylaxe doporučuje při
lékařských zákrocích, plánovaných chirurgických a zubních chirurgických zákrocích, při
kterých může docházet k mechanickým nárazům do horního aerodigestivního traktu
[127, 128]. Plazmatický derivát C1-INH je preprocedurální volbou první linie léčby, ale
mohou být užity, jako druhá linie léčby, krátkodobé procedury atenuovanými androgeny,
pokud koncentrát C1-INH není k dispozici. Při volbě kterékoliv z těchto léčebných
postupů by měla být dostupná epizodická léčba, protože krátkodobá profylaxe není
100% účinná.
Dlouhodobá profylaxe
Indikace dlouhodobé profylaxe u dospívajících jsou stejné jako u dospělých (viz výše).
Preferovanou léčbou pro dlouhodobou profylaxi je pomocí pdC1-INH. Může být nutné
upravit dávkovací interval a velikost dávky podle individuálních reakcí na léčbu.
Pokud není pro dlouhodobou profylaxi k dispozici koncentrát C1-INH, antifibrinolytika (tj.
kyselina tranexamová 20-40 mg/kg) jsou upřednostňována před androgeny kvůli jejich
lepšímu bezpečnostnímu profilu; nicméně, účinnost je mnohými zpochybňována a
nejsou dostupná data podporující jeho užívání. Epsilon-aminokapronová kyselina je
méně tolerovatelná než kyselina tranexamová. Androgeny nejsou doporučeny pro
dlouhodobou profylaxi u dětí a dospívajících před 5. stupněm Tannerovy stupnice, ale
přesto bylo již zaznamenáno dlouhodobé užívání, a v některých případech přínosy
mohou převážit rizika. Podávání androgenů vyžaduje pečlivé sledování jejich
bezpečnosti. Průběžná potřeba pravidelné profylaxe androgeny a jejich dávkování by
měla být pravidelně přezkoumávána/přehodnocována. Počáteční dávka Danazolu u
dětí je 2,5 mg/kg za den, která vyžaduje následnou úpravu, dokud nedojde k potlačení
symptomů nebo k dosažení maximální tolerované nebo maximální doporučené dávky,
s ohledem na maximální dávku 200 mg denně. Androgeny vedou k maskulinizaci a
hypogonadismu u chlapců a k poruchám menstruace (např. nepravidelnost) u dívek.
Nežádoucí účinky mající vliv na chování jedince jsou možné. Může také dojít k
předčasnému uzavření epifýzových (růstových) destiček [2, 6-9, 13, 15, 181, 192, 193],
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a tudíž může dojít k předčasnému ukončení růstu před dosažením konečné tělesné
výšky.
Primární prevence
Srovnatelně jako u dospělých se většina ataků u dětí vyskytnou bez zjevného
spouštěče [1]. Infekce a mechanická traumata se zdají být u dětí častými/běžnými
spouštěči. Povinná a doporučená očkování pro děti jsou bezpečná, a prevence infekcí
může snížit četnost ataků (např. infekce v krku). Léčivé přípravky, které mohou způsobit
edém, vlivem nežádoucího účinku, se u dětí méně často užívají. Léčba pomocí ACE-I je
často méně nutná v dětství. Nicméně, brzké zahájení užívání perorálních kontraceptiv
obsahujících estrogen je stále častější a může vyvolat ataky. Těmto látkám by se měly
pacientky vyhýbat. Hormonální antikoncepce ve formě pilulek obsahující pouze
progesteron může být přínosnější pro mnoho mladých žen s HAE-1/2 [4, 194, 195],
