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Klinische Immunologie

Bradykinine; een schakel tussen
allergie en ontsteking 
Bradykinin; a link between allergy and inflammation

Mw. C. Clark1, mw. Z. Hofman1,2, dr. S. de Maat1, dr. C. Maas1

Samenvatting
Weefsels waarin allergische reacties plaatsvinden vertonen kenmerken van ontsteking, zoals zwelling, 
opwarming en roodheid. Veel van deze symptomen zijn gekoppeld aan een verhoogde doorlaatbaarheid 
van de vaatwand. In allergische reacties wordt histamine hoofdzakelijk verantwoordelijk gehouden voor 
het ontstaan van de vaatwandlekkage. In aandoeningen zoals urticaria en angio-oedeem is de bijdrage 
van histamine minder uitgesproken.
Net als histamine kan het kleine peptide bradykinine vaatwandlekkage veroorzaken. Dit wordt in de 
bloedbaan geproduceerd door het contactactivatiesysteem, een enzymsysteem dat is gerelateerd aan 
het bloedstollingssysteem. Bradykinine speelt een hoofdrol in erfelijke vormen van angio-oedeem, een 
aandoening waarbij weefsels in onvoorspelbare aanvallen opzwellen door vaatwandlekkage, maar ook 
bij angio-oedeem dat ontstaat bij gebruik van sommige bloeddrukverlagende middelen. Onderzoek naar 
erfelijk angio-oedeem suggereert dat lokale productie van bradykinine op het endotheel ten grondslag 
ligt aan vaatwandlekkage. Het enzym plasmine vormt hierbij een belangrijke prikkel. Het is momenteel 
de vraag of bradykinine ook verantwoordelijk is voor idiopathische, niet-erfelijke vormen van angio-
oedeem. 
In vormen van angio-oedeem met een onderliggend allergisch karakter, wordt de vaatwandlekkage 
vooralsnog beschouwd als een exclusief histamine-gemedieerd proces. Recente patiëntenstudies laten 
echter zien dat bradykinineproductie ook plaatsvindt tijdens anafylactische reacties. Tevens is in 
diermodellen aangetoond dat de vorming van bradykinine een sterke bijdrage levert aan het ziekte- 
mechanisme van passieve systemische en cutane anafylaxie. Hierbij vormen mestcelactivatie en de af-
gifte van heparine een prikkel voor bradykinineproductie. Deze ontwikkelingen wijzen uit dat de vorming 
van bradykinine op het oppervlak van cellen een belangrijke rol speelt in vaatwandlekkage, niet alleen 
tijdens aanvallen van angio-oedeem, maar ook tijdens histamine-gedreven allergische reacties.
(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2016;16:92-99)

Summary
Allergic reactions can show similarities to inflammation, like swelling, heat and redness. Many of these 
symptoms are associated with an increased vascular permeability. The changes in vascular permeability 
observed during allergic reactions are currently mainly attributed to histamine. However, in diseases such 
as urticaria and angioedema the contribution of histamine is less pronounced. 
The small peptide bradykinin is a potent trigger of vascular leakage. It is produced in the circulation by the 
contact activation system, an enzyme system that is linked to the coagulation system. Bradykinin has a key 
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Inleiding 
Allergie is een wereldwijd groeiend probleem. Tijdens 
allergische reacties scheiden mestcellen histamine uit 
dat aangrijpt op verschillende receptoren die onder an-
dere aanwezig zijn op het vasculair endotheel en glad 
spierweefsel.1 Antihistaminica vormen een belangrijke 
pijler in de medicamenteuze behandeling van de meeste 
vormen van allergie.
Er bestaan verschillende aandoeningen met klinische 
symptomen die parallellen vertonen met allergie, zoals 
chronische spontane urticaria (CSU) en chronische in-
duceerbare urticaria (CINDU). In deze aandoeningen 
is tot op heden geen duidelijk aantoonbare allergische 
reactie geïdentificeerd die de symptomen kan verklaren 
en voor een groot deel van deze patiënten heeft behan-
deling met antihistaminica onvoldoende resultaat.2 Er 
zijn echter positieve ervaringen met anti-IgE monoklo-
nale antistoffen beschreven, suggererend dat het hier om 
een mestcel-gedreven ziektemechanisme gaat waarbij 
mogelijk andere mediatoren dan histamine betrokken 
zijn.3 Angio-oedeem is een conditie die naast urticaria 
in CSU- en CINDU-patiënten gezien kan worden. In 
sommige gevallen wordt angio-oedeem zonder urticaria 
gezien en in zeldzame gevallen heeft dit een erfelijke 
oorzaak (erfelijk angio-oedeem).4

