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Προεκλαμψία

Γενικές Πληροφορίες
Η Προεκλαμψία, επιπλοκή που εμφανίζεται μόνο κατά 
τη διάρκεια της κύησης, αποτελεί την κύρια αιτία 
εμβρυικής και μητρικής θνησιμότητας και θνητότητας 
καθώς και τη βασική αιτία πρόωρου τοκετού 
παγκοσμίως. Η Προεκλαμψία χαρακτηρίζεται από 
αυξημένη αρτηριακή πίεση και πρωτεϊνουρία μετά την 
20η εβδομάδα της κύησης και μέχρι 48 ώρες μετά τον 
τοκετό. Στατιστικά επηρεάζει το 8% των κυήσεων .
Η Προεκλαμψία μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της 
ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου (IUGR), οξεία 
νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, σύνδρομο HELLP 
(αιμόλυση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα και χαμηλά 
αιμοπετάλια) και κρίσεις (εκλαμψία) στη μητέρα.

Η υπέρταση που σχετίζεται με την κύηση και ιδιαίτερα η 
Προεκλαμψία, χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια του 
πλακούντα λόγω μείωσης της μητροπλακουντιακής 
αιμάτωσης. Αν και τα ακριβή αιτία της Προεκλαμψίας 
είναι άγνωστα.  θεωρείται ότι προκύπτει από μία 
διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στους 
πλακουντιακούς αγγειογενετικούς παράγοντες: 
περίσσεια sFlt-1, μιας αντιαγγειογενετικής πρωτεΐνης, 
δεσμεύει τον προαγγειογενετικό πλακουντιακό αυξητικό 
παράγοντα (PlGF) και τον αγγειακό ενδοθηλιακό 
αυξητικό παράγοντα (VEGF), παρεμποδίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την αλληλεπίδρασή τους με κυτταρικούς 
υποδοχείς του ενδοθηλίου, με συνέπεια την 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Στη φυσιολογική κύηση, τα 
επίπεδα του PlGF αυξάνουν κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα 
και στη συνέχεια μειώνονται με την εξέλιξη της κύησης. 
Αντιθέτως τα επίπεδα του sFlt-1 παραμένουν σταθερά 
στα πρώτα και μεσαία στάδια της κύησης και στη 
συνέχεια αυξάνονται σταθερά ως τον τοκετό.

Οι γυναίκες που αναπτύσσουν Προεκλαμψία 
έχουν υψηλότερα επίπεδα sFlt-1 και χαμηλότερα 
επίπεδα PlGF συγκρινόμενες με τις γυναίκες που 
έχουν φυσιολογική κύηση.

Η Προεκλαμψία είναι μια προοδευτική και απρόβλεπτη 
νόσος, η οποία είναι γενικά ασυμπτωματική και μπορεί 
να ανιχνευθεί μόνο με τον συνήθη προγεννητικό έλεγχο. 
Στις μέρες μας ο έλεγχος και η παρακολούθηση της 
Προεκλαμψίας περιλαμβάνει την ανίχνευση αυξημένης 
αρτηριακής πίεσης και πρωτεϊνουρίας και σε κάποια 
μαιευτικά κέντρα ανίχνευση της πλακουντιακής 
ανεπάρκειας με ροομετρία Doppler μητριαίων αρτηριών.

Οι συγκεντρώσεις του sFlt-1 αυξάνονται και του 
PlGF μειώνονται όχι μόνο στην οξεία 
προεκλαμψία, αλλά και αρκετές εβδομάδες πριν 
την έναρξη των κλινικών συμπτωμάτων 
μ΄αποτέλεσμα, η μέτρηση του λόγου αυτών των 
αγγειογενετικών πρωτεϊνών, να βρίσκει εφαρμογή 
ως πολύτιμο βοήθημα στη πρώιμη διάγνωση και 
στον προσυμπτωματικό έλεγχο της Προεκλαμψίας.
Διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν ότι ο λόγος sFlt-1 
προς PlGF αποτελεί καλύτερο δείκτη για την 
Προεκλαμψία συγκριτικά με τη μέτρηση έκαστου 
δείκτη ξεχωριστά.

Προς το παρόν η μόνη θεραπεία για την Προεκλαμψία 
είναι η τεχνητή πρόκληση τοκετού και η ασφαλής 
απομάκρυνση του πλακούντα, παρά τον πιθανό κίνδυνο 
για το έμβρυο. Δυνητικά η πρώιμη διάγνωση της 
Προεκλαμψίας επιτρέπει τη στενότερη παρακολούθηση 
και την έγκαιρη παρέμβαση, όπως χρήση 
κορτικοστεροειδών και προγραμματισμένο πρόωρο 
τοκετό, βελτιώνοντας την έκβαση για το εμβρύου και 
την έγκυο.

