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     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τίτλος 

 Μελέτη των παραγόντων, οι οποίοι μεταβάλλουν την καρδιαγγειακή 

λειτουργία σε φυσιολογική εγκυμοσύνη και σε προεκλαμψία. 

Εισαγωγή 

Κατά την εξέλιξη της φυσιολογικής κύησης, οι αιμοδυναμικές μεταβολές 

στον οργανισμό της εγκύου συμβαίνουν προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί 

στις αυξανόμενες ανάγκες του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Η ανεπαρκής 

προσαρμογή, που μπορεί να οφείλεται στην ατελή πλακουντιοποίηση, συχνά 

οδηγεί στην εμφάνιση υπέρτασης της κύησης ή/και προεκλαμψία. Υπό αυτή 

την έννοια, η κύηση θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μία παρατεταμένη 

«δοκιμασία κόπωσης» για την έγκυο, ενώ η προεκλαμψία υποδηλώνει την 

αδυναμία επιτυχούς ολοκλήρωσης της δοκιμασίας αυτής, και συνδέεται με την 

εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων στη μετέπειτα ζωή της γυναίκας. Η 

αξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας του καρδιαγγειακού συστήματος, 

αφ’ ενός μπορεί να εντοπίσει τις έγκυες που χρήζουν κάποιας θεραπευτικής 

παρέμβασης, αφ’ ετέρου μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη πρόβλεψη 

εκείνων που πρόκειται να εκδηλώσουν προεκλαμψία. Και στις δύο 

περιπτώσεις η παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παραμέτρων αποκτά 

μεγαλύτερη κλινική αξία στην περίπτωση γυναικών με επιβαρυντικούς 

παράγοντες και κυήσεις υψηλού κινδύνου. 

Σκοπός 

Ο τρόπος και το εύρος των μεταβολών των αιμοδυναμικών 

παραμέτρων κατά την εξέλιξη της κύησης σε πληθυσμό εγκύων με 

παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση προεκλαμψίας. Επίσης, η διερεύνηση 

της χρησιμότητας μίας από αυτές τις αιμοδυναμικές παραμέτρους, και 

συγκεκριμένα της ταχύτητας σφυγμικού κύματος, στην πρόβλεψη της 

προεκλαμψίας. 
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Υλικό και Μέθοδοι 

Στην παρούσα προοπτική μελέτη έλαβαν μέρος 118 έγκυες από το 

εξωτερικό ιατρείο παρακολούθησης κυήσεων υψηλού κινδύνου του ΠΑΓΝΗ, 

και 13 μη κυοφορούσες γυναίκες ανάλογων δημογραφικών δεδομένων με τον 

πληθυσμό των εγκύων. Οι 41 από τις έγκυες (ομάδα Α) εξετάστηκαν στην 6η-

8η εβδομάδα (1ο τρίμηνο) και στην 18η-21η εβδομάδα (2ο τρίμηνο) κύησης. 

Προσδιορίστηκαν η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή παροχή, η ταχύτητα 

σφυγμικού κύματος, και οι συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις. Οι ίδιες, 

αλλά και 77 επιπλέον έγκυες (Ν=118, ομάδα Β) εξετάστηκαν στην 22η-26η 

εβδομάδα κύησης. Σε αυτή την φάση, προσδιορίστηκαν η αρτηριακή πίεση, η 

ταχύτητα σφυγμικού κύματος, η πρωτεΐνη και το ασβέστιο ούρων 24ώρου, 

καθώς και το ουρικό οξύ και τα επίπεδα του αντι-αγγειογενετικού παράγοντα 

sFlt-1 στον ορό. 

Για την ομάδα Α αξιολογήθηκαν οι συσχετίσεις των παραμέτρων 

μεταξύ τους, καθώς και το πώς και το πόσο αυτές μεταβάλλονται από το 1ο 

στο 2ο τρίμηνο. Σε μία προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης των ειδικών 

χαρακτηριστικών που καθορίζουν τις μεταβολές, έγινε διαχωρισμός και 

επιμέρους σύγκριση των εγκύων σε άτοκες και πολύτοκες. Επίσης, για την 

ανίχνευση των μεταβολών που επέρχονται από τις πρώτες εβδομάδες της 

κύησης, οι έγκυες συγκρίθηκαν με μη κυοφορούσες γυναίκες. Για την ομάδα 

Β, οι μελετώμενες αιμοδυναμικές και βιοχημικές παράμετροι, καθώς και τα 

επίπεδα sFlt-1 συγκρίθηκαν μεταξύ προεκλαμπτικών και μη, εγκύων. Οι ίδιες 

μεταβλητές συγκρίθηκαν μεταξύ πρώιμης και όψιμης έναρξης προεκλαμψίας, 

και αξιολογήθηκε η ικανότητά τους να προβλέπουν την εκδήλωση της νόσου. 

Αποτελέσματα 

 Στην ομάδα Α η καρδιακή παροχή είχε αρνητική συσχέτιση με τις 

συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις. Από το 1ο στο 2ο τρίμηνο όλες οι 

αιμοδυναμικές παράμετροι μεταβάλλονται σημαντικά, εκτός από την 

συστολική αρτηριακή πίεση και την καρδιακή παροχή. Η καρδιακή συχνότητα 

αυξάνεται, ενώ η διαστολική αρτηριακή πίεση, η ταχύτητα σφυγμικού κύματος, 

και οι συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις μειώνονται. Κατά το διαχωρισμό 

τον εγκύων βάσει του αριθμού των κυήσεων, οι άτοκες τείνουν να μειώνουν 
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την καρδιακή παροχή, αντίθετα με τις πολύτοκες που την αυξάνουν καθώς η 

κύηση εξελίσσεται. Οι περιφερικές αντιστάσεις ελαττώνονται και στις δύο 

υποομάδες, σε μεγαλύτερο βαθμό στις πολύτοκες. Κατά την σύγκριση των 

εγκύων με την ομάδα ελέγχου προέκυψαν σημαντικές διαφορές στην 

καρδιακή παροχή (αύξηση) και στις περιφερικές αντιστάσεις (μείωση). 

 Στην ομάδα Β η ταχύτητα σφυγμικού κύματος είχε σημαντικά 

υψηλότερη τιμή (30%) στις προεκλαμπτικές, σε σχέση με τις μη 

προεκλαμπτικές γυναίκες. Οι έγκυες που αργότερα εμφάνισαν προεκλαμψία, 

στην 22η-26η εβδομάδα της κύησης είχαν επίσης, πιο υψηλές τιμές 

αρτηριακής πίεσης, ουρικού οξέος και sFlt-1 ορού, και χαμηλότερες τιμές 

ασβεστίου ούρων 24ώρου. Ειδικότερα οι έγκυες με πρώιμης έναρξης (πριν 

την 34η εβδομάδα) προεκλαμψία είχαν ακόμη πιο αυξημένες τιμές αρτηριακής 

πίεσης και ταχύτητας σφυγμικού κύματος. Η τελευταία, είχε την υψηλότερη 

ευαισθησία στην πρόβλεψη του συνδρόμου, στο σύνολο των περιπτώσεων 

και στις πρώιμης έναρξης προεκλαμψίες. Ο συνδυασμός της ανάλυσης 

ταχύτητας σφυγμικού κύματος και επιπέδων sFlt-1 ορού, βελτιώνει περαιτέρω 

τη δυνατότητα πρόβλεψης. 

Συμπεράσματα 

 Σε γυναίκες με κυήσεις υψηλού κινδύνου, η διαστολική πίεση, η 

ταχύτητα σφυγμικού κύματος, και οι συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις 

μειώνονται, ενώ η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται κατά την εξέλιξη της κύησης 

από το 1ο στο 2ο τρίμηνο. Οι μεταβολές αυτές συντείνουν στη βέλτιστη 

προσαρμογή του καρδιαγγειακού συστήματος της εγκύου στις ανάγκες της 

κύησης. Φαίνεται ότι οι πολύτοκες ανταποκρίνονται καλύτερα, αφού το εύρος 

των μεταβολών είναι μεγαλύτερο στην ομάδα αυτή. 

 Σε πληθυσμό εγκύων με επιβαρυντικούς παράγοντες, η ταχύτητα 

σφυγμικού κύματος, όταν μετρηθεί στην 22η-26η εβδομάδα της κύησης, 

φαίνεται να είναι η πιο αξιόπιστη αιμοδυναμική παράμετρος, στον εντοπισμό  

των γυναικών, που πρόκειται να εκδηλώσουν προεκλαμψία, και ειδικά των 

περιπτώσεων πρώιμης έναρξης του συνδρόμου. Ο συνδυασμός της 

παραμέτρου με τα επίπεδα ορού του sFlt-1 στην ίδια περίοδο της κύησης, 

αυξάνει περαιτέρω την προβλεπτική ικανότητα για την προεκλαμψία. 
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 ABSTRACT 

Title 

Study of the factors that alter the cardiovascular function in normal pregnancy 

and in preeclampsia. 

Introduction 

During the process of normal pregnancy, several hemodynamic 

alterations are taking place, in order the pregnant woman to meet the 

demands of the growing fetus. The maladaptation, which may be attributed to 

the defective trophoblast penetration, not rarely leads to pregnancy induced 

hypertension and/or preeclampsia. Under this concept, pregnancy represents 

a “stress test” for the woman. In this case, the manifestation of preeclampsia, 

alludes the inability to complete this test and is associated to a high incidence 

of cardiovascular events in woman’s later life. The evaluation of the 

pregnant’s cardiovascular adaptability, especially when she carries risk 

factors, contributes in timely recognition of those women who have a high 

probability of pregnancy-related complications, including the syndrome of 

preeclampsia. 

Aim 

The aim of this prospective study was the evaluation of the way and 

the magnitude of the hemodynamic alterations taking place in high risk 

pregnancies. We also determined the utility of one of the hemodynamic 

parameters, specifically the pulse wave velocity, in timely prediction of 

preeclampsia. 

Material and Methods 

In total, 118 pregnant women, following-up at the High Risk 

Pregnancies outpatient clinics of PAGNI hospital, participated in the study. 

Moreover, 13 non-pregnant women, with equivalent demographic data, were 

studied. Forty-one of the pregnants (group A), were examined in 6th-8th (1st 

trimester) and in 18th-21th (2nd trimester) week of gestation. Blood pressure, 

cardiac pulse, cardiac output, pulse wave velocity, and systemic vascular 
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resistance were evaluated. These women and 77 more (N=118, group B), 

were examined in 22th-26th gestational week. In this phase, blood pressure, 

pulse wave velocity, 24-hour urine protein and calcium excretion, as well as 

plasma uric acid and sFlt-1 levels (the receptor-1 of the vascular growth 

factor, VEGF), were recorded. 

For group A, the associations among the parameters in the 1st and 2nd 

trimester were evaluated. Moreover, the magnitude of the alteration of each 

parameter, from the 1st to the 2nd trimester, was determined. A further 

investigation of certain characteristics that influence the way and the 

magnitude of  cardiovascular alterations, was achieved comparing the 

nulliparous to multiparous women. In addition, all women of group A were 

compared to 13 non-pregnant women, regarding their cardiovascular 

parameters in the 1st trimester. 

For group B, the cardiovascular and biochemical parameters, as well 

as the sFlt-1 levels, were evaluated and compared between preeclamptic and 

non-preeclamptic women. The same parameters were compared between 

women with early-onset and late-onset preeclampsia. The ability of prediction 

of preeclampsia of each parameter was evaluated. 

Results 

For group A, the cardiac output has a negative correlation to vascular 

resistance, in the 1st and the 2nd trimester, as well. Running from the 1st to the 

2nd trimester, the cardiovascular parameters were changing significantly, 

except from systolic blood pressure and cardiac output. Specifically, cardiac 

beats increased, whereas diastolic blood pressure, pulse wave velocity and 

systematic vascular resistance decreased. Evaluating these alterations based 

on the number of previous pregnancies, we found a slight decrease in cardiac 

output and in vascular resistance, in nulliparous. On the contrary, the 

multiparous appeared to increase their cardiac output and decrease their 

vascular resistance in a greater degree than nulliparous did. In the 

comparison of 1st trimester in group A and control group, cardiac output was 

higher and vascular resistance was lower in pregnants. 
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For group B, pulse wave velocity was 30% higher in preeclamptic 

compared to non-preeclamptic women. The women who manifested 

preeclampsia later on, had higher values of blood pressure, serum uric acid 

and sFlt-1, and lower values of urinary calcium. Women with early-onset 

(before the 34th gestational week) preeclampsia had even higher values of 

blood pressure and pulse wave velocity. The later parameter showed the best 

sensitivity of all others in predicting preeclampsia, in all cases and in early-

onset preeclampsia. The combination with the sFlt-1 levels improved even 

more the predictive performance. 

Conclusions 

In high risk pregnancies, cardiac output and systemic vascular 

resistance are the first to be affected compared to the pre-pregnancy status. 

Diastolic blood pressure, pulse wave velocity and vascular resistance 

decrease, while cardiac frequency increase, running from the 1st to 2nd 

trimester. All these changes contribute to the best adaptation of woman’s 

cardiovascular system during pregnancy. In our study, the multiparous 

seemed to correspond better in this process than the nulliparous did.  

Among women carrying aggravating factors, pulse wave velocity, 

measured in 22th-26th weeks of gestation, seems to be the most reliable 

method in the identification of them who have the highest risk of 

preeclampsia, especially those cases of early-onset. Combining pulse wave 

velocity with sFlt-1 levels during the same period of gestation, increases even 

more the predictive value, in this population of pregnant women. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Α. Εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου – Ανοσοβιολογία της    

κύησης 

Δύο έως τρεις εβδομάδες μετά την γονιμοποίηση του ωαρίου 

δημιουργείται ο πλακούντας από πρωτογενείς λάχνες, δηλαδή  κιονοειδείς 

δομές αποτελούμενες από βλαστικά κύτταρα που περιβάλλονται από την 

συγκυτιοτροφοβλάστη (η εξωτερική στοιβάδα της τροφοβλάστης). Αργότερα, 

μεσεγχυματικά κύτταρα διεισδύουν στις πρωτογενείς μετατρέποντάς τις σε 

δευτερογενείς λάχνες, ενώ συγχρόνως προάγεται η γένεση των αγγείων 

(vasculogenesis). Μακροφάγα (κύτταρα Hofbauer)  έχουν την ικανότητα 

έκφρασης αγγειογενετικών παραγόντων υπεύθυνων για την αρχική 

αγγειογένεση, αλλά και την μετέπειτα δημιουργία του εκτενούς αγγειακού 

δικτύου που χαρακτηρίζει την φυσιολογική ανάπτυξη του πλακούντα 1,2.  

Υπό φυσιολογικές συνθήκες η τροφοβλάστη διεισδύει στις μητρικές 

σπειροειδείς αρτηρίες. Η διαδικασία αυτή αρχίζει προς το τέλος του 1ου 

τριμήνου της κύησης, έτσι ώστε στο 2ο τρίμηνο οι σπειροειδείς αρτηρίες του 

ενδομητρίου, αλλά και τμήματα των αντίστοιχων αγγείων του μυομητρίου, να 

καλύπτονται από κύτταρα τροφοβλαστικής προέλευσης. Η εξέλιξη του 

φαινομένου που ολοκληρώνεται κατά την 18η- 20η εβδομάδα της κύησης, έχει 

σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό του φθαρτού υμένα (decidua) και την 

μετατροπή (remodeling) των μητρικών αρτηριών σε χαμηλής αντίστασης - 

αυξημένης ενδοτικότητας αγγεία 3,4. 

Σε μοριακό επίπεδο η διείσδυση/διαφοροποίηση των τροφοβλαστικών 

κυττάρων επιφέρει αλλαγές στην έκφραση κυτοκινών, μορίων προσκόλλησης, 

μορίων της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, μεταλλοπρωτεασών, καθώς και 

της τάξης Ib του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (HLA-G) 5,6. 

Με τον όρο ψευδοαγγειογένεση (pseudovasculogenesis) εννοούμε την 

μετατροπή των κυττάρων της τροφοβλάστης από επιθηλιακού τύπου 

(έκφραση ιντεγκρινών α6/β4, αν/β5, Ε-cadherin) σε ενδοθηλιακού τύπου 

κύτταρα (έκφραση ιντεγκρινών α1/β1, αν/β3, μόρια προσκόλλησης 

αιμοπεταλίων και ενδοθηλίου-PECAM, VE-cadherin). Χαρακτηριστικό των 

νέου φαινοτύπου κυττάρων είναι η μειωμένη ικανότητα διαίρεσης, και η 

απόκτηση ικανότητας για αυξημένη έκφραση μεταλλοπρωτεασών 7. 
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Η διαδικασία της ψευδοαγγειογένεσης με την σειρά της, εξαρτάται από 

την αλληλεπίδραση της εμβρυικής τροφοβλάστης και του μητρικού τμήματος 

του φθαρτού. Η μερική τάση του οξυγόνου καθώς και ανοσοβιολογικοί 

παράγοντες καθορίζουν την ομαλή εξέλιξη του φαινομένου, πιθανόν διαμέσου 

της διαδικασίας της απόπτωσης 8.   