Weefsels waarin allergische reacties plaatsvinden verton-
en opmerkelijk veel kenmerken van ontsteking, zoals 
zwelling, opwarming en roodheid. Veel van deze symp-
tomen zijn gekoppeld aan een verhoogde doorlaatbaar-
heid van de vaatwand, waarbij vocht en ontstekingscel-
len vanuit de bloedbaan het weefsel in kunnen treden. 
In allergische reacties wordt hoofdzakelijk histamine 
verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van vaat-
wandlekkage. Maar is dit de enige speler?
Naast histamine zijn er een aantal andere ontstekings-
mediatoren die vaatwandlekkage kunnen veroorzaken. 
Een van de meest bekende is bradykinine. Dit kleine 

peptide wordt in de bloedbaan geproduceerd door het 
contactactivatiesysteem, een enzymsysteem gerelateerd 
aan het bloedstollingssysteem.5 Uit laboratoriumstudies 
is veel bekend geworden over het enzymatisch mecha-
nisme dat hiervoor verantwoordelijk is. Het is nog on-
bekend onder welke omstandigheden bradykinine in 
het lichaam wordt geproduceerd.

Het contactactivatiesysteem
In het diagnostische laboratorium wordt met behulp 
van de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) 
routinematig het bloedstollingsmechanisme beoor-
deeld. In deze test wordt de stolling van bloedplasma 
gestimuleerd door toevoeging van niet-natuurlijke ma-
terialen aan het plasma, zoals kleine partikels van glas 
of mineralen (bijvoorbeeld kaoline). Doorgaans hebben 
deze een negatief geladen oppervlak. In eerste instantie 
bindt stolfactor XII (FXII) aan dit oppervlak en raakt 
zelfstandig geactiveerd (FXIIa; zie Figuur 1). In tweede 
instantie worden de factoren plasma prekallikreine 
(PPK) en factor XI (FXI) door de niet-enzymatische 
cofactor hoog-moleculair gewicht kininogeen (HK) 
naar het oppervlak gebracht, waar zij via gecontroleerde 
klieving door FXIIa geactiveerd worden. Geactiveerd 
plasma kallikreine (PK) kan vervolgens nabijgelegen 
FXII-moleculen wederzijds activeren door ze te knip-
pen. Dit versnelt het proces enorm.6 Een tweede be-
langrijke functie van PK is het knippen van zijn eigen 
cofactor HK, waarbij bradykinine vrijkomt. De combi-
natie van factoren die er voor nodig is om tot spontane 
enzymatische activiteit op niet-natuurlijke materialen 
te komen (FXII, PPK en HK) wordt het contactacti-
vatiesysteem genoemd. Wanneer er voldoende FXIIa 
gevormd is, wordt in een parallel mechanisme ook FXI 
geactiveerd. Dit enzym vormt de brug naar uiteindelijke 
bloedstolling.
In tegenstelling tot andere stolfactordeficiënties (zoals 

role in hereditary angioedema, where unpredictable attacks of tissue swelling occur due to increased vas-
cular permeability, as well as angioedema resulting from certain antihypertensive therapy. Research on 
hereditary angioedema indicates that bradykinin production takes place locally on the surface of the vas-
cular endothelium. Here, the enzyme plasmin plays an important role in the onset of bradykinin formation. 
It is uncertain whether bradykinin is also involved in idiopathic, non-hereditary forms of angioedema.
The increased vascular permeability that is seen when angioedema accompanies allergic reactions is 
mainly attributed to the actions of histamine. However, patient studies show that bradykinin production can 
take place during anaphylaxis and corresponds to disease severity. Moreover, animal studies show a large 
contribution of bradykinin to the pathology of passive systemic and cutaneous anaphylaxis. This is the 
result of mast cell activation and release of heparin, which set bradykinin production in motion. Based on 
these findings, it can be hypothesized that bradykinin production on the surface of cells has a critical role 
in the development of vascular leakage, not only during angioedema attacks, but also during histamine-
driven allergic reactions.
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hemofilie A), leiden deficiënties van de contactfac-
toren niet tot een verhoogd risico op bloedingen. Bij 
FXI-deficiëntie is dit wel het geval, wat verklaard kan 
worden door een alternatief mechanisme waarin FXI 
geactiveerd wordt door trombine (zonder FXIIa no-
dig te hebben).7 Op basis van deze bevindingen is het 
aannemelijk dat de factoren van het contactsysteem 
slechts een zeer beperkte bijdrage leveren aan de fysi-
ologische bloedstolling. Dit leidt tot de gedachte dat de 
vorming van bradykinine het natuurlijke hoofddoel van 
dit systeem is. Dit wordt nog eens extra onderstreept 
in patiënten met een C1-esteraseremmer (C1-Inh) de-
ficiëntie. Dit eiwit is de belangrijkste remmer van zowel 
FXIIa, FXIa als PK. Deze conditie gaat gepaard met 
ongecontroleerde bradykinineproductie, maar leidt niet 
tot trombotische complicaties als gevolg van overmatige 
stolling.8 

