
O τρόπος δράσης των α-μεα
Ο μηχανισμός ρενίνηςαγγειοτενσίνης είναι ο 

δεύτερος σε σπουδαιότητα μηχανισμός ρύθμι
σης της αρτηριακής πίεσης μετά το αυτόνομο 
νευρικό σύστημα. Για τη μετατροπή της αδρα
νούς αγγειοτενσίνης Ι στη δραστική αγγειοτεν
σίνη ΙΙ είναι απαραίτητο το μετατρεπτικό ένζυ
μο. Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου 
μειώνουν την παραγωγή της δραστικής αγγειο
τενσίνης ΙΙ και έτσι επιδρούν ευνοϊκά στην ελάτ
τωση της αρτηριακής πίεσης. 

Έτσι οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύ
μου της αγγειοτενσίνης (αΜΕΑ) χρησιμοποι
ούνται επιτυχώς και ευρέως στην αντιμετώπιση 
της μέτριας και ήπιας υπέρτασης, ιδιαίτερα αν 

αποτύχουν οι βαποκλειστές και τα διουρητικά. 
Ακόμα ενδείκνυται η χρήση τους σε ασθενείς 
με καρδιακή ανεπάρκεια και σε ασθενείς μετά 

από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πολλές φαρμα
κευτικές ουσίες της κατηγορίας των (αΜΕΑ) και 
δεκάδες σκευάσματα κυκλοφορούν παγκοσμίως, 

αγγειοοίδημα τραχηλοπροσωπικής χώρας μετά από λήψη αναστολέων 
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
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Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου (α-Μεα) είναι ευρέως διαδεδομένα φάρμα-
κα που συνταγογραφούνται πολύ συχνά από ιατρούς παθολογικών ειδικοτήτων, κυρίως 
για τη θεραπεία της υπέρτασης αλλά και άλλων παθήσεων, όπως της διαβητικής νεφρο-
πάθειας και της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. αρκετές επιπλοκές έχουν περι-
γραφεί από τη χρήση αυτών των φαρμάκων. το αγγειοοίδημα είναι μια σχετικά σπά-
νια αλλά δυνητικά θανατηφόρος επιπλοκή, που δεν είναι αρκετά γνωστή στον ιατρικό 
κόσμο. αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι το πρόβλημα αφορά φάρμακο που δε συνταγο-
γραφείται από ωτορινολαρυγγολόγους, η αντιμετώπιση της επιπλοκής του αγγειοοιδή-
ματος γίνεται κατά κανόνα από ωτορινολαρυγγολόγους και έτσι πέφτει ιδιαίτερο βάρος 
σε αυτούς, τόσο στο να αντιμετωπίσουν σωστά το επείγον στοιχείο όσο και στο να διερευ-
νήσουν σωστά τα αίτια και να κάνουν συστάσεις ώστε να μην επαναληφθεί θεραπεία με 
παρόμοια φάρμακα.
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με κύριους εκπροσώπους τους την καπτοπρίλη, 
την εναλαπρίλη, τη λυσινοπρίλη κ.λπ.1

ο μηχανισμός πρόκλησης  
του αγγειοοιδήματος από α-μεα

Το αγγειοοίδημα διακρίνεται σε κληρονομικό 
και επίκτητο2. Οι πιο συχνοί τύποι επίκτητου αγ
γειοοιδήματος είναι το αλλεργικό και αυτό που 
προκαλείται από αΜΕΑ (πίνακας 1)3.

