
Anjiyoödem Tiplerinin Anlaşılır Bir Tablosu
Tip Açıklama Yaygın Belirtiler Laboratuvar Sonuçları Tedavi Önerisi

Herediter Anjiyoödem Tip 1 (HAÖ-1) HAÖ vakalarının yaklaşık olarak %80-85’ini ifade eder. 
C1 İnhibitörü kromozom 11’deki bozukluktan dolayı ciddi 
seviyede normalin altındadır. Genellikle bir aile hikayesi 
mevcuttur, ancak rastgele mutasyon nedeniyle gelişen 
vakalarda mevcuttur. Tedavide antihistaminiklere ve 
kortikosteroidlere yanıt vermez.

Ekstremitede, karında, boğazda ve diğer organlar-
da gelişen şişliklerle görülür. Nefes yolunda gelişen 
şişlikler ölümcül olabilir. Karın şişlikleri genellikle 
acıya, kusmaya ve ishale neden olur. Belirtiler ken-
dini küçük yaşlarda göstermeye başlar. Sıklıkla 13 
yaşında ve sonrasında girilen ergenlik dönemiyle 
beraber hastaların yakınmalarında ciddi bir artış 
görülür. Ataklar spontan bir şekilde gelişebilir ya 
da fiziksel veya duygusal bir travma sonucunda 
görülebilir.

- Düşük C1 İnhibitör seviyesi 
- C4 seviyesi neredeyse her zaman 
düşüktür. 
- C1, C3, C1q normalde olabilir. 
(Anormal)

- Cinryze - C1 İnhibitörü - damar yoluyla uygulanır ve uygulamayı öğrendikten sonra 
hastalar kendilerine uygulayabilirler. 
- Berinert - C1 İnhibitörü - damar yoluyla uygulanır ve uygulamayı öğrendikten sonra 
hastalar kendilerine uygulayabilirler. 
- Firazyr/İcatin/İkatibant - bradikinin receptör antagonist - 2 yaş ve üzerinde kullanılabilir - 
deri altına uygulanır ve uygulamayı öğrendikten sonra hastalar kendilerine uygulayabilirler. 
- Kalbitor - plazma kallikrein inhibitörü - 12 yaş ve üzerinde kullanılabilir - deri altına 
uygulanır. 
- Ruconest - rekombinant C1 inhibitörü - 12 yaş ve üzerinde kullanılabilir - damar yoluyla 
uygulanır ve uygulamayı öğrendikten sonra hastalar kendilerine uygulayabilirler. 
- HAEGARDA - C1 İnhibitörü - deri altına uygulanır ve uygulamayı öğrendikten sonra 
hastalar kendilerine uygulayabilirler. 
- Takhzyro - lanadelumab - deri altına uygulanır ve uygulamayı öğrendikten sonra hastalar 
kendilerine uygulayabilirler. 
- Danazol - Androjenler (Anabolik Steroidler) - 18 yaş ve üzerinde kullanılabilir - yan 
etkileri mevcuttur - modern tedaviler mevcutken başvurulması önerilmez.

Herediter Anjiyoödem Tip 2 (HAÖ-2) HAÖ vakalarının yaklaşık olarak %15-20’sini ifade eder. Tip 
1’e benzerlik gösterir ancak C1 İnhibitörünün fonksiyonu 
bozuktur. Tedavide antihistaminiklere ve kortikosteroidlere 
yanıt vermez.

HAÖ Tip 1 ile aynı. - C1 İnhibitör seviyesi normal 
veya normale yakın olabilir, ancak 
işlevsizdir.  
- C1, C3 ve C1q normaldir, ancak C4 
neredeyse her zaman düşüktür.

Normal C1 İnhibitör Seviyesiyle 
Gelişen Herediter Anjiyoödem

Vaka sayısı tam olarak bilinmiyor. Aile öyküsü olmalıdır. 
C1 İnhibitör seviyesi ve fonksiyonu normaldir. Az sayıdaki 
vakada faktör XII geninde mutasyon bulunmuştur, fakat 
bu mutasyon HAÖ sebebi olarak nitelendirilmemiştir. 
Ağırlıklı olarak kadınlarda görülür, ancak erkek hastalarda 
mevcuttur. Şişlikleri bazen hamilelikle ve östrojen içeren 
kontraseptif kullanımıyla ilişkilendirilebilir. Tedavide anti-
histaminiklere ve kortikosteroidlere cevap vermez.

HAÖ Tip 1 ve Tip 2’ye benzer. - Kan değerleri normaldir. Araştırmalar devam ediyor.

Bilinmeyen Herediter Anjiyoödem FXII, PLG, ANGPT1, KNG1 mutasyonları ve bunların haricindeki mutasyonları kapsar. Bu tipteki Herediter Anjiyoödem konusunda bilinenler şu an için oldukça kısıtlıdır.   

Kazanılmış Anjiyoödem Tip 
1(KAA-1) 
KAA-1 ve KAA-2 çok nadirdir; tanısı 
konmuş oldukça az vaka vardır.