nebo by alespoň neměla zvýšit četnost ataků. Další spouštěče, jako jsou namáhavé
fyzické aktivity spojené s mechanickým traumatem a emocionální vypětí (stres), jsou
nutnou součástí dětství a dospívání [1]. Zamezování vlivu a kontaktu s podezřelými
spouštěči bude mít za následek omezení aktivit a životního stylu jedince, a tyto restrikce
by tudíž měly být individualizovány a rozumně uplatňovány. Cílem zvládání/léčby HAE1/2 ve všech věkových kategoriích by mělo být normalizace životních aktivit a životního
stylu, kdykoliv je to možné [2].
Další aspekty léčby
Poskytování relevantních informací pediatrickým pacientům a jejich rodinám je
nezbytné, aby mohli přijmout vhodný životní styl a zabránit tak dalším komplikacím.
Pedagogové, učitelé a zdravotničtí pracovníci zodpovědní za dítě v družině, mateřské
školce nebo ve škole by měli obdržet písemně informace o nemoci s doporučeními
ohledně zvládání/léčby HAE ataků, včetně upozornění na naléhavost léčby ataků
dýchacích cest. Koncentrát C1-INH pro nouzové použití by měl být k dispozici doma, v
škole a na cestách, včetně školních výletů. Jak bylo uvedeno výše, je nutné mít
připravený nouzový plán, přičemž rodina a lokální nemocnice by měly mít k dispozici
léčebné prostředky pro nouzovou léčbu, což by taktéž mělo být zahrnuto do plánu léčby
(nouzového plánu). Všichni pacienti s HAE potenciálně mohou získat přípravky získané
z lidské krve. Z tohoto důvodu by pacienti s HAE měli být vyšetřeni na hepatitidu B a C,
a na HIV. Očkování proti hepatitidě A a B doporučuje mnoho odborníků [2, 178]. U
všech pacientů by mělo být zvažováno očkování proti chřipce a další rutinní očkování.
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Léčba HAE-1/2 během těhotenství a laktace
Průběh onemocnění a klinický obraz
Anatomické, fyziologické a hormonální změny během těhotenství mohou ovlivnit projevy
a také ovlivnit průběh a léčbu HAE-1/2. Těhotenství může zmírnit, zhoršit nebo dokonce
nijak ovlivnit projevy nemoci. Ve vzácných případech se mohou projevy HAE-1/2 poprvé
vyskytnout během těhotenství [196-198]. Četnost ataků pozorovaná během
předchozích těhotenství je pouze zčásti predikční pro následné těhotenství [4, 196,
198]. Těhotní pacienti s HAE-1/2 vyžadují ostražitou péči a pečlivé sledování
odborníkem na HAE. Pacienti by měli být v úzkém kontaktu a spolupráci s odborníky z
příslušných lékařských oborů. Porod pouze zřídka vyvolává ataky, které se však
v neobvyklých případech mohou projevit buď během porodu nebo do 48 hodin po
porodu. Důsledné sledování odborníkem se doporučuje po dobu nejméně 72 hodin po
nekomplikovaném vaginálním porodu. Kojení může být spojeno se zvýšeným počtem
ataků u matky, konkrétně abdominálních edémů a edémů obličeje. Přesto je kojení stále
doporučováno z důvodů jeho prospěchu pro dítě [4, 196, 197, 199]. Péče při a po
případném císařském řezu, zvláště pokud je nutná intubace, by měla probíhat stejně,
jako při jakémkoli jiném chirurgickém zákroku prováděném na pacientovi s HAE-1/2, a
bude dále popsáno (viz. níže).