 

 

 

Εικόνα 1 : Ανώμαλη πλακουντιοποίηση στην προεκλαμψία. Στην  φυσιολογική 

ανάπτυξη του πλακούντα, η συγκυτιοτροφοβλάστη διεισδύει στις σπειροειδείς αρτηρίες, και 

τις μετατρέπει από μικρού αυλού – αυξημένης αντίστασης σε αυξημένης διαμέτρου – 

αυξημένης διατασιμότητας αγγεία, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη παροχή αίματος στον 

πλακούντα για την ανάπτυξη του εμβρύου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διείσδυσης  η 

συγκυτιοτροφοβλάστη διαφοροποιείται από επιθηλιακού χαρακτήρα φαινότυπο σε 

ενδοθηλιακό φαινότυπο, διαδικασία γνωστή ως «ψευδοαγγειογένεση» ή «αγγειακή 

απομίμηση» (άνω εικόνα). Στην προεκλαμψία, η συγκυτιοτροφοβλάστη δεν αποκτά τον 

ενδοθηλιακό φαινότυπο, και οι σπειροειδείς αρτηρίες της εγκύου παραμένουν μικρού αυλού – 

αυξημένης αντίστασης αγγεία (κάτω εικόνα). (Αναπαραγωγή από Lam C et al., Hypertension 

2005) 
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Η τάση οξυγόνου στους μεσολάχνιους χώρους παραμένει  χαμηλή έως 

10-12 ημέρες μετά την σύλληψη, οπότε και τα μητρικά αγγεία αρχίζουν να 

αιματώνουν τους χώρους αυτούς. Σε αυτή την φάση η τάση του οξυγόνου 

στην περιοχή αυξάνει δραματικά, όπως αυξάνει και η συγκέντρωση των 

ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Από κάποιους ερευνητές υποστηρίζεται ότι η 

«αντιοξειδωτική ικανότητα» του μητρικού περιβάλλοντος καθορίζει και την 

σωστή αλληλεπίδραση τροφοβλάστης/φθαρτού καθώς και την απώτερη 

ομαλή ανάπτυξη του κυήματος. Βάσει αυτής της θεωρίας, εάν η ικανότητα της 

μητέρας να «εξουδετερώνει» τα προϊόντα οξειδωτικού στρες δεν είναι 

επαρκής τότε οι διαδικασίες της διείσδυσης και της παροχής αίματος στον 

πλακούντα γίνονται δυσχερείς, με αποτέλεσμα την εκδήλωση του συνδρόμου 

της προεκλαμψίας 9. Φαίνεται ότι, η μειωμένη αντιοξειδωτική ικανότητα σε 

συνδυασμό με την υποξία του πλακούντα οδηγούν στην διαταραχή 

ισορροπίας αγγειογενετικών/αντιαγγειογενετικών παραγόντων (αυξημένη 

παραγωγή sFlt-1 και μείωση του ελεύθερου VEGF), που με την σειρά της 

οδηγεί στην εκδήλωση της ΠΕΚ 10. 

Εκτός από την μερική τάση του οξυγόνου, ανοσολογικοί παράγοντες 

φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομαλή εξέλιξη των αρχικών σταδίων 

της κύησης. Οι υποδοχείς ανοσοσφαιρινών (KIRs) στην επιφάνεια των NK 

κυττάρων (ο κύριος πληθυσμός λεμφοκυττάρων που απαντάται στον φθαρτό 

υμένα) αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένα μόρια των τροφοβλαστικών κυττάρων 

προκειμένου τα τελευταία να εισδύσουν και να αναδιαμορφώσουν τα μητρικά 

αγγεία 11. Το τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής 

κυτοκινών που εμπλέκονται στην αγγειογένεση, όπως είναι ο αγγειακός 

αυξητικός παράγοντας (vascular endothelial growth factor-VEGF), o αυξητικός 

παράγοντας του πλακούντα (placental growth factor-PlGF), και η  

αγγειοποιητίνη 2 (angiopoietin 2) 12. 

Επίσης, τα τροφοβλαστικής προέλευσης αντιγόνα C, G, E του μείζονος 

συστήματος ιστοσυμβατότητας (HLA-C, HLA-G, HLA-E) αλληλεπιδρούν με 

τους KIRs, αλλά και τον υποδοχέα CD94 στην επιφάνεια των NK κυττάρων 

του φθαρτού της μητέρας. Τόσο τα ανθρώπινα γονίδια που ελέγχουν το HLA-

C, όσο και αυτά που ελέγχουν τους KIRs, είναι πολυμορφικά. Αυτό σημαίνει 

ότι σε κάθε εγκυμοσύνη υπάρχει ένας μοναδικός συνδυασμός εμβρυικού 
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HLA-C (που προέρχεται από τον πατέρα) και KIRs υποδοχέων στην 

επιφάνεια των NK κυττάρων (που προέρχεται από τη μητέρα). Έχει βρεθεί ότι 

συγκεκριμένοι συνδυασμοί μορίων συναντώνται συχνότερα σε γυναίκες με 

ΠΕΚ. Για παράδειγμα γυναίκες ομοζυγώτες ΑΑ (γονίδιο που κωδικοποιεί 

ανασταλτές KIRs υποδοχείς) εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ΠΕΚ σε σχέση 

με γυναίκες ΒΒ γονότυπου (γονίδιο που κωδικοποιεί ενεργοποιητές KIRs 

υποδοχείς). Επίσης ο συνδυασμός εμβρυικού HLA-C2 και μητρικού ΑΑ KIRs 

γονότυπου οδηγεί συχνότερα σε ΠΕΚ 13,14. 

Βασιζόμενοι στην παρατήρηση ότι η ενδεικνυόμενη θεραπεία στην 

εκδήλωση σοβαρής ΠΕΚ είναι ο τοκετός, και ότι ακόμα και γυναίκες με μύλη 

κύηση (δημιουργία πλακούντα χωρίς την παρουσία εμβρύου) μπορεί να 

παρουσιάσουν ΠΕΚ, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η παρουσία του 

πλακούντα είναι απαραίτητη για την εκδήλωση του συνδρόμου. Πράγματι, 

στην ΠΕΚ η διαδικασία της ψευδοαγγειογένεσης είναι προβληματική. 

Ανοσοϊστοχημικές μελέτες πλακούντων από προεκλαμπτικές γυναίκες 

καταδεικνύουν την ισχνή παρουσία  αν/β3, VCAM1 και VE-cadherin, 

υποδηλώνοντας την αδυναμία των τροφοβλαστικών  κυττάρων να 

αποκτήσουν «ενδοθηλιακού τύπου» φαινότυπο. Παρατηρείται «ρηχή» 

διείσδυση των κυττάρων στις σπειροειδείς αρτηρίες της μητρικής κοιλότητας 

οδηγώντας σε μειωμένη αιμάτωση και επομένως, σε ισχαιμία και ανεπαρκή 

λειτουργία του πλακούντα 15,16. 

Μία υπόθεση για την εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι η  μειωμένη 

συγκέντρωση αγγειογενετικών παραγόντων, όπως οι VEGF  και PIGF που 

εκφράζονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην φυσιολογική κύηση 17. Τα 

κύτταρα της τροφοβλάστης έχουν ειδικούς VEGF υποδοχείς, κυριότερος 

εκπρόσωπος των οποίων είναι ο Fms-like υποδοχέας της τυροσινικής 

κινάσης (Flt-1 receptor), γνωστός και ως VEGF-R1. Υψηλές συγκεντρώσεις 

αυτού του υποδοχέα ανευρίσκονται στα διεισδύοντα τροφοβλαστικά κύτταρα 

ήδη από την 6η εβδομάδα μετά τη γονιμοποίηση, υποδηλώνοντας τον κρίσιμο 

ρόλο της σύνδεσης του μορίου με τους παράγοντες VEGF  και PlGF για την 

επίτευξη της ψευδοαγγειογένεσης. O άλλος υποδοχέας για τον VEGF, αλλά 

όχι για τον PlGF, είναι ο Flk/KDR γνωστός και ως VEGF-R2 18. Πλακούντες 

από έγκυες με ΠΕΚ εκφράζουν χαμηλά επίπεδα VEGF-mRNA, ενισχύοντας 
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την υπόθεση ότι ο VEGF εμπλέκεται στη διαδικασία της ελαττωματικής 

διείσδυσης της τροφοβλάστης 19. 

Κατά το όψιμο στάδιο της εγκυμοσύνης η μεγαλύτερη ποσότητα του 

υποδοχέα Flt-1 που παράγεται από τον πλακούντα  αφορά στη διαλυτή 

(soluble) μορφή του μορίου, και αναφέρεται ως sFlt-1. Ο υποδοχέας sFlt-1 

στερείται μεμβρανικών και κυτταροπλασματικών επιτόπων που απαντώνται 

στον Flt-1, και απελευθερώνεται σε μεγάλες ποσότητες στη μητρική 

κυκλοφορία, όπου μειώνει την συγκέντρωση του ελεύθερου VEGF. 

Τροφοβλάστες που απομονώθηκαν από προεκλαμπτικούς πλακούντες 

απελευθερώνουν μεγαλύτερες ποσότητες sFlt-1 από τους φυσιολογικούς 

πλακούντες. Γνωρίζουμε σήμερα ότι η αυξημένη συγκέντρωση sFlt-1 

συνοδεύεται από αντίστοιχα μειωμένη συγκέντρωση του ελεύθερου 

κλάσματος των VEGF και PlGF στον ορό. Χρησιμοποιώντας αδενοϊό-ξενιστή, 

η χορήγηση sFlt-1 σε εγκυμονούσες επίμυες είχε σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση υπέρτασης, πρωτεϊνουρίας και σπειραματικής ενδοθηλίωσης, όλα 

χαρακτηριστικά ευρήματα της προεκλαμψίας. Όταν όμως συγχορηγούνταν η 

διαλυτή μορφή του υποδοχέα 2 του VEGF (sFlk-1/KDR), που δεσμεύει τον 

VEGF αλλά όχι τον PlGF, οι επίμυες δεν εκδήλωναν ΠΕΚ, που σημαίνει ότι 

είναι απαραίτητος ο ανταγωνισμός και των δύο υποδοχέων προκειμένου να 

εκδηλωθεί η νόσος 20. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι ασθενείς με καρκίνο 

που λαμβάνουν θεραπεία με ανταγωνιστές VEGF μπορεί να εμφανίσουν 

υπέρταση και πρωτεϊνουρία 21,22.  

Κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι έγκυες γυναίκες που αναπτύσσουν ΠΕΚ 

έχουν μειωμένη μητροπλακουντιακή ροή αίματος δηλαδή, επικρατούν 

συνθήκες υποξίας 23. Είναι γνωστό ότι στους ιστούς - υπό κανονικές 

συνθήκες- η υποξία ευνοεί την αυξημένη παραγωγή αγγειογενετικών 

παραγόντων, όπως της ενδοθηλίνης, του VEGF, και του Flt-1. Σήμερα 

θεωρείται πολύ πιθανό, ότι η αυξημένη συγκέντρωση των sFlt-1 (αντι-

αγγειογενετικός παράγοντας) που παρατηρείται στον ορό γυναικών με ΠΕΚ 

να οφείλεται στην υποξία του πλακούντα 24,25. 
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Β. Αιμοδυναμικές μεταβολές στην κύηση 

 

Β1.  Αιμοδυναμικές μεταβολές στην φυσιολογική κύηση 

 

Β 1.1 Εισαγωγή 

Οι παράμετροι που καθορίζουν την καρδιακή λειτουργία σε κάθε άτομο 

είναι κοινές και για την έγκυο γυναίκα. Αυτές είναι το προφορτίο, το 

μεταφορτίο, η καρδιακή συχνότητα και η συσταλτικότητα του καρδιακού μυός. 

Κατά την εξέλιξη της κύησης οι μέγιστες αιμοδυναμικές μεταβολές 

σημειώνονται στην καρδιακή παροχή (ΚΠ), στις συστηματικές περιφερικές 

αντιστάσεις (ΣΠΑ), και στην μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ). Επίσης, η 

κατακράτηση νατρίου και νερού παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υπερογκαιμία 

και στην αναιμία που παρατηρούνται στην κύηση 26. Καθώς η εγκυμονούσα 

μήτρα αυξάνει σε μέγεθος, το διάφραγμα της εγκύου ανυψώνεται, και η 

καρδιά μετατοπίζεται προς τα πάνω και αριστερά, ελαφρώς περιστρεφόμενη 

στον κάθετο άξονα της, και η καρδιακή σιλουέτα αυξάνει σε μέγεθος 27. 

 

B 1.2 Η μεταβολή του όγκου πλάσματος 

Στην έγκυο ο όγκος πλάσματος αυξάνει ήδη από την 4η εβδομάδα, και 

φτάνει σε επίπεδα αύξησης 40-50% σε σχέση με τα προ κύησης επίπεδα 

στην 30η-34η εβδομάδα 28,29.  

Η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-

αλδοστερόνης (ΡΑΑ) έχει σαν αποτέλεσμα την κατακράτηση νατρίου (900-

1000 mEq) και νερού (6-8 λίτρα) που διανέμονται στο έμβρυο, στο αμνιακό 

υγρό, στο ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο διαμέρισμα της εγκύου 30. Μελέτες 

στο τρίτο τρίμηνο έδειξαν μεγαλύτερη μετακίνηση εξωκυττάριου υγρού στον 

ενδαγγειακό χώρο στις έγκυες σε σχέση με τις μη έγκυες γυναίκες 31, αν και 

τελικά ήπιο οίδημα κατά την κύηση μπορεί να παρατηρηθεί. Ο όγκος αίματος 

λίγο πριν το τοκετό φθάνει τα 100 ml/kg Β.Σ 32. Η συγκέντρωση της 

αλβουμίνης μειώνεται κατά 22%, με παράλληλη μείωση της ωσμωτικής 

πίεσης του πλάσματος κατά 20% 33. Παρά την αύξηση του συνολικού όγκου 

αίματος, στην κύηση παρατηρείται μικρή αύξηση της δραστικότητας της 
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ρενίνης και σταθεροποίηση ή και μικρή μείωση των επιπέδων του 

νατριουρητικού πεπτιδίου των κόλπων (ANP). Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν 

υπέρ μιας κατάστασης υποπλήρωσης αποδιδόμενης στη γενικευμένη 

αγγειοδιαστολή που συνοδεύει την κύηση 34,35. 

Από την 8η-10η εβδομάδα κύησης αρχίζει να αυξάνει και ο αριθμός των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων λόγω αύξησης της ερυθροποιητίνης. Παρόλα αυτά, η 

μεγαλύτερη συγκριτικά αύξηση του όγκου πλάσματος, έχει σαν αποτέλεσμα 

την εμφάνιση αναιμίας, που είναι εμφανέστερη κατά την 30η-34η εβδομάδα της 

κύησης. Η αναιμία αυτή χαρακτηρίζεται ως ΄΄φυσιολογική΄΄, αφού η απουσία 

της συνδέεται με κακή έκβαση της κύησης 36.  

 

Β 1.3 Η μεταβολή της καρδιακής παροχής 

Γνωρίζουμε ότι η ΚΠ υπολογίζεται από το γινόμενο του όγκου παλμού 

(ΟΠ) και της καρδιακής συχνότητας (ΚΣ) 

  ΚΠ=ΟΠ*ΚΣ (L/min) 

και θεωρείται αντιπροσωπευτική παράμετρος της λειτουργικής ικανότητας της 

καρδιάς 37. 

Όλες σχεδόν οι μελέτες συμφωνούν στα ευρήματα όσον αφορά στην 

αύξηση της ΚΠ κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο της κύησης, που φτάνει έως και 50% 

σε σχέση με τα προ κυήσεως επίπεδα 38,39,40,41,42. H αύξηση της ΚΠ αρχίζει 

από το 1ο τρίμηνο και κορυφώνεται στην 25η-35η εβδομάδα κύησης 40, 43, και 

αρχικά οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ΟΠ, ενώ αργότερα αποδίδεται 

περισσότερο στην αύξηση της ΚΣ 44, 45. Ο όγκος παλμού αυξάνει προοδευτικά 

έως το τέλος του 2ου τριμήνου και έπειτα δείχνει να είναι σταθερός 43. Το 

κλάσμα εξώθησης (ΚΕ) φαίνεται να παραμένει σταθερό στην κύηση 44. Όμως, 

η αυξημένη ΚΠ, που απαιτείται και επέρχεται στην κύηση, αποτελεί μια 

δοκιμασία που μπορεί να αποκαλύψει μια ασυμπτωματική καρδιακή πάθηση 

της εγκύου 46. Έχει βρεθεί ότι στην περίπτωση δίδυμης κύησης η ΚΠ αυξάνει 

κατά 20% επιπλέον στην 20η εβδομάδα 47.  

Η μέτρηση της ΚΠ στην έγκυο μπορεί να γίνει, όπως και σε κάθε άλλο 

άτομο, με διάφορες μεθόδους. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο καρδιακός 

καθετηριασμός χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Fick, η μέθοδος της 
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θερμοδιάλυσης (thermodilution), ο υπέρηχος καρδιάς και η μέθοδος της 

βιοαντίστασης (bioimpedance/impedance cardiography) 37. 

 

B 1.4  Η μεταβολή της αρτηριακής πίεσης 

Η φυσιολογική κύηση χαρακτηρίζεται από γενικευμένη αγγειοδιαστολή 

που έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των ΣΠΑ και της ΜΑΠ. 

ΣΠΑ=ΜΑΠ*80/ΚΠ 

Η ΜΑΠ αρχίζει να μειώνεται ήδη από την 7η εβδομάδα κύησης 48,42,43,45 

και φθάνει στο ναδίρ κατά την 20η-24η εβδομάδα 26. Η πρωταρχική αιτία που 

οδηγεί σε μείωση των ΣΠΑ, και ακολούθως της ΜΑΠ, δεν είναι απολύτως 

κατανοητή. Φαίνεται ότι η αύξηση της β-χοριακής γοναδοτροπίνης που με τη 

σειρά της οδηγεί στην αυξημένη σύνθεση ρελαξίνης (relaxin) από το ωχρό 

σωμάτιο ευθύνεται για την αγγειοδιαστολή που παρατηρείται στην κύηση 49. Η 

ρελαξίνη αυξάνει τη δραστικότητα της ζελατινάσης (gelatinase) οδηγώντας σε 

αγγειοδιαστολή και μειωμένη αντίδραση των λείων μυϊκών ινών του 

τοιχώματος των μικρών αρτηριών μέσω της μεταβολικής οδού του οξειδίου 

του αζώτου (ΝΟ). Ο αγγειακός αυξητικός παράγοντας VEGF φαίνεται να 

συμβάλλει στην αυξημένη παραγωγή ΝΟ και προστακυκλίνης 50. Εκτός από 

την αγγειοδιαστολή, η ύπαρξη της μητροπλακουντιακής μονάδας, που έχει 

τον χαρακτήρα συριγγίου (fistula) και αποτελεί έναν υψηλής ροής-χαμηλής 

αντίστασης κύκλωμα, συμβάλλει επίσης στην μείωση των ΣΠΑ 42. 

Ένα από τα σημαντικά ευρήματα των μελετών για το αιμοδυναμικό 

προφίλ της κύησης είναι η μειωμένη απάντηση της εγκύου στην 

αγγειοσυσπαστική δράση της αγγειοτενσίνης ΙΙ (Ang II) και της 

νορεπινεφρίνης 51,52, παρά τα αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης της Ang II 

στο πλάσμα 53. 