Bradykinine
Bradykinine is een peptide van slechts negen amino-
zuren lang.9 In het weefsel (maar niet in de bloedbaan) 
kan een vergelijkbaar peptide met de naam kallidine 
gevormd worden dat slechts een enkel aminozuur 
langer is. Bradykinine en kallidine worden vergeleken 
in Figuur 2 pagina 95.
Er zijn twee typen kininereceptoren, te weten de ki-
nine B1-receptor (B1R) en kinine B2-receptor (B2R). 
Beide vallen onder de klasse van zogenoemde G-eiwit-
gekoppelde receptoren, die betrokken zijn in cellulaire 
signaleringsprocessen.9 Het vasculair endotheel brengt 
continu B2R tot expressie en kan daarom op elk mo-
ment signalen van bradykinine ontvangen. In tegenstel-

ling tot B2R komt B1R voornamelijk tot expressie op 
het oppervlak van leukocyten en endotheelcellen tijdens 
infectie of in ontstoken weefsel.9 Binding van bradyki-
nine aan B2R op endotheel leidt tot vasodilatatie en 
verhoogde vaatwandlekkage. Dit is het resultaat van 
endotheelcel-contractie en verbreking van de onder-
linge endotheelcel-verbindingen.10,11 Hiernaast worden 
stikstofoxide en prostacycline geproduceerd en uitges-
cheiden door het endotheel, wat leidt tot relaxatie van 
gladde spiercellen rondom de bloedvaten.9

Bradykinine wordt in het bloedplasma snel in kleine-
re delen geknipt door de aanwezigheid van meerdere 
enzymen (kininases). Hieronder vallen angiotensine I 
converterend enzym (ACE), aminopeptidase P, neutraal 
endopeptidase (NEP, of neprilysine), en dipetidyl pep-
tidase IV.12 Wanneer deze enzymen bradykinine knip-
pen, leidt dit tot de vorming van inactieve metabolieten 
die niet langer kunnen reageren met receptoren. Deze 
enzymen knippen op specifieke plekken waardoor er 
verscheidene metabolieten van verschillende lengtes 
ontstaan (zie Figuur 2 pagina 95). Het endotheel in 
bepaalde weefsels, met name in de longen, heeft een 
hoge expressie van ACE en bezit dus een hoge capaciteit 
om bradykinine af te breken. Hierdoor is de halfwaar-
detijd van bradykinine in de bloedbaan slechts 15-30 
seconden.13 Ter vergelijking: de halfwaardetijd van bra-
dykinine 1-5, een metaboliet dat onder de invloed van 
ACE gevormd kan worden, is ongeveer 90 minuten.14 
Niet in alle gevallen leidt de enzymatische degradatie 
van bradykinine direct tot verlies van functie. Wanneer 
carboxypeptidase N het eindstandige (C-terminale) ar-
ginine van bradykinine verwijdert, wordt het resterende 

Figuur 1. Het contactactivatiesysteem. Factor XII (FXII), geactiveerd FXII (FXIIa), plasma kallikreine (PK), geactiveerd factor XI 

(FXIa), hoog-moleculair gewicht kininogeen (HK), C1-esteraseremmer (C1-Inh). 
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product (nu des-arg bradykinine genaamd) een krachtige 
agonist voor B1R. In een sterk vergelijkbare reactie kan 
kallidine in het weefsel worden ingekort door carboxy-
peptidase M tot een B1R-activerend product.