Diagnóza
U zdravých žen se plazmatická hladina C1-INH během těhotenství snižuje a navrací se
k normálním hodnotám po porodu [200, 201]. Tudíž, měření úrovně funkčnosti C1-INH,
C1-INH proteinu a C4 pro účely diagnostikování HAE-1/2 během těhotenství by proto
mělo být interpretováno s uvážlivostí a výhradami. Pro potvrzení diagnózy HAE se
doporučuje opakovat měření po porodu [4, 199].

Léčba
Koncentrát C1-INH se doporučuje jako první linie léčby u těhotných nebo kojících
pacientů s HAE-1/2, neboť je bezpečný a účinný [202]. Nejsou k dispozici žádné
publikované zkušenosti pacientů s ecallantidem. Přestože je to kontraindikováno,
existují izolované případy o podávání icatibantu během těhotenství bez nahlášených
projevů nežádoucích účinků u matky nebo u plodu [203-205]. SDP může být užito,
pokud koncentrát C1-INH není k dispozici, a čerstvě zmražená plazma může být užita,
pokud SDP není k dispozici [196-198, 206-210].
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Doporučení 15
Doporučujeme, aby C1-INH byl preferenčně používán k léčbě HAE ataků během
těhotenství a laktace.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Preprocedurální profylaxe se doporučuje, přednostně pomocí koncentrátu C1-INH, před
jakýmkoliv zákrokem, jako je například odběr choriových klků, amniocentéza a
indukovaný potrat.
Případně by měl být koncentrát C1-INH k dispozici a podán okamžitě po nástupu ataku.
Doporučuje se provést porod v nemocničním prostředí, pokud nejsou k dispozici solidní
opatření pro rychlou léčbu HAE ataků. Přestože je známo, že mechanické trauma a
stres vyvolávají ataky, u mála žen se při porodu projevil angioedém [4,198]. Proto není
povinné poskytovat preprocedurální profylaxi před nekomplikovaným přirozeným
porodem, ale koncentrát C1-INH by měl být k dispozici pro okamžité použití. Nicméně,
podávání Cl-INH koncentrátu jako preventivní profylaxi se doporučuje před porodem,
kdy se příznaky nemoci opakovaně projevují během třetího trimestru a anamnéza
zahrnuje edém pohlavních orgánů způsobený mechanickým traumatem, během
klešťového porodu nebo vakuumextrakce. Vaginální porod je upřednostňován, protože
chirurgický zákrok nebo celková anestézie mohou vyžadovat endotracheální intubaci.
Před císařským řezem se doporučuje preprocedurální profylaxe s koncentrátem C1-INH
a epidurální anestézie, a je-li to možné, je doporučováno se vyhnout intubaci. Pokud je
nutná intubace, je preprocedurální profylaxe povinná [4, 6-9, 13].
LTP může být indikována během těhotenství, zvláště u žen, u kterých došlo ke zvýšení
četnosti ataků. U těchto žen je koncentrát C1-INH považován za bezpečnou a účinnou
léčbu [197]. Antifibrinolytika mohou být zvažována jako možnost, jestliže koncentrát C1INH není dostupný, ale jejich účinnost není prokázána [4, 209, 211].
Androgeny jsou kontraindikovány, protože tyto léky pronikají skrz placentu. Jejich
nežádoucí účinky zahrnují maskulinizaci plodu, placentární insuficience a růstová
retardace plodu. Kojení by mělo být přerušeno před zavedením léčby androgeny.
Ukončení samotné laktace může snížit četnost ataků [166, 167].
Koncentrát C1-INH derivovaný z plazmy je považován za nejlepší volbu pro epizodickou
léčbu, krátkodobou profylaxi a dlouhodobou profylaxi, pokud je indikována během
laktace. Androgeny a antifibrinolytika se vylučují do mateřského mléka. Na rozdíl od
androgenů byla zjištěno, že kyselina tranexamová je během kojení bezpečná [212].
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Podpora pacientům, domácí léčba a samoaplikace, a další aspekty léčby
Podpora pacientům
Pacientské organizace a podpůrné skupiny poskytují pomoc a podporu pacientům s
HAE, opatrovníkům a rodinným příslušníkům. Podporují filozofii, že všichni pacienti na
celém světě by měli mít dostačující zdroje pro kontrolu/léčbu svých příznaků HAE a
naplnění svého potenciálu ve škole, v práci a ve svých vztazích. HAEi, mezinárodní
organizace zastřešuje celosvětově skupiny pacientů s hereditárním angioedémem
(HAE) a národní asociace pro HAE, přičemž společně mají aktivní informativní
internetové stránky pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče. HAEi zahájila „výzvu
k akci" (z angl. „call to action“), která má za cíl zvýšit povědomí a znalosti o HAE u vlád,
zdravotních orgánů a zdravotníků, a ve výsledku má za cíl dosažení všeobecného
uznání, že HAE je závažným zdravotním postižením a potenciálně životu ohrožujícím a
chronickým onemocněním, které je nutné včasně a přesně diagnostikovat a efektivně
léčit.
Pacientské organizace rovněž pracují na identifikaci a řešení neuspokojených potřeb při
léčbě HAE, mezi něž lze zahrnout vývoj bezpečných a dobře tolerovaných nových
profylaktických a epizodických léčebných přípravků/metod, optimalizace stávajících
dlouhodobých profylaktických a epizodických léčebných přípravků/metod (např. studie o
rozsahu dávkování, pediatrické studie), zlepšení celosvětové dostupnosti moderních
možností léčby, zdůraznění nutnosti samoaplikace/samoléčby, nutnosti individuálních
léčebných plánů, nutnosti včasné léčby a výzkumu v oblasti genové terapie. Stejně jako
u většiny nemocí, informace získané z internetu nejsou vždy přesné a spolehlivé;
organizace HAEi však poskytuje revidované, aktualizované a vědecky podložené
informace, a je považována za kvalitní zdroj pro vzdělávání pacientů.