Η διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) φαίνεται να ελαττώνεται 

περισσότερο από την συστολική (ΣΑΠ) 27, ενώ στο τρίτο τρίμηνο, η ΣΑΠ 

σταδιακά αυξάνει φτάνοντας στα προ κύησης επίπεδα στη φάση του τοκετού 

46. Επειδή ο πέμπτος ήχος Korotkoff μπορεί να απουσιάζει σε καταστάσεις 

υπερδυναμικής κυκλοφορίας, όπως η κύηση, από κάποιους ερευνητές 

συνιστάται η χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος μέτρησης της ΑΠ 54,55.  
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B1.5 Η επίδραση της αλλαγής θέσης του σώματος της εγκύου στις 

καρδιαγγειακές παραμέτρους 

Μετά την 20η εβδομάδα κύησης η αύξηση του μεγέθους της μήτρας 

μπορεί να συμπιέζει την κάτω κοίλη φλέβα της εγκύου με αποτέλεσμα την 

μείωση του προφορτίου και την εκδήλωση του συνδρόμου της υπότασης σε 

ύπτια θέση (supine hypotensive syndrome). Αυτό συμβαίνει κυρίως στην 

ύπτια θέση και υποχωρεί με την αλλαγή της θέσης σε αριστερή πλάγια, 

αποσυμπιέζοντας την κάτω κοίλη φλέβα 56. 

Η μείωση του προφορτίου και η πτώση της ΑΠ επέρχεται συνήθως σε 

3-10 min και συνοδεύεται με ένα ή περισσότερα συμπτώματα και σημεία 

ενεργοποίησης του αυτόνομου νευρικού συστήματος ή/και της μειωμένης ΚΠ. 

Το πρωιμότερο σημείο εκδήλωσης του συνδρόμου είναι η αύξηση των 

σφύξεων και η μείωση της διαφορικής πίεσης της εγκύου 56, αν και αρκετές 

έγκυες τελικά παραμένουν ασυμπτωματικές. Οι Bamber και Dresner 

κατέγραψαν αύξηση της ΚΠ έως και 20% στην περίοδο του αναμενόμενου 

τοκετού με την αλλαγή θέσης από την ύπτια στην αριστερή πλάγια 57, ενώ 

φαίνεται ότι η αλλαγή θέσης επιδρά και στην οξυγόνωση του εμβρύου 58. 

Σε μελέτη των Easterling και συν. που συμπεριέλαβαν 15 μη έγκυες 

γυναίκες, 14 έγκυες 1ου τριμήνου, και 16 έγκυες 3ου τριμήνου βρέθηκε ότι η 

ΜΑΠ δεν μεταβάλλεται στατιστικά σημαντικά στην καθιστή και όρθια θέση, 

όμως η ΚΠ μειώνεται και το φαινόμενο είναι εντονότερο στο 1ο σε σχέση με το 

3ο τρίμηνο. Το ίδιο ισχύει και για τις ΣΠΑ καταδεικνύοντας ότι, ίσως οι 

αιμοδυναμικές μεταβολές που ξεκινούν από τις πρώτες εβδομάδες έχουν 

καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και στην θετική έκβαση της κύησης 59. Αν και η 

καθιστή θέση θεωρείται γενικά ασφαλής για την έγκυο, η κλίση 45ο προς τα 

πίσω 60 ή η κλίση προς τα εμπρός 61 μπορεί να συνοδεύονται από 

συμπτώματα. 

Σε μεγάλη μελέτη των Naeye και συν. βρέθηκε ότι τα νεογνά γυναικών 

που συνέχισαν να εργάζονται στο 3ο τρίμηνο της κύησης ζύγιζαν 150-400 gr 

λιγότερο κατά τη γέννηση, σε σχέση με τα νεογνά γυναικών που παρέμειναν 

κατ’ οίκον τις τελευταίες εβδομάδες της κύησης. Το εύρημα αυτό αποδόθηκε 

κυρίως στην πολύωρη ορθοστασία των εγκύων και λιγότερο σε παράγοντες 

μειωμένου δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και αυξημένων τιμών ΑΠ 62. 
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Β2.  Αιμοδυναμικές μεταβολές στην προεκλαμψία 

Είναι σαφές ότι η εκδήλωση του συνδρόμου της ΠΕΚ σχετίζεται με την 

καρδιαγγειακή λειτουργία και τις αιμοδυναμικές παραμέτρους της εγκύου, 

αφού εξ’ορισμού σηματοδοτείται από την αύξηση της ΑΠ. Γενικά, η αύξηση 

της ΑΠ μετά την 20η εβδομάδα κύησης είναι προϊούσα και πολλές φορές 

φτάνει στην τιμή των 140/90 mmHg μετά την 37η εβδομάδα (όψιμης έναρξης 

ΠΕΚ). Η καταγραφή ΣΑΠ≥ 160 mmHg ή/και ΔΑΠ≥110 mmHg σε δύο 

διαφορετικές μετρήσεις με διαφορά τουλάχιστον έξι ωρών, αυτόματα 

μεταβάλλει τον ορισμό από ήπια σε σοβαρή ΠΕΚ 63. 

Σε αντίθεση με την κύηση που εξελίσσεσαι ομαλά, στην περίπτωση της 

ΠΕΚ φαίνεται  ότι δεν επιτυγχάνεται η αναμενόμενη αύξηση του όγκου 

πλάσματος. Αυτό δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζει μια κατάσταση υπο-

πλήρωσης του αρτηριακού δένδρου, αντίθετα φαίνεται ότι μάλλον οφείλεται σε 

μια κατάσταση γενικευμένης αγγειοσύσπασης, που με τη σειρά της 

αποδίδεται στην αυξημένη ευαισθησία σε αγγειοσυσπαστικές ουσίες, όπως η 

Ang II 64. 

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στον ενδαγγειακό χώρο, αυξημένος όγκος 

υγρών παρατηρείται στο διάμεσο χώρο. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη 

διαπερατότητα των τριχοειδών και πιθανόν να μπορεί να αποδοθεί στα 

αυξημένα επίπεδα ANP και ενδοθηλίνης που καταγράφονται σε περιπτώσεις 

γυναικών με ΠΕΚ 65. Ο αυξημένος όγκος υγρών στο διάμεσο ιστό ευθύνεται 

και για την εμφάνιση και προοδευτική επιδείνωση του οιδήματος που 

παρατηρείται στην ΠΕΚ.  

Η εμφάνιση της ΠΕΚ δεν επηρεάζει άμεσα το μυοκάρδιο, όμως η 

καρδιακή λειτουργία φαίνεται να επηρεάζεται από το αυξημένο μεταφορτίο και 

σχετίζεται με τις αυξημένες πιέσεις πλήρωσης των κοιλιών, όπως φαίνεται και 

από τα αυξημένα επίπεδα ΑΝΡ 66. Φαίνεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό 

εγκύων με σοβαρή ΠΕΚ θα εμφανίσει μυοκαρδιακή βλάβη ή και διαστολική 

δυσλειτουργία 67, και η εμφάνιση πνευμονικού οιδήματος αποτελεί αιτία 

κατάταξης της ΠΕΚ στη σοβαρή μορφή αυτής.  

Οι περισσότεροι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το αιμοδυναμικό 

προφίλ της ΠΕΚ συμφωνούν ότι η εκδήλωση της ΠΕΚ συνοδεύεται από την 
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παρουσία υπερδυναμικής κυκλοφορίας. Ωστόσο, μια μεγάλη προοπτική 

μελέτη των Bosio και συν. υποστηρίζει ότι ενώ καταγράφονται αυξημένες τιμές 

ΚΠ κατά την ‘’λανθάνουσα’’ περίοδο (10η-14η εβδομάδα), αυτό αλλάζει κατά 

την φάση κλινικής εκδήλωσης της ΠΕΚ 68. 

 

 

Γ.  Τρόποι εκτίμησης των αιμοδυναμικών μεταβολών στην κύηση 

 

Γ1. Κλασσικές μέθοδοι εκτίμησης 

Όπως συμβαίνει με τα άτομα του γενικού πληθυσμού, έτσι και για την 

εκτίμηση του καρδιαγγειακού συστήματος της εγκύου πρωταρχικής σημασίας 

είναι η φυσική εξέταση. Η υπέρπνοια, η εύκολη κόπωση, η μειωμένη αντοχή 

στην κόπωση, οι μη μουσικοί ρόγχοι στις βάσεις των πνευμόνων που 

εξαφανίζονται με το βήχα, καθώς και το ήπιο οίδημα σφυρών αποτελούν 

συχνά σημεία και συμπτώματα κατά την περίοδο της κύησης. Κατά την 

ακρόαση των καρδιακών τόνων παρατηρούνται: α) εκσεσημασμένος 

διχασμός του 1ου τόνου β) παρουσία 3ου τόνου γ) παρουσία συστολικού 

φυσήματος στο 90% των εγκύων που σε άλλες επιτείνεται κατά τη εισπνοή 

και σε άλλες κατά την εκπνοή δ) παρουσία διαστολικού φυσήματος που 

μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα στο 20% των εγκύων 69. 

Στο ΗΚΓ φαίνεται ήπια στροφή 15-20ο στον αριστερό άξονα. Συχνά 

υπάρχει διάταση του αριστερού κόλπου που μπορεί να οδηγεί σε 

υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και έκτακτες κοιλιακές συστολές. Άλλα ευρήματα 

που μπορεί να βρεθούν, χωρίς να έχουν παθολογική βάση, είναι παροδικές 

μεταβολές του κύματος Τ και του ST, παρουσία κύματος Q και ανεστραμμένα 

Τ στην απαγωγή ΙΙΙ, ανεστραμμένα Τ στις V1-V2 και σπανίως στη V3 
40,70. 

Στην ακτινογραφία θώρακος απεικονίζεται το αυξημένο μέγεθος της 

καρδιακής σιλουέτας, ενώ μπορεί να φαίνεται και απώθηση του οισοφάγου 

και ευθειασμός της καρδιακής παρυφής λόγω της διάτασης του αριστερού 

κόλπου 27. 

Στο υπερηχογράφημα καρδιάς η ανεύρεση μικρού βαθμού 

ανεπάρκειας, ιδίως των δεξιών βαλβίδων, αποτελεί συχνό εύρημα στο 3ο 
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τρίμηνο της κύησης 71 . Επιπλέον, η διάταση των καρδιακών κοιλοτήτων και 

των βαλβιδικών στομίων καθώς και η μικρή περικαρδιακή συλλογή είναι 

συχνά ευρήματα στις τελευταίες εβδομάδες της κύησης 71,72. 

 

Γ2.  Νεότερες μέθοδοι εκτίμησης  

 

Γ2.1 Το Doppler μητριαίων αγγείων 

Το έγχρωμο Doppler αποτελεί μια αξιόπιστη, μη-επεμβατική μέθοδο 

παρακολούθησης του κυκλοφορικού συστήματος σε πολλές κλινικές 

καταστάσεις. Στη Μαιευτική το  Doppler της ομφαλικής αρτηρίας αποτελεί στις 

μέρες μας διαδεδομένο τρόπο εκτίμησης της αιμοδυναμικής κατάστασης του 

εμβρύου 73, ενώ το Doppler των μητριαίων αγγείων χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο για την έγκαιρη διάγνωση της ΠΕΚ 74. 

Σε μια μετα-ανάλυση 74 μελετών με ΠΕΚ και 61 μελετών με 

καθυστέρηση ανάπτυξης του εμβρύου (intrauterine growth restriction, IUGR) 

βρέθηκε ότι το Doppler μητριαίων αγγείων έχει καλύτερη προβλεπτική 

ικανότητα για την ΠΕΚ, σε σχέση με την IUGR. Σε κάθε περίπτωση η 

προβλεπτική ικανότητα ήταν καλύτερη όταν το Doppler γινόταν στο 2ο σε 

σχέση με το 1ο τρίμηνο. Στις γυναίκες χαμηλού κινδύνου για εκδήλωση ΠΕΚ, 

ο συνολικός κίνδυνος αυξανόταν με την αύξηση του δείκτη σφυγμικότητας 

(pulsatility index, PI) που συνοδευόταν από κόμβωση του σφυγμικού κύματος 

(notching) της μητριαίας αρτηρίας. Στις γυναίκες αυξημένου κινδύνου για ΠΕΚ 

ο συνολικός κίνδυνος αύξανε επίσης με την αύξηση του PI και την κόμβωση 

του κύματος, ενώ ο κίνδυνος για την εκδήλωση σοβαρής ΠΕΚ συσχετιζόταν 

καλύτερα με την αύξηση του δείκτη αντίστασης (resistance index, RI) 75.  

 

 

Σημειώνεται ότι: 

PI=S-D/A   S: Συστολικό κύμα   D: Διαστολικό κύμα 

RI=S-D/S  Α: Συχνότητα καρδιακού κύκλου 
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Στην πρόσφατη μελέτη των Myatt και συν. φαίνεται ότι ο συνολικός 

κίνδυνος για την εμφάνιση ΠΕΚ, με τη χρήση Doppler μητριαίων αγγείων πριν 

από την 21η εβδομάδα κύησης, συχετίζεται με αυξημένο PI και RI (ευαισθησία 

43%, ειδικότητα 67%), αλλά όχι με την παρουσία κόμβωσης. Η παρουσία 

κόμβωσης (στη μία ή και στις δύο μητριαίες αρτηρίες) έχει ισχυρή συσχέτιση 

με την πρώιμης έναρξης ΠΕΚ, σε σχέση με την όψιμης έναρξης ΠΕΚ ή με την 

μη εμφάνιση ΠΕΚ (σχετικός κίνδυνος 6.9, ευαισθησία 78%, ειδικότητα 66%) 

74. 

 

Γ2.2  Η μέθοδος της βιοαντίστασης 

Οι μη επεμβατικές μέθοδοι εκτίμησης του αιμοδυναμικού προφίλ είναι 

το υπερηχογράφημα και η μέθοδος της ηλεκτρικής βιοαντίστασης (thoracic 

electrical bioimpedance/impedance, TEB). Η μέθοδος της βιοαντίστασης 

στηρίζεται στην αρχή των μεταβολών της ηλεκτρικής αγωγιμότητας μετά από 

χορήγηση εναλλασσόμενου ρεύματος διαμέσου των ιστών και των υγρών του 

σώματος. Συγκεκριμένα, χαμηλής έντασης (2.5-4.0 mA) και υψηλής 

συχνότητας (60-70 kHz) ρεύμα -μη αντιληπτό από τον ασθενή- μεταδίδεται 

μέσω ηλεκτροδίων στο θώρακα και η ηλεκτρική αντίσταση που προκαλείται σε 

κάθε καρδιακή συστολή καταγράφεται για τον υπολογισμό του ΟΠ 76. 

Η αντίσταση Z0 εξαρτάται από την αγωγιμότητα των ιστών και των 

υγρών της θωρακικής κοιλότητας που παρεμβάλλονται μεταξύ των 

ηλεκτροδίων χορήγησης ρεύματος και καταγραφής. Επομένως, παράγοντες 

που μεταβάλλουν την αντίσταση Z0 είναι: α) οι μεταβολές των διαστάσεων της 

θωρακικής κοιλότητας οφειλόμενες στην κίνηση του σώματος β) οι μεταβολές 

που προκύπτουν κατά την εισπνοή-εκπνοή, λόγω μεταβολών της φλεβικής 

επιστροφής γ) οι μεταβολές που προκύπτουν κατά τον καρδιακό κύκλο. Οι 

τελευταίες είναι και οι πλέον σημαντικές στον καθορισμό της Z0. Κατά την 

συστολή, αίμα εξωθείται στις αρτηρίες διατείνοντας το τοιχωμά τους και 

αυξάνοντας τον όγκο υγρού μέσα σε αυτές, μειώνοντας παράλληλα την 

αντίσταση Z0. Το αντίθετο συμβαίνει στην φάση της διαστολής της αριστερής 

κοιλίας όπου η Z0 αυξάνεται (Σχήμα 1 ) 77.  
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Σχήμα 1: Απλοποιημένη αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας της 

βιοαντίστασης. Z0: μέση ηλεκτρική αντίσταση του θώρακα V: διαφορά 

δυναμικού ανάμεσα στα ηλεκτρόδια μέτρησης. [° ηλεκτρόδια μέτρησης. ● 

ηλεκτρόδια χορήγησης ρεύματος]. (Αναπαραγωγή από Heethaar RM et al. 

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1995) 

 

Ο όγκος παλμού (stroke volume, SV) υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης 

των Bernstein-Sramek 78,79 

SV= VEPT*VET (dZ/dt)max/ Z0 

όπου: SV ο όγκος παλμού, VEPT ο όγκος του ηλεκτρικά 

συμμετέχοντος ιστού που ισούται με 0,00117×ύψος3, VET ο χρόνος 

εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας, (dZ/dt)max η πρώτη παράγωγος της 

θωρακικής αντίστασης κατά τον καρδιακό κύκλο, που ουσιαστικά 

αντιπροσωπεύει την μέγιστη αντίσταση που παράγει το αίμα μέσα στις 

αρτηρίες κατά την συστολή, και Z0 η μέση αντίσταση του θώρακα κατά τη 

διάρκεια του καρδιακού κύκλου. 

Σε σχέση με την Doppler υπερηχοτομογραφία η μέθοδος της 

βιοαντίστασης απαιτεί λιγότερο ακριβό εξοπλισμό, μικρότερη χρονική διάρκεια 

εξέτασης, και δεν προϋποθέτει μακροχρόνια εκπαίδευση του εξεταστή 77. Έχει 
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χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες 80,81, ενώ έχει βρει ευρεία εφαρμογή  και 

στη μελέτη της καρδιαγγειακής λειτουργίας στην κύηση 76, 77, 82, 83, 84. Η πρώτη 

μελέτη σύγκρισης μεταξύ της ΤΕΒ και της μεθόδου θερμοδιάλυσης 

εμφανίζεται στη βιβλιογραφία το 1979 85. 