Κατευθυντήριες οδηγίες
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΝICE* (2008) 
προτείνουν τη διερεύνηση των παρακάτω 
παραγόντων κινδύνου για Προεκλαμψία κατά την 
πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο:
Ηλικία 40+, πρώτη κύηση , διάστημα μεταξύ δύο 
κυήσεων περισσότερο από 10 χρόνια, οικογενειακό 
ιστορικό Προεκλαμψίας, δείκτης βάρους-μάζας 
σώματος ≥ 35, προϋπάρχουσα αγγειακή νόσο όπως 
υπέρταση, προϋπάρχουσα νεφρική νόσο και πολύδυμες 
κυήσεις, διαστολική πίεση ≥ 80mmHg και 
πρωτεϊνουρία ≥ 0.3 g/24h. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του NICE, πιο συχνή μέτρηση 
αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να εκτελείται σε γυναίκες 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε από τους παραπάνω 
αναφερόμενους  παράγοντες κινδύνου.

Κλινικά οφέλη
• Άμεση ταυτοποίηση εγκύων με κίνδυνο ανάπτυξης 

Προεκλαμψίας πριν την εκδήλωση κλινικών 
συμπτωμάτων.

• Επιβεβαίωση της διάγνωσης της Προεκλαμψίας σε 
ύποπτους ασθενείς με υπέρταση και πρωτεϊνουρία.

• Έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση με στόχο τη 
βέλτιστη φροντίδα & έκβαση για τη μητέρα και το παιδί.

• Εκτίμηση της κρισιμότητας της νόσου για τη λήψη των 
καταλληλότερων αποφάσεων διαχείρισης του ασθενούς.

Συνεχείς μελέτες αποδεικνύουν και προτείνουν ότι η 
συνδυαστική μέτρηση και αξιολόγηση των βιοδεικτών  
ορού sFlt-1 και PlGF προσφέρει ένα καινοτόμο εργαλείο 
το οποίο βοηθάει στη διάγνωση, παρακολούθηση και 
μελλοντικά στη διαχείριση της Προεκλαμψίας.

Οι ανοσοδοκιμασίες Elecsys sFlt-1 και PlGF είναι 
οι πρώτες διαθέσιμες αυτόματες διαγνωστικές 
εξετάσεις με ένδειξη εφαρμογής στη διάγνωση 
της Προεκλαμψίας (sFlt-1/ PlGF, βέλτιστη τιμή 
cut off: 85).

Οι απλές δοκιμασίες στο αίμα της εγκύου μπορούν να 
δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα με ειδικότητα 95% και 
ευαισθησία 82% για την αναγνώριση γυναικών με 
αυξημένο κίνδυνο να ανάπτυξης  επιπλοκών που 
απειλούν τη ζωή της εγκύου και του εμβρύου.

Προτεινόμενος διαγνωστικός αλγόριθμος
Κυήσεις Υψηλού κινδύνου

Έλεγχος 20η -34η εβδ. κύησης
(μέτρηση δεικτών sFlt-1
και PlGF σε ορό εγκύου)

sFlt-1/PlGF
> cut-off:
Θετικό 

στενή παρακολούθηση
και διαχείριση της εγκύου

sFlt-1/PlGF
< cut-off:
Αρνητικό

επανάληψη του ελέγχου
σε 4 εβδομάδες

Συμπτωματικές κυήσεις

Έλεγχος 20η -34η εβδ. κύησης
(μέτρηση δεικτών sFlt-1
και PlGF σε ορό εγκύου)

sFlt-1/PlGF
>  cut-off:
Θετικό 

εισαγωγή στο νοσοκομείο
για αντιμετώπιση

της προεκλαμψίας
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα

sFlt-1/PlGF
< cut-off:
Αρνητικό

επανάληψη του ελέγχου
σε 2-4 εβδομάδες

* sFlt-1: Διαλυτή κινάση της τυροσίνης-1, παρόμοια με την fms (soluble fms-like tyrosine kinase-1)

* PlGF: Ανθρώπινος πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας (Placental Growth Factor)

Παράγοντες Κινδύνου
• Περιστατικό Προεκλαμψίας στο παρελθόν
• Πολύδυμη κύηση
• Προϋπάρχον ιατρικό ιστορικό

Υπέρταση
Νεφρικό νόσημα
Διαβήτης
Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

•
•
•
•

Συμπτώματα
• Υψηλή αρτηριακή πίεση
• Πρωτεϊνουρία
• Πονοκέφαλος

* NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence. Precog, The Preeclampsia Community Guidelines

Ο υπολογισμός του λόγου sFlt-1/ PlGF επιτρέπει την επιβεβαίωση
της διάγνωσης της Προεκλαμψίας.
Βέλτιστη τιμή cut off: 85, με ευαισθησία 82% και ειδικότητα 95%  
  Δείγματα περιστατικών
  Δείγματα μαρτύρων