Individualizované plány léčby
Vzhledem k tomu, že HAE-1/2 je nepředvídatelné, bolestivé a životu ohrožující
onemocnění, které na pacienty a jejich blízké přenáší obrovské a stresující břemeno,
měl by být pečlivě vytvořen individuální plán léčby ve spolupráci mezi lékařem a daným
pacientem. Individuální léčebné plány by měly adresovat otázky preventivního opatření,
domácí péče a samoaplikace. Měly by též obsahovat účinný pohotovostní plán léčby
(epizodická léčba) s jasnými pokyny, jak nejlépe užívat léčebné přípravky k léčbě HAE
ataků. Pacienti by měli vždy mít u sebe epizodické léčebné přípravky a identifikační
kartu HAE obsahující pokyny, jak správně přistupovat k HAE ataku. Pacienti
podstupující dlouhodobou profylaxi také vyžadují plán léčby a dostupné přípravky pro
epizodickou léčbu [213-216].
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Doporučení 16
Doporučujeme, aby každý pacient měl nastaven „akční“ plán léčby.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Doporučení 17
Navrhujeme, aby byla pro všechny pacienty k dispozici konkrétní komplexní,
integrovaná péče.
Známka důkazu: D; Váha doporučení: Slabá, 100% souhlas

Domácí léčba a samoaplikace
Samoaplikace je rozhodující pro účinnou epizodickou léčbu, neboť se ukázalo, že
včasná léčba při průběhu ataku je účinnější a může zabránit komplikacím. Tento účinek
je nezávislý na druhu použitém epizodickém léčebném přípravku (viz doporučení č. 3 a
text) a je závislý především na schopnostech osoby, která si přípravek aplikuje, nebo na
schopnostech partnera domácí léčby [10, 92, 95-97]. Samoaplikace taktéž usnadňuje
dlouhodobou profylaxi. Každý pacient by měl být posouzen pro možnost domácí léčby a
samoaplikaci. Nutnost navštívit zdravotnické zařízení, které by mohlo podat akutní
léčbu, může mít za následek opožděné poskytnutí epizodické léčby, prodloužené
pozorování nebo nevhodnou léčbu. Školení pro samoaplikaci by se mělo týkat i
partnera domácí léčby (rodinný příslušník nebo kamarád, který může poskytnout
podporu, poradenství a léčbu, pokud je pacient indisponován, neschopen nebo vlastní
léčba je mu nepohodlná). Domácí léčba snižuje závažnost a trvání HAE ataků, snižuje
nemocnost a zdravotní postižení, a může zlepšit kvalitu života a produktivitu pacientů.
Dodatečně, náklady na péči se výrazně snižují využitím možnosti domácí léčby a
samoaplikace [10, 140, 190, 215, 217-223].
Léčba koncentrátem C1-INH je také vhodná pro děti s častými nebo závažnými ataky
v případě, že je k dispozici zodpovědný dospělý, který je ochotný absolvovat školení.
Zkušenosti s hemofilií naznačují, že je prospěšné, aby děti byly nabádání, aby se
aktivně podíleli na počátku jejich léčby. Dokonce se ukázalo, že už ve věku 8 let je
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samoaplikace možná a bezpečná [190, 224]. Pokročilý věk není kontraindikací pro
domácí léčbu za předpokladu, že pacient a/nebo partneři v domácí léčbě jsou schopni
bezpečně a účinně podat léčbu. Podkožní aplikace může být pohodlnější variantou
podávání u všech věkových skupin, avšak za předpokladu, že daný lék je registrován
pro možnost samoaplikace. Vzhledem k tomu, že koncentrát pdC1-INH je derivátem z
krve, je důležité zaznamenávat jeho užívání při domácí léčbě, aby byla možnost
vyžádat jeho případné zpětvzetí, anebo zajistit, aby byl přípravek používán podle
pokynů.