 

Γ 2.3  Η ανάλυση του σφυγμικού κύματος 

Η ανάλυση της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος (pulse wave velocity, 

PWV) αποτελεί μια μη επεμβατική, εύκολη στην εφαρμογή της, αξιόπιστη, και 

με καλή επαναληψιμότητα μέθοδο για την εκτίμηση της σκλήρυνσης των 

αρτηριών 86. Σήμερα θεωρείται η πλέον διαδεδομένη μη επεμβατική μέθοδος 

για την εκτίμηση του βαθμού σκλήρυνσης των αρτηριών 87. Η μέτρηση του 

PWV μεταξύ της καρωτίδας και της μηριαίας αρτηρίας αντιπροσωπεύει την 

σκλήρυνση της αορτής και αυξάνει με την ηλικία και την αύξηση της Α.Π. 88, 89  

Η πρώτη μελέτη του PWV έγινε το 1922 από τους Bramwell και συν. 

και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Lancet με τον τίτλο 

“Velocity of transmission of the pulse-wave and elasticity of arteries’’. Η 

βασική αρχή για την εκτίμηση του PWV στηρίζεται στο φαινόμενο της πίεσης 

παλμού που δημιουργείται κατά την συστολή της αριστερής κοιλίας, και η 

οποία εξαπλώνεται κατά μήκος του αρτηριακού δέντρου με ταχύτητα που 

καθορίζεται από τη γεωμετρία και τις ελαστικές ιδιότητες του αρτηριακού 

τοιχώματος 90. 

To PWV είναι μέτρο της διατασιμότητας (compliance) / σκληρότητας 

(stiffness) των αρτηριών. Η εκτίμηση του PWV βασίζεται στον καθορισμό του 

χρόνου διάβασης του σφυγμικού κύματος (pulse transit time, PTT) μεταξύ δύο 

καθορισμένων σημείων του αρτηριακού δέντρου που απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση L.  

PWV=L/PTT m/sec 

Για παράδειγμα, το καρωτιδο-μηριαίο PWV (c-f PWV) υπολογίζεται 

από το χρόνο (sec) καθυστέρησης που χρειάζεται το αίμα για να φτάσει από 

το εγγύς σημείο (καρωτίδα) στο άπω (μηριαία αρτηρία), λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν την απόσταση που απέχουν τα δύο αυτά σημεία. Η μέτρηση αυτή μπορεί 

να γίνει: α) με την χρήση καταγραφικού χαρτιού μετατρέποντας την απόσταση 
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που έχει διανύσει το κύμα στην καταγραφή (και αφού διορθώσουμε ως προς 

την ταχύτητα της καταγραφής) σε χρόνο (time interval ή time delay) με βάση 

τον τύπο time interval=interval/paper speed. Θα πρέπει να καταμετρηθούν 

τουλάχιστον 10 σφυγμοί, ώστε να καλύψουν τουλάχιστον 1  αναπνευστικό 

κύκλο και β) με αυτόματη μέθοδο υπολογισμού του PWV. Γίνεται με τη χρήση 

υπερήχων Doppler. Έχει βρεθεί να υπάρχει καλή συσχέτιση (r=0.99) μεταξύ 

της χειροκίνητης και της αυτόματης μεθόδου. Η επαναληψιμότητα των 

αποτελεσμάτων φαίνεται αρκετά ικανοποιητική (> 0.90) 91. 

Συνήθως οι συσκευές που χρησιμοποιούνται σήμερα για τα μέτρηση 

του PWV είναι μικρές φορητές συσκευές που φέρουν κεφαλή υπερήχων 

(Doppler probe) από πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο. Η λειτουργία τους στηρίζεται 

σε συνεχόμενες μετρήσεις του ΄΄χρόνου άφιξης΄΄ του σφυγμικού κύματος στο 

σημείο που έχει τοποθετηθεί η κεφαλή υπερήχων. Ως χρονικό  σημείο 

αναφοράς χρησιμεύει το κύμα R - από την ταυτόχρονη καταγραφή του ΗΚΓ 

μέσω ηλεκτροδίων - που φαίνεται στην οθόνη της συσκευής (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2 : Καταγραφή του σφυγμικού κύματος με σύγχρονη καταγραφή ΗΚΓ  
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Στην φυσιολογική κύηση οι τιμές του PWV φαίνεται να μειώνονται στο 

1ο και 2ο τρίμηνο με τάση αύξησης προς το τέλος του 2ου , και παραμένουν 

μέτρια αυξημένες κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου 92, 93. Μια μεγαλύτερη από 

την αναμενόμενη αύξηση φαίνεται να συνδέεται με μειωμένο βάρος του 

νεογνού κατά τη γέννηση, καθώς και μείωση του ρυθμού ανάπτυξής του για 

τους επόμενους 6 μήνες 94. 

 

 

Δ.  ΚΥΗΣΗ & ΝΕΦΡΟΣ 

 

Δ1. Αιμοδυναμικές παράμετροι του νεφρού κατά την περίοδο της 

κύησης 

Ο νεφρός αποτελεί ευαίσθητο όργανο-δέκτη των αιμοδυναμικών και 

ορμονικών μεταβολών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κύησης 95. Οι 

μεταβολές αυτές συμμετέχουν στην προσαρμογή του καρδιαγγειακού 

συστήματος προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ενεργειακές 

ανάγκες της μητέρας και του εμβρύου 26. 

Στην κύηση το μέγεθος του νεφρού αυξάνει κατά 1 έως 1,5 cm και ο 

όγκος του παρεγχύματος αυξάνει έως και 30% 96. Παρατηρείται διάταση της 

αποχετευτικής μοίρας, ενώ υδρονέφρωση ανευρίσκεται σε ποσοστό περίπου 

80% των εγκύων, συχνότερα στο δεξιό απ’ ότι στον αριστερό νεφρό. Αυτές οι 

αλλαγές φαίνεται να έχουν κυρίως μηχανικά αίτια και οφείλονται στην 

συμπίεση των ουρητήρων από την εγκυμονούσα μήτρα 97. Τα οιστρογόνα, η 

προγεστερόνη και οι προσταγλανδίνες επίσης επηρεάζουν τη δομή και τον 

περισταλτισμό των ουρητήρων. Η υδρονέφρωση στην κύηση είναι συνήθως 

ασυμπτωματική, αλλά κοιλιακό άλγος και σπανιότερα αποφρακτική 

ουροπάθεια, μπορούν να συμβούν 98. 

Στην φυσιολογική κύηση σημειώνεται υπερδιήθηση. Έτσι, ο ρυθμός της 

σπειραματικής διήθησης (GFR) αρχίζει να αυξάνει ήδη από το 1ο τρίμηνο για 
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να φτάσει στα μισά του 2ου τριμήνου σε επίπεδα αυξημένα κατά 40-60% σε 

σχέση με τα προ κύησης επίπεδα 26, 99, 100. Γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός 

σπειραματικής διήθησης ορίζεται από την εξίσωση:  

GFR = (ΔP-πGC) × kf  

όπου, ΔP η διατριχοειδική υδροστατική πίεση, πGC η μέση ενδοτριχοειδική 

ωσμωτική πίεση, και kf ο συντελεστής υπερδιήθησης, που εξαρτάται από την 

επιφάνεια διήθησης, αλλά και από την διαπερατότητα του σπειράματος 101. Η 

υπερδιήθηση που παρατηρείται στην κύηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

μείωση της πGC, που με τη σειρά της οφείλεται σε δύο φαινόμενα. Το πρώτο 

είναι η αιμοαραίωση που προκύπτει από την αύξηση του συνολικού όγκου 

πλάσματος μειώνοντας έτσι τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε αυτό 102, 103. 

Το δεύτερο φαινόμενο είναι η αύξηση της νεφρικής ροής αίματος (RPF) που 

αυξάνει έως και 80% την 12η εβδομάδα κύησης. Η εντυπωσιακή αυτή 

άρδευση του νεφρού αμβλύνει την αύξηση της ωσμωτικής πίεσης που 

προκύπτει από τη ροή του διηθήματος από το προσαγωγό προς το απαγωγό 

αρτηρίδιο 104. Σε μεταγενέστερες μελέτες προκύπτει ότι η αύξηση του kf 

μπορεί να συμβάλλει επίσης  στην υπερδιήθηση που συνοδεύει τη 

φυσιολογική κύηση 105. Επιπλέον, η υδροστατική πίεση του σπειράματος (ΔP) 

δείχνει να αυξάνει κατά τη διάρκεια της κύησης, όπως καταγράφουν μελέτες 

σε πειραματικά μοντέλα 106, 107.  

Οι Moran και συν. βρήκαν σημαντική μείωση -περίπου 40%- του GFR 

σε προεκλαμπτικές γυναίκες καθώς και μείωση του RPF (781±38 ml/min σε 

σχέση με τα 849±50 ml/min σε γυναίκες με φυσιολογική κύηση). Καταλήγουν 

λοιπόν, ότι η υποάρδευση του νεφρού στη ΠΕΚ είναι δευτεροπαθής και 

οφείλεται αφ’ενός στο μειωμένο RPF, αφ’ ετέρου στο μειωμένο kf. Σημειώνεται 

ότι στην περίπτωση της ΠΕΚ το kf είναι μειωμένο και λόγω της χαμηλής 

διαπερατότητας του σπειράματος (εξαιτίας της μείωσης του μεγέθους και της 

πυκνότητας του θυριδωτού ενδοθηλίου, και της συσσώρευσης του ινιδοειδούς 

υπενδοθηλιακά), και λόγω της ελαττωμένης επιφάνειας διήθησης (εξαιτίας 

των παρεμβαλλόμενων μεσαγγειακών κυττάρων) 106,108 . 
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Δ2. Εκτίμηση της σπειραματικής διήθησης 

Η αύξηση του GFR στην κύηση, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

συγκέντρωσης της κρεατινίνης πλάσματος 0.4 mg/dl κατά μέσο όρο 109. 

Γνωρίζουμε ότι ο βέλτιστος τρόπος μέτρησης του GFR είναι η κάθαρση της 

ινουλίνης, αλλά χρησιμοποιείται μόνο σε ερευνητικό επίπεδο. Η εφαρμογή 

των μεθόδων υπολογισμού του GFR έχει περιορισμούς στην περίπτωση των 

εγκύων γυναικών. Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή της εξίσωσης MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease) σε άτομα με GFR≥60 ml/min/m2 

υποεκτιμά το GFR. Το 2007 η ακρίβεια της MDRD σε έγκυες αξιολογήθηκε σε 

δύο διαφορετικές προοπτικές μελέτες 110,111. Οι Smith και συν. συμπεριέλαβαν 

στη μελέτη τους τρεις ομάδες γυναικών: υγιείς έγκυες γυναίκες, γυναίκες με 

ΠΕΚ, και έγκυες με προϋπάρχουσα ΧΝΝ. Στην πρώτη ομάδα βρέθηκε ότι η 

εφαρμογή της MDRD υποεκτιμούσε το GFR έως 40ml/min. Στις έγκυες με 

ΠΕΚ ή ΧΝΝ η MDRD είχε μικρότερη απόκλιση στην υποεκτίμηση του GFR 

(23,3 ml/min και 17,3 ml/min αντίστοιχα) 110. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η 

χρήση της MDRD δεν μπορεί να αποτελεί αξιόπιστο τρόπο υπολογισμού, 

τόσο στις έγκυες όσο και σε φυσιολογικά άτομα με GFR≥60 ml/min. Στη 

μελέτη των Alper και συν., όπου συμμετείχαν 209 γυναίκες με ΠΕΚ, και πάλι 

βρέθηκε η εξίσωση MDRD να υποεκτιμά  -κατά 19,7 ml/min- το GFR, σε 

αντίθεση με την εξίσωση των Cockroft-Gault που υπερεκτιμούσε κατά 40 

ml/min 111. 

Όσον αφορά στην σιστατίνη C, καμία αξιόπιστη προοπτική μελέτη που 

να αφορά και τα τρία τρίμηνα της κύησης δεν έχει διενεργηθεί έως σήμερα. 

Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι αυξημένα επίπεδα της ουσίας μπορούν να 

υπάρξουν στο πλάσμα εγκύων ως αποτέλεσμα της ισχαιμίας του πλακούντα. 

Το γεγονός αυτό καθιστά αμφίβολης αξίας την χρήση των επιπέδων 

συστατίνης C για την εκτίμηση του GFR σε γυναίκες με ΠΕΚ 112. Βάσει των 

προηγουμένων, η συλλογή ούρων 24ώρου για τον υπολογισμό κάθαρσης της 

κρεατινίνης παραμένει η μέθοδος εκλογής στην περίπτωση της κύησης 95. 
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Δ3. Εκτίμηση της πρωτεΐνουρίας  

Το σπείραμα έχει εκλεκτικότητα για τη δίοδο ουσιών του πλάσματος, 

τόσο βάσει μεγέθους όσο και βάσει φορτίου. Έτσι ουσίες όπως η ινουλίνη 

(Μ.Β=5200) διηθούνται ελεύθερα, ενώ άλλες όπως η αλβουμίνη (Μ.Β=69000) 

διηθούνται σε ελάχιστο βαθμό. Επιπλέον, τα αρνητικά φορτισμένα-λόγω της 

παρουσίας πρωτεογλυκανών –ενδοθήλιο και Β.Μ εμποδίζουν τη δίοδο της 

αλβουμίνης που επίσης -ως πολυανιόν-  είναι αρνητικά φορτισμένη 113.       

Στην κύηση, ακόμα και σε αυτή που εξελίσσεται ομαλά, μπορεί να 

παρατηρηθεί διπλασιασμός της αποβολής λευκώματος στα ούρα, σε σχέση 

με τα προ κυήσεως επίπεδα 101. Η μικρή αυτή αύξηση συχνά αποδίδεται στην 

υπερδιήθηση, αλλά μεταβολές της σωληναριακής επαναρρόφησης θα 

μπορούσαν επίσης να συμβάλλουν 101. Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερου βαθμού 

πρωτεΐνουρία (>300mg/24ωρο) που παρατηρείται στην ΠΕΚ είναι παθολογική 

και οφείλεται σε δομικές αλλοιώσεις του σπειράματος. 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός της πρωτεΐνουρίας στην κύηση 

ενδείκνυται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις. Η πρώτη είναι η 

παρακολούθηση εγκύων με προϋπάρχουσα ΧΝΝ και η δεύτερη για τη 

διάγνωση της ΠΕΚ μετά την 20η εβδομάδα της κύησης. Ο συνήθης έλεγχος 

στο γυναικολογικό ιατρείο γίνεται με την εμβάπτιση ταινίας σε τυχαίο δείγμα 

ούρων. Η μέθοδος αυτή είναι αδρή και μπορεί να έχει τόσο ψευδώς θετικά, 

όσο και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Εντούτοις, η 24ώρη συλλογή ούρων 

είναι κοπιώδης και ενοχλητική για την έγκυο, και ενέχει πάντα την πιθανότητα 

ψευδούς αποτελέσματος λόγω παράλειψης συλλογής μιας ή περισσότερων 

ουρήσεων στη διάρκεια του 24ώρου. Επιπλέον, η λήψη του αποτελέσματος 

απαιτεί τουλάχιστον 24-48 ώρες για την ολοκλήρωση της συλλογής και την 

ποσοτική μέτρηση στο εργαστήριο 95. Η χρήση του λόγου πρωτεΐνη προς 

κρεατινίνη (P:C ratio) ούρων στην κύηση έχει μελετηθεί με συχνά 

αντικρουόμενα αποτελέσματα. Μια μετα-ανάλυση δέκα μελετών με 974 

γυναίκες έδειξε ευαισθησία 90% και ειδικότητα 78% συγκρινόμενες με τη 

συλλογή ούρων 24ώρου 114. Επομένως, είναι λογικό και θεμιτό να 

χρησιμοποιείται ο λόγος πρωτεΐνη/κρεατινίνη ούρων για τον προσδιορισμό 
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της πρωτεΐνουρίας και η συλλογή ούρων 24ώρου να ζητείται στις περιπτώσεις 

όπου το αποτέλεσμα είναι οριακό ή αμφίβολο 95.  

 

Δ4. Ιστολογικές βλάβες του νεφρικού παρεγχύματος στην ΠΕΚ 

Η ΠΕΚ συνιστά την πιο συχνή σπειραματοπάθεια παγκοσμίως 101,115.    

Τόσο η υπέρταση, όσο και η πρωτεΐνουρία - που συνιστούν τον ορισμό της 

ΠΕΚ- αντανακλούν βλάβες του νεφρικού παρεγχύματος, ενώ δεν είναι 

σπάνιες οι περιπτώσεις οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ) σε έγκυες με ΠΕΚ.  

Σταθερό ιστολογικό εύρημα βιοψιών νεφρικού παρεγχύματος από 

γυναίκες με ΠΕΚ αποτελεί η “σπειραματική ενδοθηλίωση” 101,108,116. Ωστόσο, η 

εικόνα της ενδοθηλίωσης συναντάται και σε γυναίκες με υπέρταση της κύησης 

χωρίς πρωτεΐνουρία 117, καθώς και σε γυναίκες με φυσιολογική κύηση 118.  Οι 

Strevens και συν. εξέτασαν βιοψίες νεφρού που ελήφθησαν κατά τον τοκετό 

από 36 γυναίκες με ΠΕΚ και από 12 γυναίκες με φυσιολογική κύηση. Η 

σπειραματική ενδοθηλίωση ήταν παρούσα σε όλα τα ιστολογικά 

παρασκευάσματα των γυναικών με ΠΕΚ, αλλά και σε 5 από τα 12 δείγματα 

της ομάδας ελέγχου, αν και σε μικρότερη έκταση. Παρόλα αυτά, ο βαθμός της 

ενδοθηλίωσης -ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ΠΕΚ- είχε ισχυρή 

συσχέτιση με τα επίπεδα συστατίνης C του ορού, υπονοώντας ότι η 

ενδοθηλίωση μπορεί να αποτελεί το αίτιο της νεφρικής ανεπάρκειας σε 

σοβαρές περιπτώσεις ΠΕΚ 119. 