Elecsys sFlt-1/PIGF ratio
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ιστορικό Προεκλαμψίας, δείκτης βάρους-μάζας 
σώματος ≥ 35, προϋπάρχουσα αγγειακή νόσο όπως 
υπέρταση, προϋπάρχουσα νεφρική νόσο και πολύδυμες 
κυήσεις, διαστολική πίεση ≥ 80mmHg και 
πρωτεϊνουρία ≥ 0.3 g/24h. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του NICE, πιο συχνή μέτρηση 
αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να εκτελείται σε γυναίκες 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε από τους παραπάνω 
αναφερόμενους  παράγοντες κινδύνου.

Κλινικά οφέλη
• Άμεση ταυτοποίηση εγκύων με κίνδυνο ανάπτυξης 

Προεκλαμψίας πριν την εκδήλωση κλινικών 
συμπτωμάτων.

• Επιβεβαίωση της διάγνωσης της Προεκλαμψίας σε 
ύποπτους ασθενείς με υπέρταση και πρωτεϊνουρία.

• Έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση με στόχο τη 
βέλτιστη φροντίδα & έκβαση για τη μητέρα και το παιδί.

• Εκτίμηση της κρισιμότητας της νόσου για τη λήψη των 
καταλληλότερων αποφάσεων διαχείρισης του ασθενούς.

Συνεχείς μελέτες αποδεικνύουν και προτείνουν ότι η 
συνδυαστική μέτρηση και αξιολόγηση των βιοδεικτών  
ορού sFlt-1 και PlGF προσφέρει ένα καινοτόμο εργαλείο 
το οποίο βοηθάει στη διάγνωση, παρακολούθηση και 
μελλοντικά στη διαχείριση της Προεκλαμψίας.

Οι ανοσοδοκιμασίες Elecsys sFlt-1 και PlGF είναι 
οι πρώτες διαθέσιμες αυτόματες διαγνωστικές 
εξετάσεις με ένδειξη εφαρμογής στη διάγνωση 
της Προεκλαμψίας (sFlt-1/ PlGF, βέλτιστη τιμή 
cut off: 85).

Οι απλές δοκιμασίες στο αίμα της εγκύου μπορούν να 
δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα με ειδικότητα 95% και 
ευαισθησία 82% για την αναγνώριση γυναικών με 
αυξημένο κίνδυνο να ανάπτυξης  επιπλοκών που 
απειλούν τη ζωή της εγκύου και του εμβρύου.

Προτεινόμενος διαγνωστικός αλγόριθμος
Κυήσεις Υψηλού κινδύνου

Έλεγχος 20η -34η εβδ. κύησης
(μέτρηση δεικτών sFlt-1
και PlGF σε ορό εγκύου)

sFlt-1/PlGF
> cut-off:
Θετικό 

στενή παρακολούθηση
και διαχείριση της εγκύου

sFlt-1/PlGF
< cut-off:
Αρνητικό

επανάληψη του ελέγχου
σε 4 εβδομάδες

Συμπτωματικές κυήσεις

Έλεγχος 20η -34η εβδ. κύησης
(μέτρηση δεικτών sFlt-1
και PlGF σε ορό εγκύου)

sFlt-1/PlGF
>  cut-off:
Θετικό 

εισαγωγή στο νοσοκομείο
για αντιμετώπιση

της προεκλαμψίας
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα

sFlt-1/PlGF
< cut-off:
Αρνητικό

επανάληψη του ελέγχου
σε 2-4 εβδομάδες

* sFlt-1: Διαλυτή κινάση της τυροσίνης-1, παρόμοια με την fms (soluble fms-like tyrosine kinase-1)

* PlGF: Ανθρώπινος πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας (Placental Growth Factor)

Παράγοντες Κινδύνου
• Περιστατικό Προεκλαμψίας στο παρελθόν
• Πολύδυμη κύηση
• Προϋπάρχον ιατρικό ιστορικό

Υπέρταση
Νεφρικό νόσημα
Διαβήτης
Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

•
•
•
•

Συμπτώματα
• Υψηλή αρτηριακή πίεση
• Πρωτεϊνουρία
• Πονοκέφαλος

* NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence. Precog, The Preeclampsia Community Guidelines

Ο υπολογισμός του λόγου sFlt-1/ PlGF επιτρέπει την επιβεβαίωση
της διάγνωσης της Προεκλαμψίας.
Βέλτιστη τιμή cut off: 85, με ευαισθησία 82% και ειδικότητα 95%  
  Δείγματα περιστατικών
  Δείγματα μαρτύρων

Elecsys sFlt-1/PIGF ratio
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