Doporučení 18
Doporučujeme, aby všichni pacienti, kterým byla poskytnuta epizodická léčba
s povolením pro samoaplikaci, byli pro samoaplikaci proškolení.
Známka důkazu: C; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Včasná léčba je důležitá v případech postižení horních cest dýchacích (jazyk, uvula,
hrtan). Pacienti by si měli samoaplikovat lék, zatímco čekají na převoz do nemocnice.
Je nesmírně důležité podnítit všechny pacienty, aby ihned po aplikaci léku vyhledali
odbornou péči. Otoky horních cest dýchacích cest mohou dále postupovat nebo se
opakovaně projevit, a může tudíž být nutné opakované dávkování/aplikace léku.
Vyhledání akutní péče po léčbě je nezbytné pro snížení rizika udušení.
Vyhýbání se spouštěčům, zamezení spouštěčů
Řada podmínek a událostí jsou známými spouštěči HAE ataků. Trauma, ať už náhodné
nebo spojené se zubními, lékařskými a chirurgickými procedurami, může vést k otokům.
Užívání perorálních kontraceptiv obsahujících estrogen a hormonální substituční terapie
může spustit ataky. Těmto látkám by se pacienti měli vyhnout. Hormonální
antikoncepce ve formě pilulek obsahující pouze progesteron může být přínosnější pro
mnoho mladých žen s HAE-1/2 [4, 194, 195]. Antihypertenzní činidla obsahující
inhibitory ACE mohou zvýšit četnost nebo uspíšit HAE, a tudíž je třeba se jim striktně
vyhýbat.
Mezi další hlášené spouštěče lze zahrnout psychickou zátěž a stres, únavu, horečnaté
onemocnění, případně infekce Helicobacter pylori a menstruační cyklus. Pacienti by
měli být upozorněni na potenciálně relevantní spouštěče příznaků, aby se snížilo riziko
ataků. Mnoho z těchto posledně zmíněných spouštěčů jsou pouze předpokládanými
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spouštěči a mají omezený význam. Většina ataků u většiny pacientů jsou
nepředvídatelná. Lékaři by proto neměli po pacientovi vyžadovat nadměrné vyvarování
se předpokládaným spouštěčům, aby se neomezil normální život pacienta. Chřipková
vakcína může snížit infekci horních cest dýchacích, a tudíž možná snížit riziko otoků
horních cest dýchacích. Kvalitní péče o zuby může snížit nutnost zubní extrakce,
agresivních zubních procedur, a také zabránit akutnímu nebo chronickému zánětu
dutiny ústní, který by mohl snížit prahovou hodnotu pro výskyt ataků. Monitorování
nežádoucích účinků léků je důležité a je popsáno výše. [1, 130, 131, 225–227].