Angio-oedeem
Angio-oedeem is een ziektebeeld dat wordt gekenmerkt 
door een lokale, sterk verhoogde doorlaatbaarheid van 
de bloedvaten in subcutane en submucosale weefsels.4 
Vochtophopingen bij angio-oedeem kunnen binnen 
minuten tot uren ontstaan. Het oedeem is vaak geloka-
liseerd in het gelaat, of handen en voeten. Zwellingen 
kunnen ook voorkomen in het submucosale weefsel 
van de darm. Dit kan sterke pijnklachten veroorzaken. 
Wanneer zwellingen in de larynx plaatsvinden, kan dit 
leiden tot asfyxie. Zwellingen kunnen tegelijkertijd op 
meerdere plaatsen op het lichaam plaatsvinden waarbij 
een asymmetrisch verspreidingspatroon kenmerkend 
is.15 

Bradykinine-gedreven
angio-oedeem
Wanneer patiënten zich presenteren met angio-oedeem 
zonder urticaria, waarbij geen allergie kan worden aan-
getoond en antihistaminica geen vermindering van de 
klachten geven, moet gedacht worden aan bradykinine-
gedreven ziekte. De causaliteit tussen bradykinine- 
productie en angio-oedeem is voor het eerst aangetoond 
in patiënten met erfelijk angio-oedeem op basis van 
C1-Inh-deficiëntie.16 Erfelijk angio-oedeem kenmerkt 

zich door een vaak ernstig beloop van de zwellingen, 
die al vanaf de kinderleeftijd voor kunnen komen. As-
fyxie is een reële dreiging in deze patiëntengroep en 
submucosale zwellingen in de darm kunnen zich pre-
senteren als een acute buik wat tot onnodig chirurgisch 
ingrijpen kan leiden. Een prodromaal verschijnsel van 
bradykinine-gedreven angio-oedeem is erythema mar-
ginatum. Deze niet-jeukende serpigineuze rode huidu-
itslag wordt soms ten onrechte gediagnosticeerd als urti-
caria, hetgeen de juiste diagnostiek kan vertragen.17 Het 
aantonen van lage concentraties of functionaliteit van 
C1-Inh, in combinatie met verlaagde waarden van com-
plement factor C4 kan de diagnose bevestigen.18 Wan-
neer er tevens verlaagd C1q aanwezig is moet gedacht 
worden aan verworven C1-Inh-deficiëntie op basis van 
een onderliggende auto-immuun of lymfoproliferatieve 
ziekte.
Bradykinine-gedreven angio-oedeem kan ook voor-
komen in aanwezigheid van normale hoeveelheden 
functioneel C1-Inh. In zeer zeldzame gevallen is er 
sprake van erfelijk angio-oedeem met een normale 
C1-Inh-activiteit. Een deel van deze patiënten heeft 
mutaties in het F12 gen.19 De prevalentie van erfelijk 
angio-oedeem op basis van FXII-mutaties wordt geschat 
op 1 op 1.000.000. In bijna alle gevallen zijn vrouwen 
aangedaan en symptomen zijn veelal oestrogeen- 
afhankelijk. Deze ziekte kan alleen worden aangetoond 
door te screenen op mutaties in het F12-gen.20 Deze 
mutaties verhogen de gevoeligheid van FXII voor 
enzymatische activatie door het enzym plasmine, een 

Figuur 2. Bradykinine en haar metabolieten. Angiotensine I converterend enzym (ACE), neutraal endopeptidase (NEP).
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activator van het contact systeem.19,21 Ook tijdens aan-
vallen van erfelijk angio-oedeem op basis van een C1-
Inh-deficiëntie is een verhoogde activiteit van plasmine 
waargenomen.22,23 Dit suggereert dat plasmine een rel-
evante endogene prikkel voor bradykinineproductie in 
erfelijk angio-oedeem is.24