Ήδη από το 1959, χρησιμοποιήθηκε ο όρος σπειραματική ενδοθηλίωση 

για να περιγράψει το παθογνωμονικό –όπως θεωρούνταν για αρκετές 

δεκαετίες- εύρημα της ΠΕΚ 120. Η πληρέστερη περιγραφή της ενδοθηλίωσης 

έγινε από τους Lafayette και συν. το 1998 περιγράφοντας χαρακτηριστικά 

ιστολογικά ευρήματα, δηλαδή το οίδημα του ενδοθηλιακού κυττάρου, την 

απώλεια της θυριδωτής επιφάνειας, την υπενδοθηλιακή εναπόθεση 

ινιδοειδούς και την παρεμβολή υπενδοθηλιακά μεσαγγειακών κυττάρων 108  

(Εικόνα 3 ). 
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Εικόνα 3: Αντιπροσωπευτική εικόνα ενδοθηλίωσης από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 1. 

Εξοιδημένο σώμα ενδοθηλιακού κύτταρο 2. Απώλεια της θυριδωτής μορφολογίας 3. 

Υπενδοθηλιακή εναπόθεση ινιδοειδούς  4. Υπενδοθηλιακή παρεμβολή μεσαγγειακού 

κυττάρου (Αναπαραγωγή από Lafayette RA et al. Kidney Int. 1998) 

Τη δεκαετία του 1970 πρώτοι οι Mac Lean και συν. επιβεβαίωσαν την 

σπειραματική προέλευση της λευκωματουρίας 121. Οι Moran και συν. 

κατέδειξαν την απώλεια της εκλεκτικότητας του σπειραματικού ηθμού βάσει 

μεγέθους (size-selectivity) για τις ζώνες 31-39 οΑ και 41-49 οΑ στις γυναίκες με 

ΠΕΚ. Οι συγγραφείς, χωρίς ίσως επαρκή τεκμηρίωση, υπαινίσσονται και την 

απώλεια της εκλεκτικότητας βάσει φορτίου (charge-selectivity) ως την 

πρωταρχική βλάβη του σπειραματικού ηθμού στην ΠΕΚ 106. Μέχρι πρόσφατα 

ο μηχανισμός της πρωτεΐνουρίας στην ΠΕΚ δεν ήταν απόλυτα κατανοητός, 

αφού η βασική μεμβράνη και τα ποδοκύτταρα θεωρούνταν απρόσβλητα από 

τη νόσο 118. Ωστόσο μελέτες των τελευταίων ετών, έρχονται να ανατρέψουν 

αυτή τη θεωρία εμπλέκοντας την προσβολή των ποδοκυττάρων και της 

λεπτής σχισμής στην πρόκληση της πρωτεΐνουρίας , ιδιαίτερα της βαριάς 

μορφής 101, 115, 120,122 .  

Η πρώτη μελέτη που κατέγραψε την προσβολή των ποδοκυττάρων 

στην ΠΕΚ προήλθε από νεκροτομικό υλικό γυναικών με ΠΕΚ και γυναικών 

που πέθαναν από τραυματισμό 123. Η προσβολή των ποδοκυττάρων 

αφορούσε στην ελαττωμένη έκφραση πρωτεϊνών, κυρίως της νεφρίνης και της 

συναπτοδίνης, αλλά όχι της ποδοσίνης. Οι ίδιοι ερευνητές έδειξαν ότι η 

ανεύρεση ποδοκυττάρων στα ούρα συνδεόταν με την ΠΕΚ και είχε θετική 

συσχέτιση με το βαθμό πρωτεΐνουρίας 124. Επίσης, το ποδοκύτταρο φαίνεται 
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να είναι η θέση παραγωγής του αγγειακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) στο 

νεφρό. Οι υποδοχείς όμως του VEGF εκφράζονται στο ενδοθηλιακό κύτταρο 

καθιστώντας πιθανή την εκδοχή το μόριο του αυξητικού παράγοντα να 

ταξιδεύει με το διήθημα προς τους υποδοχείς του. Η σύνδεση αυτή στους 

υποδοχείς VEGFreceptor-2 φαίνεται ότι προάγει τη θυρίδωση του 

ενδοθηλιακού κυττάρου 101. Έχοντας δεδομένη τη μείωση των επιπέδων του 

VEGF (λόγω της αναστολής τους από τα sFlt-1 μόρια) στην ΠΕΚ, θα περίμενε 

κανείς ότι οι βλάβες των ποδοκυττάρων είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της 

μείωσης. Πράγματι, η δέσμευση του VEGF από τα sFlt-1 μόρια φαίνεται να 

στερεί τη σηματοδότηση για τη διατήρηση των λειτουργιών του ενδοθηλιακού 

κυττάρου. Ωστόσο, οι βλάβες των ποδοκυττάρων από την ελάττωση του 

VEGF δεν προκαλούνται άμεσα, αλλά με τη διαμεσολάβηση ουσιών, όπως η 

ενδοθηλίνη-1 120. Ο ρόλος του συστήματος της ενδοθηλίνης καταγράφεται και 

σε μελέτη των Li και συν. Σε αυτή τη μελέτη επισημαίνεται και ο ρόλος της 

συνθετάσης του οξειδίου του αζώτου (eNOS) στην αποκόλληση των 

ποδοκυττάρων από τη BM. Ποντίκια με αυξημένα επίπεδα sFlt-1 και 

ανεπάρκεια eNOS εμφάνιζαν μεγαλύτερου βαθμού αλβουμινουρία, 

ελαττωμένη κάθαρση κρεατινίνης, και μεγαλύτερης έκτασης ενδοθηλίωση σε 

σχέση με τα ποντίκια που είχαν μόνο αυξημένα επίπεδα sFlt-1. Επίσης, η 

έκφραση του συστήματος της ενδοθηλίνης ήταν αυξημένη, ενώ η χορήγηση 

αναστολέων του υποδοχέα της ενδοθηλίνης (ambrisentan) βελτίωσε τόσο την 

κάθαρση κρεατινίνης, όσο και την εικόνα εξάλειψης των ποδοκυττάρων 122. 

 

Δ5. Ο κίνδυνος εμφάνισης ΧΝΝ σε γυναίκες με ΠΕΚ 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ΠΕΚ η χαρακτηριστική εικόνα της 

ενδοθηλίωσης αρχίζει να υποχωρεί μέσα σε λίγες μέρες μετά τον τοκετό. Αν 

και η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες, συνήθως 

επέρχεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο μετά την απομάκρυνση του πλακούντα 

125. Οι Hladunewich και συν. εξέτασαν 57 γυναίκες με ΠΕΚ κατά την πρώιμη 

περίοδο (έως 4 εβδομάδες) μετά τον τοκετό. Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις 

των GFR, RPF και πGC υπολογίστηκε και ο συντελεστής υπερδιήθησης (kf). Σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (γυναίκες με φυσιολογική κύηση) οι γυναίκες 
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με ΠΕΚ είχαν μείωση του GFR κατά 40% την 1η ημέρα του τοκετού, αλλά 

μόνο 8% την 4η εβδομάδα. Η βελτίωση της διηθητικής ικανότητας του νεφρού 

συνοδευόταν  από ελάττωση της ΑΠ και υποχώρηση της πρωτεΐνουρίας 126. 

Παρόλα αυτά, η μικροαλβουμινουρία φαίνεται να επιμένει για χρόνια περίπου 

στο 1/3 των γυναικών με ΠΕΚ. Σε μετα-ανάλυση των McDonald και συν. το 

31% των γυναικών με ιστορικό ΠΕΚ παρουσίαζε πρωτεΐνουρία σε σύγκριση 

με το 7% των γυναικών με φυσιολογική κύηση (μέσος χρόνος 

παρακολούθησης 7,1 έτη). Το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με αυτό των 

ασθενών με Σ.Δ τύπου 1 (28% στα 14 έτη μετά τη διάγνωση). Από την ίδια 

μετα-ανάλυση προκύπτει ότι ο κίνδυνος μικροαλβουμινουρίας είναι 4πλάσιος 

στην ήπια μορφή της ΠΕΚ, ενώ 8πλασιάζεται στις σοβαρές μορφές 127. 

Διάφοροι παράγοντες εξηγούν την ύπαρξη μικροαλβουμινουρίας σε 

γυναίκες με ιστορικό ΠΕΚ: η προϋπάρχουσα αδιάγνωστη μικροαλβουμινουρία 

πριν την κύηση, η παρουσία παραγόντων κινδύνου συχνά κοινών για την 

εκδήλωση της ΠΕΚ και την εμφάνιση ΧΝΝ και τέλος, οι δομικές βλάβες που η 

ίδια η ΠΕΚ προκαλεί στο νεφρικό παρέγχυμα και μπορεί να οδηγήσουν σε 

χρονιότητα 128. Μια σχετικά πρόσφατη μελέτη των Vikse και συν. έδειξε ότι το 

ιστορικό ΠΕΚ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για να υποβληθεί μια 

γυναίκα σε βιοψία νεφρού στην μετέπειτα ζωή της 129. Σε άλλη μεγάλη μελέτη 

που συμμετείχαν 570.433 γυναίκες βρέθηκε ότι το ιστορικό ΠΕΚ στην πρώτη 

κύηση συνδεόταν με σχετικό κίνδυνο 4,7 για την εμφάνιση ΧΝΝ τελικού 

σταδίου. Σε γυναίκες που εκδήλωσαν ΠΕΚ και σε επόμενες κυήσεις ο 

σχετικός κίνδυνος ήταν 15,5. Σύμφωνα με τους συγγραφείς ο βαθμός 

συσχέτισης ήταν μεγαλύτερος στις γυναίκες που γέννησαν πρόωρα (<37 

εβδομάδες κύησης) ή χαμηλού βάρους νεογνά, υπονοώντας ότι ίσως η 

σοβαρή πρώιμης έναρξης ΠΕΚ επιφέρει μεγαλύτερο κίνδυνο ΧΝΝ τελικού 

σταδίου 130. 

 

Ε.  Αγγειοδραστικές ουσίες στην κύηση 

 

Το σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης (ΡΑΑ) παίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων στην 
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κύηση. Στην φυσιολογική κύηση παρατηρείται μικρή αύξηση της 

δραστικότητας της ρενίνης 34 καθώς και αρκετά αυξημένα επίπεδα AngII 131. 

Παρόλα αυτά, η αγγειοδιαστολή που παρατηρείται στην κύηση οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι έγκυες εμφανίζουν μικρότερη ευαισθησία στη δράση της  

AngII σε σχέση με τις μη έγκυες 132,133. 

Αντιθέτως, στην ΠΕΚ παρατηρούνται μειωμένα επίπεδα των ουσιών 

του συστήματος ΡΑΑ, αλλά αυξημένη ευαισθησία στην αγγειοσυσπαστική 

δράση αυτών 132, 134, 135. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ερμηνείες 

για αυτή την αυξημένη απάντηση στη δράση της AngII στην ΠΕΚ. Η πρώτη 

την αποδίδει σε αυξημένα επίπεδα του υποδοχέα 1 (AT1-R) που παράγονται 

από τον προεκλαμπτικό πλακούντα 136. Η δεύτερη ερμηνεία αποδίδει το 

φαινόμενο στα μειωμένα επίπεδα της αγγειοτενσίνης 1-7 (Ang 1-7) που δρα 

ως εξισορροπητικός παράγοντας για την AngΙΙ 137. Η τρίτη, και ίσως η πιο 

ισχυρή, εκδοχή ερμηνεύει την αυξημένη αντίδραση της εγκύου στην AngΙΙ 

λόγω της παρουσίας αντισωμάτων (ΑΤ1-ΑΑ) κατά του υποδοχέα ΑΤ1-R 

138,139. Ο ρόλος των ΑΤ1-ΑΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί  αιτιοπαθογενετικός, 

καθώς αυτά έχουν βρεθεί αυξημένα σε IUGR 140, ενώ φαίνεται να είναι 

λιγότερο χρήσιμα σε σχέση με τα sFlt-1 στο διαχωρισμό εγκύων με 

φυσιολογική κύηση και ΠΕΚ 141. Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές συνδέουν την 

παρουσία τους με την διαταραχή της πλακουντιοποίησης και τα αυξημένα 

επίπεδα sFlt-1 που παρατηρούνται στην ΠΕΚ 120, ενώ άλλοι τα συσχετίζουν 

με τη γενικευμένη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία της ΠΕΚ 138, 142 .  

Το οξείδιο του αζώτου (NO), ως αγγειοδιασταλτική ουσία, δρα 

αμβλύνοντας την απάντηση της εγκύου στις κυκλοφορούσες 

αγγειοσυσπαστικές ουσίες και αυξάνοντας την μητροπλακουντιακή ροή 

αίματος 143. Επίσης, το NO προάγει την έκφραση των μεταλλοπρωτεασών 

ΜΜΡ2 και ΜΜΡ9, που είναι απαραίτητες για την διείσδυση της τροφοβλάστης 

και την ομαλή πλακουντιοποίηση 144. Αν και η αύξηση της σύνθεσης του NO 

στην φυσιολογική κύηση θωρείται δεδομένη, οι μελέτες δίνουν αντικρουόμενα 

αποτελέσματα στην ΠΕΚ. Για παράδειγμα από κάποιους ερευνητές έχουν 

βρεθεί μειωμένα επίπεδα προστακυκλίνης και ΝΟ 145,146,147, ενώ άλλοι βρήκαν 

φυσιολογική ή και αυξημένη σύνθεση ΝΟ στην ΠΕΚ 148. Έλλειψη του 

υποστρώματος της σύνθεσης ΝΟ, της αργινίνης, έχει βρεθεί σε γυναίκες με 



 

 
 

38 

ΠΕΚ 149, και αυτό μπορεί να οδηγήσει- εκτός από μειωμένη σύνθεση του ΝΟ- 

σε αυξημένη σύνθεση υπεροξειδίου, που με τη σειρά του οδηγεί σε αυξημένη 

αποδόμηση του NO και σύνθεση ΟΝΟΟ- 150. Ωστόσο, η χορήγηση L-αργινίνης 

δεν έχει δείξει κάποιο όφελος στην εξέλιξη της κύησης που επιπλέκεται με 

ΠΕΚ 151, 152. 

Το σύστημα της ενδοθηλίνης φαίνεται να συμμετέχει στην φυσική 

πορεία του συνδρόμου της ΠΕΚ, αφού αυξημένα επίπεδα της ΕΤ-1 έχουν 

βρεθεί σε γυναίκες με ΠΕΚ, κάνοντας πιθανό τον ενεργό ρόλο της στην 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την εμφάνιση της ΑΥ 153, 154, 155. Εξάλλου, στη 

μελέτη των Murphy και συν. η χορήγηση ανταγωνιστών του υποδοχέα Α της 

ενδοθηλίνης αναχαίτισε την ΑΥ που είχε προκληθεί από τα sFlt-1 156, ενώ και 

οι Li και συν. βρήκαν ότι η έκφραση της ΕΤ-1 ήταν εντονότερη σε ποντίκια με 

έλλειψη eNOS στα οποία είχε χορηγηθεί sFlt-1, σε σχέση με τα ποντίκια χωρίς 

την έλλειψη eNOS. Και εδώ η χορήγηση ανταγωνιστών του υποδοχέα Α της 

ΕΤ-1 βελτίωνε την εικόνα εξάλειψης των ποδοκυττάρων και την κάθαρση 

κρεατινίνης 122. 

Ακόμα και η φυσιολογική κύηση φαίνεται να αποτελεί μια φλεγμονώδη 

διεργασία για την έγκυο. Η φλεγμονώδης αντίδραση αυξάνει καθώς ο 

πλακούντας μεγαλώνει 157, και η ΠΕΚ δεν φαίνεται να είναι παρά μια 

κατάσταση ανατροπής της αντιρρόπησης, από την πλευρά του οργανισμού 

της εγκύου, απέναντι σε αυτό το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από την 

παρουσία του ισχαιμικού πλακούντα 158. Ο υποξικός πλακούντας που 

προκύπτει από την ανεπιτυχή διείσδυση της τροφοβλάστης προκαλεί 

οξειδωτικό στρες, και αυτό φαίνεται από τον σχηματισμό ελεύθερων ριζών, 

ισοπροστανοειδών και μειωμένων αντιοξειδωτικών μηχανισμών στις έγκυες 

με ΠΕΚ 150, 159. Παρόλα αυτά, η χορήγηση αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων 

δεν μειώνει τον κίνδυνο της ΠΕΚ, ενώ σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα 

επιπλοκών 160, 161. 
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ΣΤ.  Αγγειογενετικοί και αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες στην κύηση 

 

Η αγγειογένεση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία νέα 

τριχοειδή σχηματίζονται από προϋπάρχοντα αγγεία 162. Σε αυτή τη διαδικασία 

συμμετέχουν μόρια που προάγουν αλλά και μόρια που αναστέλλουν το 

σχηματισμό νέων αγγείων, έτσι ώστε να καθορίζουν την έκταση αλλά και το 

ρυθμό ανάπτυξης του αγγειακού δικτύου 163, 164. Στους ιστούς των ενηλίκων η 

αγγειογένεση συνήθως συμβαίνει κάτω από παθολογικές συνθήκες, όπως οι 

νεοεξεργασίες, η αμφιβληστροειδοπάθεια και η ρευματοειδής αρθρίτιδα 163,165. 

Όμως, και στην περίπτωση της κύησης η φυσιολογική ανάπτυξη του 

πλακούντα απαιτεί το σχηματισμό εκτεταμένου αγγειακού δικτύου. Η ταχεία 

ανάπτυξη του πλακούντα στα πρώιμα στάδια της κύησης συμβαίνει μέσα σε 

ένα ασυνήθιστα υποξικό περιβάλλον 9, 10, 166. Αυτό προάγει την ανάπτυξη 

νέων αγγείων και το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται από την ισορροπία μεταξύ 

επαγωγέων και ανασταλτών της αγγειογένεσης 164. 