Doporučení 19
Doporučujeme, aby všichni pacienti s HAE byli informováni o možných spouštěčích,
které by mohly vést k HAE atakům.
Známka důkazu: C; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas

Zapojení odborníků a opakované vyšetření
Pacienti s HAE-1/2 jsou vyzýváni, aby našli poskytovatele zdravotní péče se znalostí a
zájmem o tuto nemoc. Když je to možné, péči by mělo poskytovat zdravotnické zařízení
s komplexní lékařskou péčí a se zkušenostmi s HAE.
Je doporučeno, aby pacienti s HAE podstoupili alespoň jednou ročně lékařské
vyšetření. Nově diagnostikovaní pacienti a pacienti podstupující dlouhodobou profylaxi
atenuovanými androgeny by měli být vyšetřeni v kratších intervalech. Ti, kteří přijímají
androgeny, by měli být vyšetřeni i dvakrát ročně. Vyhodnocení při následných
návštěvách by mělo zahrnovat zaznamenávání druhu, četnosti a závažnosti příznaků, a
dodatečně četnost užívání a účinnosti léčby otoků. Musí být provedena lékařská
prohlídka a příslušné laboratorní vyšetření [228, 229]
Rodinná anamnéza/vyšetření
HAE-1/2 je autosomálně dominantně dědičná genetická porucha. Rodinní příslušníci,
včetně prarodičů, rodičů, sourozenců, dětí a vnoučat pacientů s HAE-1/2, by měli být
vyšetřeni na funkčnost C1-INH, C1-INH a C4. Zpožděná diagnóza vede k morbiditě a ke
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snížení kvality života v důsledku opožděného zavedení vhodné terapie. Existuje riziko,
že první HAE atak se může projevit na dýchacích cestách a může být fatální.

Doporučení 20
Doporučujeme, aby rodinní příslušníci jedinců s HAE byli vyšetřováni na toto
onemocnění na základě:
-

autosomálně dominantní dědičnosti

-

opožděná diagnóza vede k morbiditě a snížení kvality života absencí
vhodné léčby

-

existence rizika projevu prvního případu angioedému může být fatální
v důsledku zasažení dýchacích cest absencí vhodné léčby

Známka důkazu: D; Váha doporučení: Silná, 100% souhlas
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Obrázek 1 Formulář pro vyhodnocení informací z literatury/publikací
Doporučení č.:_____________________ ¡ nové doporučení________________
Reference: Titul, Autoři, List

Randomizace
ano O
Zaslepená
dvojitě O

ne O

jednoduše O

Kontrolovaná
ano O
ne O
pokud ano: placebo O

nevím O

nezaslepená O

nevím O
aktivní kontrola O

nevím O

jiný druh kontroly O

Velikost vzorku
Počet pacientů po randomizaci (n)
Počet skupin

=………………
=………………

Známka důkazu
A
Randomizovaná, dvojitě slepá klinická studie vysoké kvality (například výpočet
velikosti vzorku, vývojový diagram zařazení pacienta, analýza podle původního léčebného
záměru (ITT), dostatečná velikost vzorku)
B
Randomizovaná klinická studie nižší kvality (například pouze jednoduše
zaslepená, omezená velikost vzorku: nejméně 15 pacientů na studijní skupinu)
C
Srovnávací studie se výraznými metodologickými omezeními (například
nezaslepená, velmi malá velikost vzorku, žádná randomizace) nebo rozsáhlá
retrospektivní observační studie.
D
Přizpůsobeno ze stávajícího konsensuálního dokumentu nebo z prohlášení
vycházející z hlasování o názorech odborníků během konsensuální konference
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Obrázek 2 Diagnostický postup u pacientů s podezřením na HAE
Podezření na HAE

funkčnost C1-INH
hladina C1-INH
hladina C4

funkčnost C1-INH
hladina C1-INH
hladina C4

↓
↓
↓

funkčnost C1-INH ↓
hladina C1-INH n / ↑
hladina C4
↓

funkčnost C1-INH
hladina C1-INH
hladina C4

n
n
n

Opakujte test krve
během ataku
není v
normálu

Rodinná anamnéza
pozitivní nebo
FXII/ANGPTI/PLG
mutace

AAE-C1-INH

HAE-1
Nutno potvrdit
opakováním
krevních testů

HAE-2
Nutno potvrdit
opakováním
krevních testů

v
normálu

Rodinná anamnéza
negativní a žádná
FXII/ANGPTI/ PLG
mutace

HAE – nC1-INH

- AE indukovaný
mastocyty
- idiopatický AE
- ACEI – AE

V případě, že je rodinná
anamnéza negativní a
nástup příznaků nastane
až po 30 roku věku
jedince

