
HAE е рядко генетично заболяване, което се проявява като повтарящи се пристъпи на подкожен и/ли 
1,2,3субмукозен едем в различни части на тялото, като лице, корем, лице, крайници, гениталии, ръце и гърло.
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КАКВО Е НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ (HAE)?
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КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ И СИМПТОМИТЕ НА HAE?
Пристъпите на HAE могат да бъдат предшествани от усещане за „мравучкане“, а около една трета са придружени 
от обрив. Освен болезнения оток по време на пристъп, пациентите с пристъпи, които засягат стомашно-чревния 

1,3тракт, често съобщават за болка, повръщане, гадене, запек и диария.

Пристъпите на HAE често са неочаквани и без 
предупреждение. Понякога могат да се отключат 
от стрес, физическо нараняване, хирургична или 
дентална интервенция, инфекция, хормонален 

3,4дисбаланс или механичен натиск.

Ларингеалните атаки, които водят до обструкция 
на горните дихателни пътища, са живото- 

1,3застрашаващи, поради риск от асфикция.

Често срещани отключващи фактори

КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА HAE?

протеин каликреин оток

Основната причина за HAE 
е липсата или нарушената 
функция на C1 естeразния 
инхибитор (C1-INH) – 
вид протеин.⁴⁵

При липса или дисфункцио-
налност на C1-INH, се повишава 
активността на плазмения 
каликреин в каликреин – 

4,5кининовата система.

Неконтролираната плазмена 
активност на каликреин води 
до прекомерно освобождаване 
на брадикинин, повишаване 
на съдовата пропускливост 

4,5и характерните за HAE отоци.



ЖИВОТ С HAE
HAE е много повече от поредица пристъпи и може да се отрази върху начина 

1,6и качеството на живот на пациентите

ЕЖЕДНЕВНИ АКТИВНОСТИ

За много пациенти очакването на пристъп диктува 
начина им на живот. Те отменят плановете си, когато 
имат пристъп, но и често – поради несигурността 
от предстояща атака - се отказват от различни 
активности, като: ⁶

пътуване и почивка⁶

хоби⁶

спортна и физическа активност⁶

социални събития⁶

определени храни⁶

Болестта е пречка за много от пациентите с HAE 
по отношение на тяхната кариера или образование 
и е оказала следното влияние: ⁷ ⁸

КАРИЕРА И ОБРАЗОВАНИЕ

избори, свързани 
с образованието⁷

ограничаване на кариерните 
възможности⁸

напускане на работа 
или смяна на позиция⁸

намаляване на 
продуктовността⁸

отсъствия от работа⁸

страх от загуба 
на работата⁸

Тежестта на това хронично и непредсказуемо заболяване 
може да е с дълготрайни последици.⁶
Вероятността да развият депресия е 3 пъти по-висока, 
а вероятността да развият безпокойство – 10 пъти по-висока 
при пациентите с HAE, спрямо общата популация.⁹�⁰ 
Източниците на безпокойство включват:⁶

ЕМОЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ ВРЪЗКИ И СЕМЕЙСТВО

страх от пристъп/ асфикция⁶ 

прекъсване на активностите⁶

далечни пътувания⁶

усещане, че са в тежест 
за партньорите, приятелите 
и семействата си⁶

страх от предаване на HAE 
на децата си⁶

Постоянната тежест на живот с HAE може да се 
отрази негативно върху социалния живот 
и връзките на тези пациенти със семействата 
и приятелите им, като доведе до:⁶

изолация поради 
невъзможност за участие 
в активности⁶ 

напрежение във връзките, 
поради необходимост 
от трудни житейски избори⁶

загриженост 
за партньора 
и усещане, 
че са в тежест⁶

труден избор 
дали да имат деца⁶
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