Ο πλακούντας παράγει αρκετές αγγειογενετικές ουσίες, όπως τον 

VEGF, τον PlGF και τις αγγειοποιητίνες (Angiopoietins 1 και 2) 167,168. Η 

διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ αγγειογενετικών και αντι-αγγειογενετικών 

πρωτεϊνών θεωρείται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια της ΠΕΚ 

169,170. Μελέτες απενεργοποίησης γονιδίων σε ποντίκια έχουν δείξει ότι ο 

αγγειακός αυξητικός παράγοντας VEGF και οι υποδοχείς του έχουν κυρίαρχη 

θέση στην εξέλιξη της κύησης 166. Ο VEGF θεωρείται μιτογόνος παράγοντας 

που βρίσκεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα προάγοντας την αγγειογένεση. Η 

δράση του εκδηλώνεται κυρίως μέσω της αλληλεπίδρασής του με τους 

υποδοχείς του, που ανήκουν στην οικογένεια της τυροσινικής κινάσης, και 

είναι ο υποδοχέας Flt-1 και ο KDR 171. Ο VEGF προάγει την σύνθεση του NO 

και της προστακυκλίνης στα ενδοθηλιακά κύτταρα, γεγονός που κάνει ενεργό 

το ρόλο του στη μείωση των ΣΠΑ και της ΜΑΠ στην κύηση 50,172. Σε μελέτες 

με πειραματικά μοντέλα φαίνεται ότι η σοβαρή έλλειψη VEGF οδηγεί σε 

θάνατο, αλλά και η χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων του μορίου είναι επίσης 

επικίνδυνη. Έτσι, το ενεργό μόριο του VEGF μπορεί να ρυθμίζεται είτε θετικά 
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είτε αρνητικά και είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη του πλακούντα και 

την ομαλή εξέλιξη της κύησης 166.  

Όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο Κύηση και Νεφρός, το μόριο του 

VEGF παράγεται στα ποδοκύτταρα, αλλά ταξιδεύει ως τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα όπου φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο για την ομαλή θυρίδωση 

173. Σε μη κυοφορούντα ποντίκια, η κατά 50% μείωση του VEGF οδηγεί σε 

σπειραματική ενδοθηλίωση και πρωτεΐνουρία, παρόμοια φαινόμενα με αυτά  

της ΠΕΚ 174, ενώ ασθενείς που λαμβάνουν ανταγωνιστές του VEGF για την 

θεραπεία καρκίνου μπορεί να εμφανίσουν ΑΥ και πρωτεΐνουρία 21,175. 

Επιπλέον, η χορήγηση VEGF φαίνεται να βελτιώνει τις ιστολογικές βλάβες του 

νεφρού καθώς και την ΑΥ από την λήψη κυκλοσπορίνης 176, και επιταχύνει 

την υποχώρηση των βλαβών σπειραματοπάθειας και θρομβωτικής 

θρομβοπενικής πορφύρας 177,178. Κατά τη διαδρομή της φυσιολογικής κύησης, 

η έκφραση του μητρικού VEGF φαίνεται να μειώνεται 179, ενώ τα επίπεδα του 

mRNA-VEGF φαίνεται να είναι ακόμη χαμηλότερα στους προεκλαμπτικούς 

πλακούντες 19. 

Ο αυξητικός παράγοντας του πλακούντα (PlGF) ανακαλύφθηκε πριν 

από δύο δεκαετίες 180, αλλά ο ακριβής βιολογικός ρόλος του παραμένει 

ασαφής 181. Στους ανθρώπους, μικρές ποσότητες PlGF παράγονται από την 

καρδιά, τον πνεύμονα, τον θυρεοειδή αδένα, τους σκελετικούς μύες και το 

λιπώδη ιστό 182.  Ο PlGF προάγει την σύνθεση των ινοβλαστών και την 

επούλωση των τραυμάτων 183. Με τον ίδιο τρόπο, στο μυοκάρδιο συμβάλλει 

στην αποκατάσταση μετά από οξύ ισχαιμικό επεισόδιο, προάγοντας την 

αγγειογένεση και τη δημιουργία λείων μυϊκών κυττάρων, και επιπλέον έχει 

αναγνωριστεί ως προγνωστικός δείκτης για την τελική έκβαση 184. Στην 

φυσιολογική κύηση ο PlGF ανιχνεύεται στη μητρική κυκλοφορία από την 8η 

εβδομάδα κύησης με σταδιακή αύξηση μέχρι την 29η έως την 32η εβδομάδα, 

και βαθμιαία μείωση από την 33η εβδομάδα έως τον τοκετό 185,186. Η εμβρυϊκή 

τροφοβλάστη είναι η κύρια πηγή του κυκλοφορούντος PlGF στην κύηση, και η 

σύνθεσή του γίνεται μέσω της μεταβολικής οδού της πρωτεϊνικής κινάσης Α 

187.  
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Αν και για τον VEGF τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα, για τον PlGF δεν 

είναι βέβαιο τι συμβαίνει σε καταστάσεις υποξίας. Σε πολλούς ιστούς, τα 

επίπεδα PlGF αυξάνουν σε συνθήκες υποξίας, όμως αυτό δεν φαίνεται να 

ισχύει για τα τροφοβλαστικά κύτταρα 188. Το μόριο του PlGF μοιράζεται τον 

ένα από τους δύο υποδοχείς με τον VEGF, συγκεκριμένα τον Flt-1. Η 

πρόσδεση σε αυτόν προάγει τον πολλαπλασιασμό ή την μετανάστευση 

κυττάρων, και την αγγειογένεση 157. Η διαλυτή μορφή του Flt-1 μπορεί επίσης 

να συνδεθεί με τον PlGF (όπως και με τον VEGF) μειώνοντας τα επίπεδα του 

ενεργού μορίου, αφού στην πραγματικότητα τον απενεργοποιεί 189. Σε μελέτη 

των Levine και συν., φαίνεται ότι ο αυξημένος λόγος sFlt-1:PlGF 

προαναγγέλλει την εκδήλωση της ΠΕΚ 190.  

Ο εναλλακτικός τρόπος διαχωρισμού (splicing)  του μορίου του Flt-1 

οδηγεί στον σχηματισμό της διαλυτής μορφής του (soluble fms-like tyrosine 

kinase 1, sFlt-1) 171. Το μόριο αυτό περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1993 

από τους Kendall και Thomas, οι οποίοι βρήκαν ότι η διαφοροποίηση από τον 

Flt-1 έγκειται στην απώλεια του διαμεμβρανικού και κυτταροπλασματικού 

επιτόπου, αλλά με διατήρηση της περιοχής πρόσδεσης για τα συνδεόμενα με 

αυτόν μόρια 191 ( Σχήμα 2 ). 

 

Σχήμα 2  : Δομή των πρωτεϊνών Flt-1και sFlt-1. O Flt-1 έχει 7 Ig περιοχές πρόσδεσης 

για τον VEGF και PlGF. O υποδοχέας sFlt-1 στερείται διαμεμβρανικού και 

κυτταροπλασματικού επιτόπου (Αναπαραγωγή από Davison J M et al. JASN 2004; 15:2440-

2448) 

Τόσο ο Flt-1 όσο και ο sFlt-1 παράγονται κατά την κύηση από τον 

πλακούντα, και επειδή το μέγεθος του πλακούντα αυξάνει προοδευτικά, όλο 

και μεγαλύτερες ποσότητες sFlt-1 ανευρίσκονται καθώς η κύηση προχωρά 166. 

http://jasn.asnjournals.org/content/15/9/2440/F2.large.j
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Προς το τέλος της κύησης οι μεγαλύτερες ποσότητες του υποδοχέα 1 του 

VEGF είναι στη διαλυτή του μορφή, δηλαδή ως sFlt-1 192. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο sFlt-1 μειώνει τα επίπεδα των ελεύθερων -

και επομένως βιολογικά ενεργών- μορίων του VEGF και PlGF. 

Τροφοβλαστικά κύτταρα που απομονώθηκαν από προεκλαμπτικούς 

πλακούντες είχαν μεγαλύτερες ποσότητες sFlt-1 από τους φυσιολογικούς 

πλακούντες 18 . Την τελευταία δεκαετία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη 

μελέτη της συμπεριφοράς του sFlt-1 στην κύηση, αφού φαίνεται ότι θα 

μπορούσε να αποτελέσει έναν χρήσιμο δείκτη για την πρόβλεψη της ΠΕΚ, 

ιδιαίτερα σε γυναίκες αυξημένου κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου 193 .Τα 

δεδομένα από τις μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η ισχαιμία/υποξία του πλακούντα 

είναι αρκετή για να επάγει την ΠΕΚ μέσω αύξησης των sFlt-1, τουλάχιστον 

στα ποντίκια 194. Στον άνθρωπο ενδεχομένως η ισχαιμία του πλακούντα να 

χρειάζεται συνεργικούς παράγοντες, που σχετίζονται με το μητρικό ενδοθήλιο, 

για την κλινική έκφραση του συνδρόμου της ΠΕΚ. 

Η ενδογλίνη (Eng) είναι ένα ακόμη μόριο που έχει χρησιμεύσει ως 

δείκτης για την έγκαιρη διάγνωση της ΠΕΚ, κυρίως σε συνδυασμό με άλλους 

δείκτες, όπως ο λόγος sFlt-1:PlGF 190. Το μόριο της  Eng είναι ένας συν-

υποδοχέας του TGF-β1 και TGF-β3, και εκφράζεται σε μεγάλες ποσότητες 

στην ΠΕΚ 194. Ρυθμίζει τον αγγειακό τόνο μέσα από την αλληλεπίδραση με 

την συνθετάση του NO 195, ενώ η διαλυτή μορφή sEng ευνοεί την αγγειακή 

διαπερατότητα 170. Όταν χορηγηθεί στα ποντίκια προκαλεί πρωτεΐνουρία, 

ηπιότερης μορφής από αυτήν που προκαλεί ο sFlt-1. Όταν όμως 

συγχορηγηθεί με τον sFlt-1 τα ποντίκια αναπτύσσουν ΑΥ, βαριά 

πρωτεΐνουρία, καθυστέρηση ανάπτυξης του εμβρύου, και εικόνα ανάλογη με 

αυτή του συνδρόμου HELLP 170. Στους ανθρώπους, τα επίπεδα sEng 

μειώνονται μεταξύ του 1ου και 2ου τριμήνου της κύησης, όμως η μείωση αυτή 

αμβλύνεται σε γυναίκες που αργότερα εκδηλώνουν ΠΕΚ 196. 
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Ζ.  Υπερτασικές καταστάσεις στην κύηση 

Η παρουσία της πρωτεΐνουρίας διαφοροποιεί την ΠΕΚ από τις άλλες 

καταστάσεις όπου έχουμε την παρουσία υπέρτασης στην κύηση 63. Αυτές 

είναι:  

 Χρόνια υπέρταση: Η αρτηριακή υπέρταση 

προϋπήρχε της κύησης και είναι είτε ιδιοπαθής είτε 

δευτεροπαθής (π.χ σε ΧΝΝ). 

 Υπέρταση της κύησης : Η αρτηριακή υπέρταση 

που εμφανίζεται μετά την 20η εβδομάδα της κύησης, αλλά δεν 

συνοδεύεται από πρωτεΐνουρία. Μπορεί να είναι παροδική 

(υποχωρεί σε 12 εβδομάδες μετά τον τοκετό) ή μόνιμη 

(παραμένει περισσότερο των 12 εβδομάδων μετά τον τοκετό). 

 Προεκλαμψία σε έδαφος χρόνιας υπέρτασης: 

Σηματοδοτείται από αιφνίδια αύξηση της ΑΠ, την εμφάνιση ή την 

επιδείνωση της πρωτεΐνουρίας, θρομβοπενία ή αύξηση 

ηπατικών ενζύμων μετά την 20η εβδομάδα κύησης σε γυναίκες 

με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης.  

 

 

Η.  Προεκλαμψία 

Η1. Ορισμός – Ιστορική αναδρομή 

Ως προεκλαμψία ορίζεται το σύνδρομο εκείνο που χαρακτηρίζεται από 

την εμφάνιση υπέρτασης και πρωτεΐνουρίας μετά την 20η εβδομάδα της 

κύησης σε νορμοτασική και μη πρωτεΐνουρική έγκυο γυναίκα. Τα κριτήρια της 

ΠΕΚ που αναθεωρήθηκαν το 2000 από την ομάδα εργασίας του National 

High Blood Pressure Education Program ορίζουν την υπέρταση ως συστολική 

αρτηριακή πίεση ≥ 140mm Hg ή διαστολική πίεση ≥ 90mm Hg, σε δύο ή 

περισσότερες μετρήσεις με διαφορά 4-6 ωρών (αλλά όχι περισσότερων των 7 

ημερών) σε μέχρι τότε νορμοτασική γυναίκα, μετά την 20η εβδομάδα της 

κύησης 63. Η ίδια ομάδα εργασίας συνιστά επαγρύπνηση στην περίπτωση 
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που αυξηθεί η αρτηριακή πίεση  περισσότερο από 30mm Hg η συστολική, και 

περισσότερο από 15mm Hg η διαστολική, έστω και εάν οι τιμές αυτών δεν 

ξεπερνούν τα όρια της υπέρτασης (140/90mm Hg).  

Όσον αφορά στην πρωτεΐνουρία, η παρουσία της διαφοροποιεί την 

ΠΕΚ από την υπέρταση της κύησης (ΑΥΚ). Ως πρωτεΐνουρία ορίζεται η 

αποβολή λευκώματος >0,3g πρωτεΐνης σε συλλογή ούρων 24ώρου ή η 

ανεύρεση λόγου πρωτεΐνη/κρεατινίνη ούρων > 300mg/g 197. Νεότερα 

δεδομένα από τη μελέτη PIERS δείχνουν ότι ακόμη και η εξέταση τυχαίου 

δείγματος ούρων με τη μέθοδο εμβάπτισης χρωματομετρικής ταινίας (dipstick) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του λόγου 

πρωτεΐνη/κρεατινίνη ούρων 198. 

Παρά την αδυναμία πλήρους κατανόησης των μηχανισμών 

παθογένειας της νόσου, η ΠΕΚ είχε ήδη αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα 

αιώνες πριν. Πρώτος ο Ιπποκράτης αναφέρθηκε στην ύπαρξη κεφαλαλγίας, 

βυθιότητας και σπασμών ως δυσοίωνα σημεία στην κύηση 199. Ο όρος 

΄΄Προεκλαμψία΄΄ υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τον Varandeous το 1619 

200. Το 1945 περιγράφεται η συσχέτιση της ΑΠ με την επιτυχή έκβαση της 

κύησης 201, ενώ ένα χρόνο αργότερα δημοσιεύονται οι πρώτες περιπτώσεις 

τοξιναιμίας 202. 

 

H2. Παθογένεια 

Η παρουσία του πλακούντα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 

εκδήλωση της ΠΕΚ. Η παρουσία του εμβρύου δεν είναι απαραίτητη, αφού 

περιπτώσεις ΠΕΚ υπάρχουν και σε μύλη κύηση 203, ενώ ΠΕΚ έχει περιγραφεί 

και σε εξωμήτριο κύηση 204. Παρόλα αυτά, η ΠΕΚ δεν εκδηλώνεται σε όλες τις 

έγκυες με υποξικό πλακούντα 205. Η ανώμαλη πλακουντιοποίηση που 

θεωρείται ως το πρωταρχικό αίτιο για την εκδήλωση της ΠΕΚ απαντάται 

επίσης σε περιπτώσεις IUGR 206, καθώς και στο ένα τρίτο των πρόωρων 

γεννήσεων 207. Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η 

ανεπαρκής αιμάτωση του πλακούντα θα πρέπει να συνδυάζεται με 

παράγοντες της γυναίκας για την κλινική έκφραση του συνδρόμου της ΠΕΚ 

205.  
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Η παθογένεια της ΠΕΚ είναι πολύπλοκη. Σε αυτή φαίνεται να 

συμβάλλουν γενετικοί, ανοσολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 208. Έχει 

προταθεί η θεωρία των δύο σταδίων για την παθογένεια της νόσου 205. 

Το πρώτο στάδιο αφορά στην ανεπαρκή διείσδυση των κυττάρων της 

τροφοβλάστης στις σπειροειδείς αρτηρίες της μήτρας, με αποτέλεσμα την 

ανεπαρκή αναδιαμόρφωση ώστε να μετατραπούν σε χαμηλής αντίστασης-

υψηλής ροής αγγεία 15. Όπως έχει ήδη περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

στην διαδικασία της ομαλής εμφύτευσης, τα διεισδύοντα τροφοβλαστικά 

κύτταρα χάνουν τον επιθηλιακό τους χαρακτήρα και αποκτούν ενδοθηλιακό 

φαινότυπο. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται ως ψευδοαγγειογένεση 16, 209. 

Στην ΠΕΚ τα τροφοβλαστικά κύτταρα αποτυγχάνουν να αποκτήσουν τον 

ενδοθηλιακό φαινότυπο 210. Φαίνεται ότι οι διεισδύοντες τροφοβλάστες 

εκφράζουν μόρια όπως o VEGF και ο PlGF 18. Η σύνδεση VEGF με τον 

υποδοχέα του Flt-1 (VEGFR-1) είναι ο κύριος ρυθμιστής για την 

αναδιαμόρφωση των σπειροειδών αρτηριών και την απόκτηση του 

ενδοθηλιακού φαινοτύπου 211, ενώ φαίνεται ότι η σύνδεση VEGFR-1 προάγει 

και τη σύνθεση ΝΟ 212. Τόσο ο VEGF όσο και ο υποδοχέας Flt-1 έχουν βρεθεί 

να μειώνονται στην ΠΕΚ 18. 

Στο δεύτερο στάδιο, που χαρακτηρίζεται και ως μητρικό στάδιο, 

φαίνεται ότι προϊόντα απόπτωσης της συγκυτιοτροφοβάστης αλληλεπιδρούν 

με κυκλοφορούντα φλεγμονώδη κύτταρα της εγκύου, ή ακόμα και δρουν 

απευθείας, προκαλώντας γενικευμένη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 205, 213. Το 

στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την σπειραματική ενδοθηλίωση, την 

αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων και την συστηματική φλεγμονώδη 

αντίδραση, που γίνονται εμφανείς μετά την 20η εβδομάδα της κύησης 205. 

Πρόσφατα οι Redman και συν. περιέγραψαν την ΠΕΚ ως νόσο τριών 

σταδίων θεωρώντας ως πρώτο στάδιο την μειωμένη ανοχή του μητρικού 

περιβάλλοντος στο αλλογενές έμβρυο 214, ενώ οι Staff και συν. προτείνουν τον 

επαναπροσδιορισμό του συνδρόμου της ΠΕΚ στη βάση των κυκλοφορούντων 

ουσιών-βιοδεικτών που προέρχονται από τον ισχαιμικό πλακούντα 157.  
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Η3. Επιδημιολογία - Προδιαθεσικοί παράγοντες 

Η ΠΕΚ απαντάται σε ποσοστό 6-8% των κυήσεων 63, και αποτελεί αιτία 

θανάτου τόσο για το έμβρυο όσο και για τη μητέρα, καθώς ευθύνεται για το 

15% των θανάτων εγκύων στις αναπτυσσόμενες χώρες 215, με περισσότερους 

από 50.000 θανάτους ετησίως 216.  