Ο μηχανισμός πρόκλησης του αγγειοοιδήμα
τος από αΜΕΑ δεν έχει τελείως αποσαφηνιστεί. 
Είναι γνωστό ότι το μετατρεπτικό ένζυμο (ΜΕΑ) 
μετατρέπει την ανενεργή αγγειοτενσίνη Ι στην 
ενεργή αγγειοτενσίνη ΙΙ και παράλληλα αδρα
νοποιεί τη βραδυκινίνη. Έτσι με τη λήψη ανα
στολέων του μετατρεπτικού ενζύμου (αΜΕΑ) 
ελαττώνεται η παραγωγή της αγγειοτενσίνης ΙΙ, 
οπότε έχουμε ελάττωση της αρτηριακής πίεσης, 
αλλά σταματά και η αδρανοποίηση της αγγειο
τενσίνης, οπότε αυξάνεται η συγκέντρωση της 
βραδυκινίνης. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι ότι το 
αγγειοοίδημα σχετίζεται με την αυξημένη συ
γκέντρωση βραδυκινίνης που προκαλεί αγγειο
διαστολή, εξαγγείωση υγρών (αύξηση διάμεσων 
υγρών) και αγγειοοίδημα (πίνακας 2)4,5. Δεν εί
ναι όμως γνωστό ποιοι άλλοι παράγοντες συμ
βάλλουν στην πρόκληση του αγγειοοιδήματος, 
αφού είναι ελάχιστα τα περιστατικά που το πα
ρουσιάζουν. Είναι ανεξήγητο τι επιδρά επιπλέον, 
καθώς παρουσιάζεται ξαφνικά σε ασθενείς που 
ήδη έπαιρναν για αρκετό διάστημα αΜΕΑ χωρίς 
να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα, όπως συνέ
βη και στους ασθενείς της μελέτης μας. Τονίζεται 
ιδιαίτερα ότι η εμφάνιση της επιπλοκής του αγ
γειοοιδήματος μετά τη λήψη αΜΕΑ δε σχετίζε
ται μόνο με την πρώτη περίοδο λήψης του φαρ
μάκου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί μετά από αρ
κετό διάστημα.

κλινική εικόνα και διαφορική διάγνωση 
των ασθενών με αγγειοοίδημα μετά από 
λήψη α-μεα

Η πιο συχνή περιοχή που εμφανίζεται το αγγει
οοίδημα είναι η κεφαλή και ο τράχηλος6. Μπορεί 
να εντοπίζεται στα χείλη, στους υποδόριους ιστούς 
του προσώπου και του τραχήλου ή πιο συχνά 

μπορεί να είναι υποβλεννογόνιο και να εντοπίζε
ται στη γλώσσα, την επιγλωττίδα και το λάρυγγα, 
όπου μπορεί να προκαλέσει ασφυκτικά φαινόμε
να και ως εκ τούτου το θάνατο του ασθενούς6,7. 
Σπάνια μπορεί να εντοπιστεί στα άκρα αλλά και 
στα σπλάγχνα της κοιλιάς προκαλώντας κοιλια
κούς πόνους3. Ακόμα το αγγειοοίδημα είναι οίδη
μα που δεν αφήνει εντύπωμα με την πίεση είτε 
αφορά το δέρμα είτε τους βλεννογόνους9.

Η διαφορική διάγνωση του αγγειοοιδήματος 
είναι δύσκολη και δεν μπορεί να βασιστεί μόνο 
στην κλινική εικόνα. Συνήθως το ιστορικό βοη
θάει σημαντικά. Σε υποψία κληρονομικού αγ
γειοοιδήματος η μέτρηση του αναστολέα της 
C1 εστεράσης και του C4 θα βοηθήσει στη δι
άγνωση9. Ακόμα ο προσδιορισμός της IgE ανο
σοσφαιρίνης (ολικής και ειδικών) καθώς και η 
εκτέλεση των δερματικών δοκιμασιών σε υπο
ψία οιδήματος λόγω αλλεργικής αντίδρασης εί
ναι απαραίτητα. Η λήψη αΜΕΑ και η απουσία 
άλλων ενοχοποιητικών παραγόντων μας προσ
διορίζουν σε μεγάλο βαθμό ότι το αγγειοοίδη
μα μπορεί να προέρχεται από τους αΜΕΑ, χω
ρίς να υπάρχει παθογνωμονική εξέταση που να 
το επιβεβαιώνει. Πρέπει να τονιστεί ότι η βαρύ
τητα του προβλήματος δεν εξαρτάται ούτε από 
τη δόση που έπαιρνε ο ασθενής ούτε από το 
χρόνο που έπαιρνε το φάρμακο10.