Angio-oedeem met een normale C1-Inh-activiteit wordt 
ook gezien in patiënten die behandeld worden met 
ACE-remmers. Bij ongeveer 0,5% van de mensen die 
ACE-remmers gebruiken treedt angio-oedeem op.25 On-
voldoende afbraak van bradykinine door remming van 
ACE, geeft aanleiding tot verhoogde bradykininecon-
centraties in het bloed en episodes met angio-oedeem. 
Mogelijk bestaan er onderliggende genetische variaties 
die het risico op het ontstaan van ACE remmer geïn-
duceerd angio-oedeem helpen te verklaren. Soms komt 
angio-oedeem door ACE remmer gebruik pas na kort-
stondige onderbreking van de therapie aan het licht.26 
Het verantwoordelijke mechanisme hierachter is nog 
onbekend. Mogelijk bestaan er onderliggende gene-
tische variaties die het risico op het ontstaan van ACE-
remmer-geïnduceerd angio-oedeem helpen te verklaren.
Tijdens acute aanvallen is de behandeling van erfelijk 
angio-oedeem op basis van C1-inh-deficiëntie gericht op 
het remmen van bradykinineproductie door infusie van 
C1-Inh-concentraat. Als alternatieven zijn er een B2R 
antagonist (Icatibant) en een remmer van PK (Ecallan-
tide) ontwikkeld.  Ook voor de behandeling van ACE-
remmer-geïnduceerd angio-oedeem zijn deze middelen 
in studieverband effectief gebleken.27,28 Als profylaxe 
voor erfelijk angio-oedeem kunnen androgenen worden 
voorgeschreven: er zijn twee complementaire mechanis-
men beschreven voor de werkzaamheid van androgenen: 
1) stimulatie van C1-inh productie door de lever, 2) ver-
hoogde effectiviteit van bradykinine-degraderende enzy-
men. Bij behandeling met androgenen dient rekening 
gehouden te worden met eventuele bijwerkingen (bijv. 
virilisatie, hepatotoxiciteit). Een ander profylactisch mid-
del dat hiervoor ingezet kan worden is tranexaminezuur. 
Dit middel remt selectief de activatie en activiteit van 
plasmine; ook dit suggereert een actieve contributie van 
plasmine aan bradykinineproductie. Het is opmerkelijk 
dat ook patiënten met idiopathisch angio-oedeem, waar 
antihistaminica de eerste keus van behandeling is, baat 
kunnen hebben bij behandeling met tranexaminezuur.29 
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat angio-oedeem of-
wel een exclusief histamine-gedreven proces, dan wel een 
exclusief bradykinine-gedreven proces is. Recent onder-
zoek naar het contactactivatiesysteem wijst echter uit dat 
het vrij-komen van histamine en productie van bradyki-
nine in sommige gevallen hand in hand kunnen gaan. 

De rol van bradykinine in
allergische reacties
Geactiveerde mestcellen scheiden naast histamine ver-
schillende andere mediatoren uit zoals leukotriënen, 
tryptase, prostaglandines en cytokinen. Heparine is een 
negatief geladen glycosaminoglycaan dat nodig is voor 
de geconcentreerde opslag van mediatoren in de mestcel 
granules. In muizen waar het gen dat verantwoordelijk 
is voor heparinesynthese is uitgeschakeld, zijn de ken-
merkende granules van de mestcel misvormd en gro-
tendeels afwezig.30 De moleculaire karakteristieken van 
heparine zijn echter sterk vergelijkbaar met materialen 
die in staat zijn om het contactsysteem kunnen acti-
veren. Wanneer bloedplasma wordt blootgesteld aan 
heparine dat is geïsoleerd uit mestcellen van de rat, 
vindt klieving van HK en vorming van bradykinine 
plaats. Wanneer men deze heparine intraveneus toedi-
ent aan ratten, leidt dit tot de vorming van bradykinine 
en een snelle daling van de bloeddruk als gevolg. Dit 
kan grotendeels voorkomen worden door behandeling 
met een B2R-antagonist, wat aantoont dat heparine uit 
mestcellen een directe prikkel voor bradykininevorming 
kan zijn.31

In een muismodel voor systemische anafylaxie vindt 
in het bloed klieving van HK en gelijktijdige vorming 
van bradykinine plaats.31,32 Deze endogene bradykini-
nevorming heeft invloed op de pathologie: de karakter-
istieke bloeddrukdaling na het induceren van de aller-
gische reactie is ongeveer gehalveerd wanneer de muizen 
genetisch deficiënt zijn in B2R of componenten van het 
contactsysteem. Dezelfde mate van bescherming treedt 
ook op wanneer de muizen behandeld worden met een 
B2R-antagonist. Ook in een muismodel voor passieve 
cutane anafylaxie zijn muizen beschermd tegen oedeem-
vorming wanneer er genetisch of farmacologisch wordt 
ingegrepen in bradykinineproductie of -signalering. 
Deze bevindingen laten zien dat de uitstoot van hepa-
rine door mestcellen leidt tot bradykinineproductie, 
wat bijdraagt aan vaatwandlekkage tijdens allergische 
reacties in vivo (samengevat in Figuur 3 pagina 97).31