Η ΠΕΚ θεωρείται ως ΄΄νόσος της πρώτης εγκυμοσύνης΄΄, αν και η 

προστασία που παρέχει η πολυτοκία φαίνεται να χάνεται με την αλλαγή 

ερωτικού συντρόφου 217. Το γεγονός αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι ο 

κίνδυνος μειώνεται με την επανειλημμένη έκθεση στα αντιγόνα συγκεκριμένου 

συντρόφου. Παρόλα αυτά, το προστατευτικό αποτέλεσμα που παρέχει η 

προηγούμενη κύηση με τον ίδιο σύντροφο χάνεται όταν μεσολαβεί μεγάλο 

χρονικό διάστημα μεταξύ των κυήσεων 218. Για γυναίκες με ιστορικό ΠΕΚ στην 

πρώτη κύηση η πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου στις επόμενες κυήσεις 

αυξάνει σημαντικά. Έτσι, ο κίνδυνος για μια γυναίκα στην πρώτη κύηση είναι 

4,1%, ενώ στη δεύτερη κύηση η πιθανότητα αυτή φτάνει το 14,7% εάν είχε 

εκδηλώσει ΠΕΚ στην πρώτη. Η πιθανότητα αυξάνει πολύ περισσότερο στην 

τρίτη κύηση - 31,9% - εάν η έγκυος είχε εκδηλώσει ΠΕΚ και στις δύο 

προηγούμενες κυήσεις 219. 

Ανασκόπηση περισσότερων των 1000 μελετών που δημοσιεύτηκαν 

από το 1962 έως το 2002 μας έδωσε σημαντικά στοιχεία για τους παράγοντες 

που αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης του συνδρόμου της ΠΕΚ. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι: εκδήλωση ΠΕΚ σε προηγούμενη κύηση, πρώτη 

κύηση, πολύδυμη κύηση, προϋπάρχων Σ.Δ, υψηλός δείκτης μάζας σώματος 

πριν από την κύηση, ηλικία της μητέρας ≥40 ετών, προϋπάρχουσα ΧΝΝ, 

προϋπάρχουσα ΑΥ, διάστημα ≥ 10 έτη από προηγούμενη κύηση, και 

αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 220. Η παρουσία του αντιφωσφολιπιδικού 

συνδρόμου φαίνεται να είναι ο πλέον ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την 

εκδήλωση της ΠΕΚ εννεαπλασιάζοντας την πιθανότητα αυτή. Το ιστορικό 

ΠΕΚ σε προηγούμενη κύηση αυξάνει τον κίνδυνο κατά επτά φορές, ενώ η 

ύπαρξη Σ.Δ τριπλασιάζει τον κίνδυνο. Βασιζόμενοι σε αυτές τις παρατηρήσεις 

οι ειδικοί κατάρτισαν κατευθυντήριες οδηγίες για τον υπολογισμό κινδύνου 

εμφάνισης ΠΕΚ 221. 
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Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη σε 

συνδυασμό με παχυσαρκία 222, 223 και η θρομβοφιλία 224. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες η υποθρεψία είχε αναγνωριστεί ως παράγοντας 

κινδύνου παλαιότερα 225, όμως φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση της μειωμένης 

λήψης ασβεστίου και της εμφάνισης ΠΕΚ 226. 

 

Η4. Κλινική εικόνα 

Εκτός από την υπέρταση και την πρωτεΐνουρία, στην ΠΕΚ μπορεί να 

υπάρχουν: οίδημα, οπτικές διαταραχές, κεφαλαλγία, επιγρασταλγία ή άλγος 

δεξιού υποχονδρίου, ναυτία και έμετος. Η αιμόλυση, τα αυξημένα ηπατικά 

ένζυμα και η θρομβοπενία είναι χαρακτηριστικά του συνδρόμου HELLP 

(Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets), που επιπλέκει το 5-8% 

των περιπτώσεων ΠΕΚ. Αυτή η κλινική οντότητα αποτελεί την πολυοργανική 

εκδήλωση του συνδρόμου της ΠΕΚ με επιπλοκές των αγγείων, του ήπατος, 

των νεφρών, του εγκεφάλου και του μηχανισμού πήξης του αίματος της 

εγκύου 227. 

Κακούς προγνωστικούς δείκτες αποτελούν τα παρακάτω συμπτώματα 

και σημεία 228: 

 ΣΑΠ≥160mm Hg ή ΔΑΠ≥110mm Hg σε δύο 

μετρήσεις με διαφορά τουλάχιστον 6 ωρών μεταξύ τους 

 Πρωτεΐνουρία > 5g/24h ή ≥+3 σε δύο τυχαία 

δείγματα ούρων που ελήφθησαν με διαφορά τουλάχιστον 4 

ωρών μεταξύ τους 

 Ολιγουρία < 500 ml/24h 

 Διαταραχές από το ΚΝΣ ή οπτικές διαταραχές 

 Πνευμονικό οίδημα ή κυάνωση 

 Επιγαστραλγία ή άλγος δεξιού υποχονδρίου 

 Διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας 

 Θρομβοπενία (αιμοπετάλια < 100.000/μl) 

 Καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου  
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Η ΠΕΚ, ιδιαίτερα αν παραμείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει 

στην εμφάνιση σπασμών, δηλαδή σε εκλαμψία 229. Της εκδήλωσης της 

εκλαμψίας συνήθως προηγούνται επίμονη κεφαλαλγία και διαταραχές της 

όρασης. Οι σπασμοί και η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης που 

εμφανίζονται στην εκλαμψία σχετίζονται, αν και όχι πάντα, με την ύπαρξη 

υπερτασικής εγκεφαλοπάθειας. Η εμφάνιση εκλαμψίας αυξάνει σημαντικά τη 

θνητότητα της μητέρας 192. Γενικά, τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο 

τα ποσοστά επιτυχούς έκβασης αυξάνουν όταν η ΠΕΚ εκδηλώνεται μετά την 

34η εβδομάδα κύησης (ΠΕΚ όψιμης έναρξης) σε σχέση με την ΠΕΚ που 

εκδηλώνεται πριν την 34η εβδομάδα (ΠΕΚ πρώιμης έναρξης) 230, 231, 232. Η 

μητρική και βρεφική νοσηρότητα και θνητότητα αυξάνουν σε γυναίκες με 

υποκείμενες νόσους 233,234, καθώς και στις αναπτυσσόμενες χώρες 199,216. 

Όσον αφορά στο έμβρυο οι πιθανές επιπλοκές της ΠΕΚ 

περιλαμβάνουν την παλινδρόμηση, τον πρόωρο τοκετό, την ενδομήτρια 

καθυστέρηση ανάπτυξης, ενώ μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές στη νεογνική 

και στη βρεφική εξέλιξη 235. Όσον αφορά στη μητέρα οι απώτερες επιπλοκές 

αφορούν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα και αναπτύσσονται σε 

ξεχωριστή ενότητα της παρούσας μελέτης. 

 

Η5. Βιοχημικές παράμετροι 

Έχουμε ήδη αναφερθεί στις μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας στην 

φυσιολογική κύηση καθώς και στην αντανάκλαση αυτών των μεταβολών στις 

βιοχημικές παραμέτρους που τις εκφράζουν, δηλαδή την ουρία και την 

κρεατινίνη. Τα δεδομένα αυτά αλλάζουν στις περιπτώσεις ΠΕΚ όπου, 

ανάλογα με την έκταση της σπειραματικής ενδοθηλίωσης και την 

αναπόφευκτη πρωτεΐνουρία, μπορεί να δούμε και την αύξηση των τιμών 

ουρίας και κρεατινίνης 95. 

Όσον αφορά στην αποβολή πρωτεϊνών στα ούρα, μπορεί να 

παρατηρηθεί αύξηση του ποσού αυτών ακόμα και στην φυσιολογική κύηση 101 

και οφείλεται στην αύξηση του GFR,στη μειωμένη επαναρρόφηση στο εγγύς, 

και ίσως σε μεταβολή του ηλεκτροστατικού φορτίου της διηθητικής επιφάνειας 
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236. Εξ’ ορισμού, στην ΠΕΚ η αποβολή πρωτεϊνών στα ούρα ξεπερνά τα 

300mg/24ωρο. 

Όσον αφορά στο ουρικό οξύ (UA), τα επίπεδά του μειώνονται στην 

φυσιολογική κύηση. Δεδομένου ότι η αποβολή του UA ρυθμίζεται κατά τα 2/3 

από το νεφρό, η μείωση των επιπέδων οφείλεται στην αύξηση του GFR ή/και 

στη μείωση της επαναρροφητικής ικανότητας του εγγύς σωληναρίου 236. Παρά 

το γεγονός ότι ο πλακούντας και το αναπτυσσόμενο έμβρυο είναι πηγές 

παραγωγής πουρινών, τα επίπεδα UA τείνουν να μειώνονται στην 

φυσιολογική κύηση τουλάχιστον μέχρι την 20η εβδομάδα, μετά να 

σταθεροποιούνται, με ήπια αυξητική τάση όσο πλησιάζουμε προς τον τοκετό 

237. Υπάρχουν ενδείξεις ότι στο 1ο τρίμηνο η μείωση του UA ίσως οφείλεται 

στην αιμοαραίωση από την αύξηση του όγκου πλάσματος 238. Στην ΠΕΚ τα 

επίπεδα του UA δείχνουν να είναι αυξημένα ήδη από το 1ο τρίμηνο 239 και 

αυτό φαίνεται να οφείλεται στη μείωση του GFR, στην αυξημένη 

επαναρρόφηση μαζί με Na+ στο εγγύς σωληνάριο, και στη μειωμένη έκκριση 

237.  Δυστυχώς οι περισσότερες μελέτες για την συμπεριφορά του UA στην 

ΠΕΚ είναι αναδρομικές. Έτσι, κάποιοι ερευνητές βρίσκουν τα επίπεδα UA 

αυξημένα από το 1ο τρίμηνο 239, ενώ κάποιοι άλλοι δεν βρίσκουν καμία 

συσχέτιση μεταξύ ΠΕΚ και UA επιπέδων 1ου τριμήνου κύησης γυναικών που 

αργότερα ανέπτυξαν ΠΕΚ 240. Σε μια αναδρομική μελέτη των Cnossen και 

συν. όπου είχαν μετρηθεί τα επίπεδα UA πριν την 25η εβδομάδα κύησης, 

φάνηκε ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση με την εκδήλωση ΠΕΚ, αλλά το τεστ 

είχε χαμηλή ευαισθησία  για την πρόβλεψη της ΠΕΚ 241. 

Πρόσφατες μελέτες υπαινίσσονται παθογενετικό ρόλο του UA στην 

ΠΕΚ. Για παράδειγμα, μελέτες σε πειραματικά μοντέλα έχουν δείξει ότι το UA 

μπορεί να επάγει νεφρική βλάβη, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και ΑΥ 242, 243. Οι 

Bainbridge και συν., μέσω της δράσης του UA στον πλακούντα, συμπέραναν 

ότι η υπερουριχαιμία της εγκύου μπορεί να ευθύνεται για την IUGR 244 ,ενώ σε 

άλλη μελέτη τους αναφέρουν ότι η υπερουριχαμία μπορεί να εξασθενεί την 

ικανότητα διείσδυσης της τροφοβλάστης 245. 

Το ασβέστιο ούρων  (UCa) φαίνεται να είναι σε χαμηλά επίπεδα σε 

γυναίκες με ΠΕΚ. Αν και οι αιτίες αυτής της διαταραχής δεν έχουν πλήρως 
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αποσαφηνιστεί, ίσως η μειωμένη πρόσληψη ασβεστίου, η μειωμένη 

απορρόφηση από το λεπτό έντερο, η σωληναριακή δυσλειτουργία του 

νεφρού, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες του εμβρύου φαίνεται να παίζουν 

κάποιο ρόλο 246. Οι Rondriguez και συν. μέτρησαν το UCa, χρησιμοποιώντας 

το λόγο UCa/UCr, σε έγκυες μεταξύ 24ης και 34ης εβδομάδας κύησης. Το cut-

off των 0.004 mg/g είχε ευαισθησία 70% και ειδικότητα 95%, με θετική 

προγνωστική αξία 64% και αρνητική 96% 247. 

Όσον αφορά σε άλλες βιοχημικές παραμέτρους που μπορεί να 

μεταβληθούν στην κύηση, αυτές είναι τα αιμοπετάλια, οι τρανασαμινάσες, οι 

παράγοντες πήξης, η γαλακτική δεϋδρογονάση, η αιμοσφαιρίνη και ο 

αιματοκρίτης και ορίζουν την εκδήλωση σοβαρής ΠΕΚ που συνοδεύεται από 

το σύνδρομο HELLP 248. 

 

H6. Καρδιαγγειακός κίνδυνος 

Υπάρχουν πολλές μελέτες που συνδέουν το ιστορικό ΠΕΚ με 

μελλοντική εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων, και ιδιαίτερα ΣΝ. Αυτό 

μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή η ΠΕΚ αυτή καθαυτή αυξάνει τον μελλοντικό 

κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο είτε επειδή οι γυναίκες που εμφανίζουν ΠΕΚ 

τείνουν να έχουν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής 

νόσου 249.  

Ήδη από τη δεκαετία του 1960 καταδείχθηκε ότι το ιστορικό της ΠΕΚ 

αυξάνει τον κίνδυνο για μελλοντική εμφάνιση ΑΥ 250. Στη μελέτη των Smith και 

συν. φαίνεται ότι γυναίκες με ΠΕΚ που γέννησαν πρόωρα χαμηλού βάρους 

νεογνά, είχαν σχετικό κίνδυνο νοσηλείας για ισχαιμική καρδιοπάθεια ή για 

θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια επτά φορές μεγαλύτερο σε σχέση με τις 

έγκυες με ανεπίπλεκτη κύηση 251. Μια άλλη μεγάλη μελέτη των Irgens και συν. 

κατέγραψε σχετικό κίνδυνο 1.2 για θάνατο από όλες τις αιτίες στις γυναίκες με 

ιστορικό ΠΕΚ. Στις γυναίκες αυτές, που επιπλέον είχαν γεννήσει πρόωρα, ο 

κίνδυνος αύξανε στο 2.7, ενώ ο κίνδυνος θνητότητας από καρδιαγγειακά αίτια 

ήταν οκταπλάσιος σε αυτή την ομάδα 252. 

Παράγοντες που υποδηλώνουν ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, όπως 

είναι η μικροαλβουμινουρία, και συνεπώς συνδέονται με καρδιαγγειακό 
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κίνδυνο έχουν συσχετιστεί με το ιστορικό ΠΕΚ 127, ενώ στη μετα-ανάλυση των 

Gallos και συν. φαίνεται ότι η εκδήλωση της ΠΕΚ συσχετίζεται με 

υπερτριγλυκεριδαιμία 253, που συγκαταλέγεται στους παράγοντες κινδύνου για 

Σ.Ν. Παράγοντες που θεωρείται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση ΠΕΚ 

όπως η παχυσαρκία 254, ο ΣΔ 254, η ΑΥ 255, η υπερομοκυστεϊναιμία 256, τα 

υψηλά επίπεδα ανδρογόνων 257, και η μαύρη φυλή 258, είναι συγχρόνως και 

παράγοντες κινδύνου για Σ.Ν. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα οι κίνδυνοι για τη 

γυναίκα που εκδήλωσε ΠΕΚ περιλαμβάνουν τη χρόνια ΑΥ, το ΣΔ, τη Σ.Ν, το 

ΑΕΕ και τον πρόωρο θάνατο από όλες τις αιτίες 157 . 

 

Η7. Θεραπεία-Πρόληψη 

Η μόνη οριστική θεραπεία μετά την εκδήλωση της ΠΕΚ παραμένει η 

αφαίρεση του πλακούντα 259. 

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει με σκοπό να εξετάσουν τη 

δυνατότητα της αποφυγής ή της μείωσης πιθανότητας εκδήλωσης ΠΕΚ είναι 

μικρές τυχαιοποιημένες μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν μικρό 

ή κανένα όφελος από τις όποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Όσον αφορά στα συμπληρώματα ασβεστίου, από διάφορες μικρές 

μελέτες φαίνεται να υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας 

του προσλαμβανόμενου ασβεστίου και της ΑΠ της εγκύου. Η δράση αυτή 

φαίνεται να οφείλεται σε μείωση της δραστικότητας της ρενίνης και των 

επιπέδων παραθορμόνης 248. Σε ανασκόπηση μελετών από τη βάση 

δεδομένων Cohrane φάνηκε πράγματι η χορήγηση ασβεστίου να μειώνει την 

επίπτωση της ΑΥ (σχετικός κίνδυνος 0.65) και της ΠΕΚ (σχετικός κίνδυνος 

0.45), ειδικά σε γυναίκες που ήταν υψηλού κινδύνου για ΠΕΚ και που είχαν 

χαμηλή πρόσληψη Ca++ στο καθημερινό τους διαιτολόγιο. Για τις γυναίκες με 

επαρκή πρόσληψη Ca++ η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική 260. Οι 

Barton και Sibai στην ανασκόπησή τους για την πρόβλεψη και την πρόληψη 

της ΠΕΚ, θεωρούν ασαφή το ρόλο του χορηγούμενου ασβεστίου σε γυναίκες 

με χαμηλή πρόσληψη 261. 
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Γνωρίζουμε ότι η ΠΕΚ συνοδεύεται από αυξημένο οξειδωτικό στρες για 

την έγκυο και για αυτό διάφοροι αντιοξειδωτικοί παράγοντες, όπως οι 

βιταμίνες C και Ε έχουν χορηγηθεί σε γυναίκες αυξημένου κινδύνου. Μεγάλη 

πολυκεντρική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2010 δεν κατέδειξε καμία μείωση 

στην πιθανότητα εκδήλωσης ΠΕΚ,  σε πληθυσμούς εγκύων τόσο με χαμηλό 

όσο και με υψηλό κίνδυνο 262.  