Zkratky: HAE-1: Hereditární angioedém způsobený nedostatkem Cl-Inhibitoru; HAE-2:
Hereditární angioedém způsobený dysfunkcí Cl-Inhibitoru; AAE-C1-INH: Získaný
angioedém vinou nedostatku C1-Inhibitoru; HAE nC1-INH: Hereditární angioedém
s normální hladinou C1-Inhibitoru, a to buď v důsledku mutace Faktoru XII (FXII) a
Angiopoietinu (ANGPTI) nebo plazminogenu (PLG); ACEI-AE: Inhibitory angiotenzin
konvertujícího enzym indukující angioedém.
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Tabulka 1: Formulace doporučení použitých v této směrnici
Silné doporučení
Slabé doporučení

doporučujeme
navrhujeme

Váha doporučení, standardizovaná formulace
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Tabulka 2: Příklad strategie/postupu vyhledávání a identifikovaný počet výsledků
inkrementálního vyhledávání
Krok
1

Hledané výrazy
„Hereditární angioedém“ NEBO „Hereditární
angiooedema“ NEBO

Počet výsledků

„Hereditární angio-oedema“ NEBO „Hereditární
angioneurotický oedema“

2063

NEBO „Hereditární angioneurotický edém“
2

limit to yr=2010/09/01 - current (2016/05/31)

718

3

limit to "Klinická Studie"

51

Tabulka 3: Známky důkazů (vycházející z předchozí verzi směrnice ([5]).
A
Randomizovaná, dvojitě slepá klinická studie vysoké kvality (například výpočet
velikosti vzorku, vývojový diagram zařazení pacienta, analýza podle původního
léčebného záměru (ITT), dostatečná velikost vzorku)
B
Randomizovaná klinická studie nižší kvality (například pouze jednoduše
zaslepená, omezená velikost vzorku: nejméně 15 pacientů na studijní skupinu)
C
Srovnávací studie se výraznými metodologickými omezeními (například
nezaslepená, velmi malá velikost vzorku, žádná randomizace) nebo rozsáhlá
retrospektivní observační studie.
D
Přizpůsobeno ze stávajícího konsensuálního dokumentu nebo z prohlášení
vycházející z hlasování o názorech odborníků během konsensuální konference
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Tabulka 4: Klasifikace angioedémů

Angioedém indukovaný bradykininem

Nedostatek/porucha
C1-INH

Zděděný

HAE-1
HAE-2

Normální hladiny C1-INH

Získaný

Zděděný

Získaný

AAE-C1INH

HAE nC1INH (HAEFXII, HAEANGPTI,
HAE-PLG,
HAE-UNK)

ACEI-AE

Angioedém indukovaný mastocyty

zprostředkovaný
IgE

není
zprostředkovaný
IgE

Angioedém s
anafylaktickou
kopřivkou

Angioedém s
kopřivkou

Neznámý
mediátor

Idiopatický
angioedém

HAE-1: Hereditární angioedém způsobený nedostatkem Cl-Inhibitoru; HAE-2:
Hereditární angioedém způsobený dysfunkcí Cl-Inhibitoru; AAE-C1-INH: Získaný
angioedém vinou nedostatku C1-Inhibitoru; HAE nC1-INH: Hereditární angioedém
s normální hladinou C1-Inhibitoru, a to buď v důsledku mutace Faktoru XII (FXII),
Angiopoietinu (ANGPTI), plazminogenu (PLG) nebo neznámo ((HAE-FXII, HAEANGPTI, HAE-PLG, HAE-UNK); ACEI-AE: Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzym
indukující angioedém.

Tabulka 5: Typický diagnostický laboratorní profil pacientů s HAE-1 a HAE-2

funkčnost
C1-INH

hladina
proteinu
C1-INH

HAE-1

↓

↓

HAE-2

↓

N/↑

hladina
proteinu
C4

↓

↓
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