Genellikle altta yatan bir lenfoproliferatif bozukluk ile il-
işkilendirilebilir. Lenfoproliferatif bozukluk C1 İnhibitörünün 
fonksiyonunu bozabileceği için hastalar anjiyoödem 
atakları geçiriyor olabilir.

Herediter Anjiyoödem’e benzer. Belirtiler genellikle 
40 yaş ve üzerinde görülür. Kazanılmış anjiyoödem 
herhangi bir gen bozukluğuyla ilgili olmadığı için 
aile öyküsü bulunmaz.

- Düşük C1 ve C4 inhibitör seviyesi. 
- C1q seviyesi her zaman olmasa da 
düşük olur.

Altta yatan lenfoproliferatif rahatsızlığın tanı ve tedavisi çözüm olabilir. Transemik 
asit gibi antifibrinolitik ve epsilon-aminokaproik asit gibi ilaçlar kullanılabilir. İm-
mün-baskılayıcı tedaviler değerlendirilebilir. Androjenler yardımcı olabilir.

Kazanılmış Anjiyoödem Tip 
2(KAA-2) 
KAA-1 ve KAA-2 çok nadirdir; tanısı 
konmuş oldukça az vaka vardır.

Antikorlar bulunur ve bu antikorlar C1 İnhibitörünü yok 
ederler. Başka bir bozukluk görülmez.

KAA-1 ile aynı. - KAA-1 ile aynı. 
- Oto-antikorlar için lab. testi 
yapılabilir.

Transemik asit gibi antifibrinolitik ve epsilon-aminokaproik asit gibi ilaçlar kullanılabilir. 
İmmün-baskılayıcı tedaviler değerlendirilebilir.

İdiyopatik (Nedeni Bilinmeyen) 
Anjiyoödem

Şişlikler ve(ya) kabartılar 6 haftadan fazla süreyle görülebil-
ir. Tiroid problemi eşlik edebilir, değerlendirilmelidir.

Şişlikler vücudun her yerinde gelişebilir ve ürtiker 
eşlik edebilir.

- Kan değerleri normaldir. Tedavide öncelikle antihistaminikler kullanılır. DHEA hormonu. Tiroid için 1-Thyroxine. 
Prednisone (kortikosteroid).

Non - Histaminerjik Anjiyoödem 
Anjiyoödem vakalarında 20’de 1 
görülebilir.

Ürtikersiz anjiyoödemdir. (genellikle H1 antihistaminiklere 
cevap vermez). Parazitler, enfeksiyon, otoimmün hastalıklar 
eşlik etmez.

Şişlikler vücudun her yerinde gelişebilir. Belirtiler 
adet döneminde veya hamilelikte değişiklik gös-
termezler.

- Kan değerleri normaldir. Transemik asit gibi antifibrinolitik ve epsilon-aminokaproik asit gibi ilaçlar kullanılabilir. 

Alerjik Anjiyoödem 
Anjiyoödemin en yaygın formudur.

Belirli yiyecekler, arı sokması, soğuk, sıcak, latex, ilaç vb. 
gibi bir etken veya uyarıcı sonucunda şişlikler ve(ya) ka-
bartılar görülür. Dış etken histamin reaksiyonu geliştirerek 
şişliklere ve kabartılara neden olur.

Şişlikler genellikle yüz ve boğazda gelişir. Ürtiker 
(kabartılar) eşlik edebilir. Eğer durum 6 haftadan 
fazla sürerse, alerjik anjiyoödemin ötesinde idyop-
atik kronik anjiyoödem olarak değerlendirilir.

- Kan değerleri normaldir. Alerjik reaksiyona neden olan nedenden uzaklaşılması gerekir. Antihistaminikler, Adren-
alin, Epinefrin tedavide kullanılır.

ACE-İnhibitörü nedeniyle gelişen 
Anjiyoödem

Captoril, enalapril, genzapil, quinapril, ramipril gibi tansiyon 
ilaçlarının kullanılmasında gelişir. Şişlikler vücudun herhan-
gi bir yerinde ilaçları kullanmaya başladıktan birkaç saat 
sonra veya yıllar sonra dahi oluşabilir.

Şişlikler vücudun her yerinde gelişebilir. Eğer 
ürtiker eşlik ediyorsa ACE kaynaklı olma ihtimalini 
düşürür.

- Kan değerleri normaldir. İlaca ara verme veya ilaç değişimi değerlendirilir.

* Boğazında şişlik hisseden her hasta nefes yolu kapanmadan önce yakınındaki en yakın hastaneye başvurmalıdır. 
* Tıbbi literatür ve hekimler kortikosteroidlerin, antihistaminiklerin, epinefrinin C1 inhibitör eksikliğiyle gelişen anjiyoödem tedavisinde hiçbir 
etkisinin olmadığını kabul eder.
* Anjiyoödemle beraber seyreden ürtiker durumunda Herediter Anjiyoödem veya Kazanılmış Anjiyoödem tanısından başka bir tanı düşünülmelidir.

SORUMLUKUK REDDİ: Bu belgedeki bilgiler, görüşler ve tedavi önerileri sadece eğitim amaçlıdır. Bu derlemenin amacı 
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