Ook in patiënten met een anafylactische reactie vindt 
activatie van het contactsysteem plaats. In het bloed-
plasma van patiënten die zich op de spoedeisende hulp 
presenteren met een anafylactische reactie vindt con-
sumptie van FXII, PK, en HK plaats. De mate van con-
tactsysteemactivatie is geassocieerd met de ernst van de 
anafylaxie.32 
Deze bevindingen zijn sterk vergelijkbaar met eerdere 
studies bij patiënten met wespen- of bijengifallergie, 
waarbij de reactie in studieverband werd geprovoceerd.33 
In de patiënten die tijdens provocatie symptomen van 
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anafylaxie ontwikkelden vond sterke activatie van het 
contactsysteem plaats. Aanhoudende contactactiva-
tie en klieving van HK vonden voornamelijk plaats in 
patiënten die tijdens de anafylaxie ook angio-oedeem 
en/of shock ontwikkelden. Dit is mogelijk het gevolg 
van voorafgaande activatie van mestcellen of basofiel-
en.33 Hiernaast bestaat echter de mogelijkheid dat ac-
tivatie van het endotheel en de activiteit van plasmine 
ook een bijdrage leveren aan bradykinineproductie 
tijdens allergische reacties. Uit verdere analyses bleek 
dat tijdens allergische reacties op insectenbeten het en-
dotheel en fibrinolytisch systeem geactiveerd kunnen 
raken.34 In patiënten die hypotensie ontwikkelden, als 
gevolg van systemische vaatwandlekkage, werden ver-
hoogde plasmaconcentraties von Willebrand-factor 
en weefsel plasminogeen activator (‘tissue plasmino-
gen activor’, tPA) gevonden. Deze eiwitten worden 
beide uitgestoten door geactiveerde endotheelcellen. 
Hiernaast werden ook verhoogde plasmaconcentrat-
ies plasmine-α2-antiplasminecomplexen aangetroffen. 
Deze complexen tonen recente activiteit van plasmine 
aan. Deze markers waren vijf minuten na het begin van 
de symptomen maximaal verhoogd en correleerden pos-
itief met de mate van hypotensie.34 Dit suggereert dat 
bij de patiënten in deze studies, in een eerste fase, het 
endotheel geactiveerd wordt door histamine. Dit heeft 

beperkte, lokale, vasodilatatie en vaatwandlekkage tot 
gevolg. Aan de luminale zijde van het endotheel kan 
echter gelijktijdig plasmine gevormd worden door het 
urokinasesysteem.24 Dit kan vervolgens het contactsys-
teem activeren met de productie van bradykinine tot 
gevolg.21 Wanneer dit mechanisme onvoldoende ge-
controleerd wordt, kan dit mogelijk leiden tot angio- 
oedeem, of zelfs tot hypotensie.24 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de mogelijkheid 
bestaat dat bradykinine bijdraagt aan de ontwikkeling 
van angio-oedeem of hypotensie tijdens allergische re-
acties. De productie hiervan is secundair aan activatie 
van mestcellen en kan door heparine rondom mestcel-
len, alsmede door een receptor-gemedieerd proces op 
het oppervlak van het endotheel (onder invloed van 
histamine) gevormd worden. Deze mechanismen zijn 
schematisch weergegeven in Figuur 3.

Conclusie
Tijdens allergische reacties wordt vaatwandlekkage vooral-
snog hoofdzakelijk toegeschreven aan histamine, maar 
recente wetenschappelijke ontwikkelingen laten zien dat 
ook bradykinine hieraan kan bijdragen. De vorming van 
bradykinine tijdens allergische reacties kan plaatsvinden 
op heparine dat wordt uitgescheiden door mestcellen en/
of door plasmine op geactiveerde endotheelcellen.19,31,32 
Deze bevindingen doorbreken de gedachte dat patholo-
gische vaatwandlekkage, in allergie of angio-oedeem, ex-
clusief aan histamine, of aan bradykinine toegeschreven 
moet worden.
Bradykinineproductie door contactactivatie kan in het 
weefsel plaatsvinden op heparine dat door geactiveerde 
mestcellen wordt uitgestoten. In een complementair 
mechanisme kan bradykinine gevormd worden in de 
bloedbaan op het oppervlak van (histamine-)geactiveerde 
endotheel cellen. Hiervoor is een receptor-gemedieerd 
mechanisme verantwoordelijk waarbij plasmine gevormd 
wordt, dat het contactsysteem activeert. Binding van 
bradykinine aan de B2R resulteert uiteindelijk in een 
lokale, verhoogde vasculaire permeabiliteit. Bradykinine 
wordt snel afgebroken door kininases in het bloedplasma.
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