θεραπεία
Η αντιμετώπιση σχετίζεται από τη βαρύτητα 

της κατάστασης στην οποία προσέρχεται ο ασ
θενής στο νοσοκομείο. Καταρχήν θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ανοικτή η αεροφόρος οδός αν τα 
αποφρακτικά φαινόμενα είναι έντονα. Αυτό μπο
ρεί να γίνει με τοποθέτηση ρινοφαρυγγικού σω
λήνα αν το οίδημα εντοπίζεται κυρίως στη γλώσ
σα ή με διασωλήνωση αν είναι εφικτό λόγω του 
οιδήματος στην περιοχή. Αν αποτύχει η προ
σπάθεια διασωλήνωσης, η κονιοτομή ή η τρα
χειοτομή μπορεί να δώσει τη λύση. Συνήθως τα 
αποφρακτικά φαινόμενα δεν είναι τόσο έντονα, 
οπότε σπάνια χρειάζεται διασωλήνωση ή τρα
χειοτομή. Μετά την εξασφάλιση της αεροφόρου 
οδού ακολουθεί η φαρμακευτική αγωγή, με την 
οποία επιτυγχάνεται γρήγορη αποδρομή του οι
δήματος. Γίνεται άμεσα διακοπή του πιθανού 
υπεύθυνου φαρμάκου και ο ασθενής κάτω από 
στενή παρακολούθηση αντιμετωπίζεται με κορ

τιζόνη, αντιισταμινικά, αδρεναλίνη. Συνήθως οι 
ασθενείς σε 2448 ώρες βελτιώνονται2,5,11. Πρέπει 
να τονιστεί ότι δεν είναι εφικτό ούτε απαραίτητο 
να γίνει πλήρης διαφορική διάγνωση πριν την 
αντιμετώπιση του περιστατικού με αγγειοοίδη
μα, γιατί αφενός ο εργαστηριακός έλεγχος δεν 
μπορεί να γίνει άμεσα και αφετέρου η θεραπευ
τική αντιμετώπιση είναι παρόμοια και στους δύο 
τύπους επίκτητου αγγειοοιδήματος.

Συμπέρασμα
Το αγγειοοίδημα είναι μια πολύ σοβαρή πα

ρενέργεια των αΜΕΑ που μπορεί να είναι και 
θανατηφόρος. Θα πρέπει τόσο οι ιατροί που 
συνταγογραφούν τέτοια φάρμακα (παθολόγοι, 
καρδιολόγοι, γενικοί ιατροί) αλλά και οι ιατροί 
στους οποίους θα απευθυνθούν ασθενείς με αγ
γειοοίδημα (ΩΡΛ, αλλεργιολόγοι) να είναι ευαι
σθητοποιημένοι για την παρενέργεια αυτή, έτσι 
ώστε να διακοπεί άμεσα το φάρμακο, να αντι
μετωπιστεί σωστά το επεισόδιο και να μη χορη
γηθεί σκεύασμα αυτής της κατηγορίας άλλη φο
ρά στον ασθενή.
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Πίνακας 1. τύποι αγγειοοιδήματος

Κληρονομικό

1. Έλλειψη αναστολέα C1 εστεράσης
2. Δυσλειτουργία αναστολέα C1 εστεράσης

Επίκτητο
1  Έλλειψη αναστολέα C1 εστεράσης 

(λεμφώματα, νόσοι συνδετικού ιστού,  
αντισώματα κατά της C1 εστεράσης)

2.  Αλλεργικές αντιδράσεις (φάρμακα, 
παράσιτα, τροφές)

3.  Χημικές ουσίες (μορφίνη, κωδεΐνη, 
ιωδιούχα ακτινοσκιερά υγρά)

4.  Εξωτερικοί παράγοντες (ακραίες 
θερμοκρασίες, ηλιακό έγκαυμα)

5. Λήψη αΜΕΑ
6. Διάφορα

Πίνακας 2. μηχανισμός αγγειοοιδήματος

Βραδυκινίνη

Ελάττωση μετατροπής 
βραδυκινίνης

αυξημένη διαπερατότητα αγγείων

ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ

αύξηση διάμεσων υγρών

αΜΕΑ            ΜΕΑ