Ο ρόλος των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων έχει επίσης διερευνηθεί 

για την πρόληψη της ΠΕΚ. Γνωρίζοντας ότι η ΠΕΚ συνοδεύεται από 

αγγειόσπασμο και διαταραχές του συστήματος πήξης με επικράτηση των 

αγγειοσυσπαστικών έναντι των αγγειοδιασταλτικών ουσιών, είναι λογικό 

πολλοί ερευνητές να μελετούν τη δράση των αντιαιμοπεταλιακών (και 

ιδιαίτερα της ασπιρίνης) στην ΠΕΚ. Υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα 

όσον αφορά στις μελέτες αυτές. Σε πολυκεντρική μελέτη που συμπεριέλαβε 

2539 γυναίκες υψηλού κινδύνου (ΣΔ, ΑΥ, ιστορικό ΠΕΚ σε προηγούμενη 

κύηση, πολύδυμη κύηση) δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο όφελος από την 

χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης 255. Επομένως, αν και δεν υπάρχουν 

μελέτες που να το αποδεικνύουν, ίσως η χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλής και δικαιολογημένη σε γυναίκες υψηλού 

κινδύνου για ΠΕΚ 248, 95 . 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η αγγειοδιασταλτική 

δράση του ΝΟ φαίνεται να είναι μειωμένη στις γυναίκες με ΠΕΚ, ενώ τα 

επίπεδα του μορίου ADMA (ασυμμετρική διμεθυλαργινίνη), ενός αναστολέα 

της συνθετάσης του ΝΟ, είναι αυξημένα σε αυτή την ομάδα εγκύων 263. 

Ωστόσο δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η 

χορήγηση του αμινοξέως L-αργινίνη, που είναι υπόστρωμα για τη σύνθεση 

ΝΟ, μπορεί να είναι αποτελεσματική για την πρόληψη της ΠΕΚ 151. 

Ενδεχομένως, στο εγγύς μέλλον να προκύψουν νέα δεδομένα στο 

πεδίο πρόληψης-θεραπείας της ΠΕΚ με τη χρήση αγγειογενετικών 

παραγόντων (VEGF, PIGF, TGF-β) ή και ανταγωνιστών των 

αντιαγγειογενετικών μορίων (sFlt-1, sEng) 95. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στόχος της παρούσας προοπτικής μελέτης αποτέλεσε ο 

προσδιορισμός  αιμοδυναμικών παραμέτρων και το πώς αυτές μεταβάλλονται 

κατά την εξέλιξη της κύησης. Επίσης, διερευνήθηκε η χρησιμότητα των 

αιμοδυναμικών μεταβολών (και συγκεκριμένα της ταχύτητας του σφυγμικού 

κύματος), μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους, για την 

πρόβλεψη εκδήλωσης του συνδρόμου της προεκλαμψίας. 

Στην πρώτη φάση της μελέτης, για τη διερεύνηση του αιμοδυναμικού 

προφίλ της κύησης, επιλέχθηκαν η συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση 

–καθώς και η μέση αρτηριακή πίεση- , η καρδιακή συχνότητα, η καρδιακή 

παροχή, οι περιφερικές αντιστάσεις, η ταχύτητα του σφυγμικού κύματος. Οι 

παράμετροι αυτές προσδιορίστηκαν τόσο στο 1ο (6η-8η εβδομάδα) όσο και στο 

2ο (18η-21η εβδομάδα) τρίμηνο της κύησης. Στο όψιμο στάδιο του 2ου τριμήνου 

(22η – 26η εβδομάδα) μελετήθηκαν η αρτηριακή πίεση (συστολική, διαστολική, 

μέση αρτηριακή πίεση), και η ταχύτητα του σφυγμικού κύματος. Σε αυτό το 

στάδιο μετρήθηκαν επίσης το ουρικό οξύ αίματος, το λεύκωμα και το ασβέστιο 

ούρων 24ώρου, και έγινε προσδιορισμός των επιπέδων του αντι-

αγγειογενετικού παράγοντα sFlt-1 στον ορό των εγκύων. Η παρακολούθηση 

των γυναικών συνεχίστηκε μέχρι τον τοκετό, όπου από τους ιατρικούς 

φακέλους συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με την εκδήλωση προεκλαμψίας, την 

εβδομάδα τοκετού, και το βάρος του νεογνού. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Ασθενείς και σχεδιασμός της μελέτης 

Στην προοπτική αυτή μελέτη που διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο του 

2005 έως τον Μάιο του 2007 αρχικά εξετάστηκαν 138 έγκυες γυναίκες. Από 

αυτές, οι 132 αποδέχθηκαν την συμμετοχή τους στη μελέτη, όμως οι 14 τελικά 

δεν συμπεριλήφθηκαν λόγω ελλιπών στοιχείων παρακολούθησης. Τελικά, 

118 έγκυες, ηλικίας 15 έως 41 ετών, αποτέλεσαν τον πληθυσμό της μελέτης. 

Οι γυναίκες που εξετάστηκαν ήταν έγκυες που παρακολουθούνταν στο 

Εξωτερικό Ιατρείο της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Η πλειοψηφία αυτών, είτε 

παρακολουθούνταν εξ’ αρχής είτε μεταπήδησαν στην πορεία στο  Ιατρείο 

Παρακολούθησης Κύησης Υψηλού Κινδύνου. Επομένως, ο πληθυσμός των 

εγκύων που συμμετείχε στη μελέτη είχε τουλάχιστον έναν παράγοντα 

κινδύνου για την εμφάνιση συμβάματος κατά την εξέλιξη της κύησης, 

συμπεριλαμβανομένης της προεκλαμψίας (ΠΕΚ). Οι παράγοντες κινδύνου 

ήταν: πρώτη κύηση (άτοκες), ηλικία της εγκύου ≤ 18 ή ≥ 35 ετών, απίσχναση, 

παχυσαρκία, προϋπάρχουσα ΑΥ, ιστορικό εμφάνισης ΑΥ σε προηγούμενη 

κύηση, ιστορικό ΠΕΚ σε προηγούμενη κύηση, οικογενειακό ιστορικό ΠΕΚ, 

ιστορικό αυτόματης έκτρωσης-αποβολής σε προηγούμενη κύηση, 

προϋπάρχων ΣΔ, παθολογική καμπύλη σακχάρου σε προηγούμενη κύηση, 

εμφάνιση κολπικής αιμόρροιας στην τρέχουσα κύηση, πολύδυμη κύηση, 

καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου, ολιγάμνιο, 

προϋπάρχουσα ή πρωτοεμφανιζόμενη καρδιοπάθεια της εγκύου, ιστορικό 

νεφρικής νόσου, νόσος του κολλαγόνου, θρομβοφιλία. 

Η κατάσταση θρέψης της εγκύου βασίστηκε στον υπολογισμό του 

Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Index, BMI). Ως απίσχναση ορίστηκε η 

παρουσία BMI ≤ 18,5 kg/m2, ενώ ως παχυσαρκία η παρουσία BMI ≥ 30 

kg/m2. Το ύψος και το βάρος της εγκύου μετρήθηκαν κατά την 1η επίσκεψη 

στο ιατρείο για τις γυναίκες που εξετάστηκαν στο πρώιμο στάδιο του 1ου 

τριμήνου, ή καταγράφηκε το βάρος της εγκύου όπως η ίδια το ανέφερε κατά 

την έναρξη της κύησης, για τις γυναίκες που εντάχθηκαν στη μελέτη κατά το 

όψιμο στάδιο του 2ου τριμήνου. Η διάγνωση της προϋπάρχουσας ΑΥ έγινε με 
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κριτήριο τη λήψη αντιϋπερτασικών φαρμάκων πριν την σύλληψη ή την 

ανεύρεση ΑΠ ≥ 140/90 mmHg τουλάχιστον σε δύο μετρήσεις με διαφορά 4 

ωρών, πριν την 20η εβδομάδα κύησης. Η ύπαρξη χρόνιας νεφρικής νόσου 

(ΧΝΝ) διαπιστώθηκε βάσει των KDOQI κριτηρίων, και αφορούσε σε δομικές 

βλάβες των νεφρών ή την ύπαρξη λευκωματουρίας >300 mg/24ωρο πριν την 

20η εβδομάδα της κύησης. Σημειώνεται ότι καμία από τις εξεταζόμενες 

γυναίκες δεν είχε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, υπό την έννοια του GFR≤ 

60 ml/min/1,73 m2, καθώς και καμία δεν είχε εκδηλώσει ΠΕΚ (δηλαδή δεν είχε 

ΑΠ ≥ 140/90 mmHg  και λευκωματουρία  >300 mg/24ωρο μετά την 20η 

εβδομάδα κύησης) στην περίοδο που εντάχθηκε στη μελέτη. Οι υπόλοιποι 

παράγοντες που αφορούσαν στον χαρακτηρισμό της κύησης ως υψηλού 

κινδύνου, είτε διαπιστώθηκαν από τη λήψη του ιστορικού είτε από την 

ανασκόπηση του ιατρικού φακέλου είτε ανευρέθηκαν κατά τον 

υπερηχογραφικό έλεγχο της εγκύου.  Η ηλικία της κύησης υπολογίστηκε βάσει 

της πρώτης ημέρας του τελευταίου κύκλου εμμήνου ρύσεως, όπως 

αναφερόταν από την έγκυο. 

Για τις 41 (ομάδα Α) από τις 118 γυναίκες η ένταξη στη μελέτη έγινε 

κατά την πρώτη επίσκεψή τους στα Εξωτερικό Ιατρείο της Μαιευτικής και 

Γυναικολογικής Κλινικής και αφορούσε στην 6η – 8η εβδομάδα της κύησης 

(πρώιμο στάδιο 1ου τριμήνου). Οι ίδιες γυναίκες εξετάστηκαν και κατά την 18η 

– 21η εβδομάδα της κύησης (πρώιμο στάδιο 2ου τριμήνου), καθώς και στην 

22η – 26η εβδομάδα (όψιμο στάδιο 2ου τριμήνου). Σε αυτό το στάδιο 

εντάχθηκαν επιπλέον 77 γυναίκες (σύνολο 118, ομάδα Β). Τέλος,13 νεαρές 

μη έγκυες γυναίκες (ομάδα ελέγχου) που συμμετείχαν οικειοθελώς στη 

μελέτη, εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν για τις ίδιες παραμέτρους με τις έγκυες 

της ομάδας Α κατά το 1ο τρίμηνο. Κατά την στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων η ομάδα Α εξετάστηκε και υπό το πρίσμα των υποομάδων της 

όσον αφορά στον αριθμό των κυήσεων (άτοκες, δηλαδή οι έγκυες που 

διένυαν την 1η τους κύηση, και πολύτοκες, δηλαδή οι έγκυες που βρίσκονταν 

στην >1ης κύησης τους).  
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Η μέτρηση της βιοαντίστασης 

Για τη μέτρηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων της ομάδας Α και της 

ομάδας ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ηλεκτρικής βιοαντίστασης 

(bioimpedance)  με την χρήση της συσκευής BioZ.CardioDynamics (San 

Diego, Calif., 2003).  

Όπως έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα Γ2.2, η μέθοδος της 

βιοαντίστασης βασίζεται στην καταγραφή της ηλεκτρικής αντίστασης που 

προκαλείται στην διάρκεια του καρδιακού κύκλου από την χορήγηση 

εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής συχνότητας και χαμηλής έντασης μέσω 

ηλεκτροδίων στο θώρακα του εξεταζόμενου ατόμου. Το αποτέλεσμα της 

καταγραφής της αντίστασης (Ζο) χρησιμοποιείται αρχικά για τον υπολογισμό 

του όγκου παλμού (ΟΠ), και στη συνέχεια για τον υπολογισμό και άλλων 

αιμοδυναμικών παραμέτρων. 

Μετά την είσοδο στο ιατρείο η γυναίκα αναπαυόταν σε εξεταστική κλίνη 

σε ύπτια θέση για τουλάχιστον 10 min πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε 

μέτρησης. Σε αυτό το διάστημα γινόταν η καταγραφή των επιδημιολογικών 

χαρακτηριστικών, του ιατρικού ιστορικού και της εβδομάδας κύησης. Αρχικά 

γινόταν  η μέτρηση της ΑΠ μέσω της αυτοματοποιημένης μεθόδου του Bio Z 

με την χρήση περιχειρίδας. Ακολουθούσε η εισαγωγή των απαραιτήτων 

στοιχείων στην συσκευή Bio Z και η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων μέσω των 

ειδικών αυτοκόλλητων υποδοχέων δεξιά και αριστερά στον τράχηλο και στο 

θώρακα (στη μέση μασχαλιαία γραμμή, στο ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης). 

Η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων ήταν δεδομένη, αφ’ενός επειδή ο 

ειδικά εκπαιδευμένος ερευνητής ήταν πάντα ο ίδιος, αφετέρου επειδή έχει 

βρεθεί ότι μικρές αποκλίσεις στην τοποθέτηση των ηλεκτροδίων δεν 

αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα γινόταν και η καταγραφή 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ). Η ολοκλήρωση  της καταγραφής 

επιλεγόταν από τον ερευνητή μετά τη διαπίστωση ικανοποιητικού ηλεκτρικού 

σχήματος τόσο στο ΗΚΓ όσο και στην καταγραφή της Ζο. Σε κάθε περίπτωση 

τουλάχιστον 40 καρδιακοί κύκλοι αναλύονταν πριν την ολοκλήρωση της 

καταγραφής. Από όλα τα δεδομένα που έχει τις προδιαγραφές να μετράει η 

συσκευή BioZ, στη μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε τις μετρήσεις της συστολικής 



 

 
 

58 

αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ), της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΔΑΠ), της 

μέσης αρτηριακής πίεσης (ΜΑΠ), της καρδιακής συχνότητας (ΚΣ) και της 

καρδιακής παροχής (ΚΠ). Το μεταφορτίο (συστηματικές περιφερικές 

αντιστάσεις, ΣΠΑ) υπολογίστηκε βάσει του τύπου ΣΠΑ= 80*ΜΑΠ/ΚΠ 

 

Η ανάλυση ταχύτητας του σφυγμικού κύματος 

Τόσο στις γυναίκες της ομάδας Α, όσο και σε αυτές της ομάδας Β και 

της ομάδας ελέγχου έγινε μέτρηση της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος 

(ΤΣΚ - Pulse Wave Velocity, PWV). Η μέτρηση έγινε με χρήση της συσκευής 

PulseTrace 6000 (MicroMedical Ltd, Kent, UK) και αφορούσε στην καταγραφή 

άφιξης του σφυγμικού κύματος στην καρωτίδα και στην μηριαία αρτηρία (c-f 

PWV), στην ύπτια θέση για την ομάδα Α και την ομάδα ελέγχου, και στην 

αριστερή πλάγια θέση για την ομάδα Β.  

Όπως έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα Γ2.3, η μέτρηση του c-f PWV 

αντιπροσωπεύει την σκλήρυνση της αορτής, και αποτελεί μια μη επεμβατική, 

εύκολη στην εφαρμογή της, και αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης της 

ελαστικότητας των αγγείων. Η βασική αρχή στηρίζεται στην πίεση παλμού 

που δημιουργείται κατά την συστολή της αριστερής κοιλίας, και η οποία 

εξαπλώνεται κατά μήκος των αρτηριών με ταχύτητα ανάλογη της γεωμετρίας 

και των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος τους. Για τη διενέργεια της 

εξέτασης ηλεκτρόδια τοποθετούνταν στο θώρακα για συνεχή καταγραφή ΗΚΓ. 

Το κύμα R επισημαινόταν με αστερίσκο στην οθόνη της συσκευής. Στη 

συνέχεια η κεφαλή των υπερήχων τοποθετούνταν στο δέρμα (κάτω από το 

διχασμό της έσω καρωτίδας) σε γωνία περίπου 45° και με φορά προς την 

εκβολή του κύματος. Στόχος ήταν το καλύτερο δυνατό σήμα (παλμικό, 

δυνατό, χωρίς θόρυβο). Η ρίζα του κύματος επισημαινόταν με αστερίσκο, που 

έπεται χρονικά του αστερίσκου του κύματος R. Μετά από 10sec σταθερής 

καταγραφής γινόταν αποθήκευση των δεδομένων και ξεκινούσε η μέτρηση 

της επόμενης θέσης (μηριαία αρτηρία, κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου). 

Η συνεχής καταγραφή και τα αποτελέσματα που εμφανίζονταν στην 

οθόνη έδιναν τη δυνατότητα στον εξεταστή (που ήταν πάντα ο ίδιος) να κρίνει 
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ακουστικά και ποιοτικά την ποιότητα του σήματος, την ύπαρξη artifacts και 

θορύβου, και τελικά να επιλέξει την στιγμή ολοκλήρωσης της καταγραφής. Η 

σταθερή απόκλιση (standard deviation, SD), η οποία εμφανιζόταν στην 

οθόνη, είναι δείκτης των συστολή-προς- συστολή μεταβολών μέσα στο χρόνο 

από τη στιγμή καταγραφή του κύματος R έως την άφιξη του σφυγμικού 

κύματος, και για τις δύο εξεταζόμενες θέσεις. Ο ερευνητής της παρούσας 

μελέτης επέλεγε την ολοκλήρωση της καταγραφής εφόσον SD≤ 5%. Σε 

διαφορετική περίπτωση, ή εφόσον το σήμα δεν ήταν εξαρχής ικανοποιητικό, η 

καταγραφή απορριπτόταν και ξεκινούσε μια νέα που πληρούσε τα κριτήρια 

αξιοπιστίας. Σημειώνεται ότι η μέτρηση της ΑΠ γινόταν σε κάθε περίπτωση 

εξεταζόμενης γυναίκας με την αυτοματοποιημένη μέθοδο της συσκευής BioZ.  

 

Η μέτρηση των βιοχημικών παραμέτρων 

Σε όλες τις έγκυες (Ν=118) ελήφθησαν δείγματα αίματος και ζητήθηκε 

συλλογή ούρων 24ώρου στην 22η-26η εβδομάδα. Το δείγμα αίματος 

τοποθετούνταν σε σωληνάρια χωρίς την προσθήκη αντιπηκτικού. Οι 

παράμετροι που προσδιορίζονταν σε αυτό ήταν: ουρία και κρεατινίνη (για τον 

προσδιορισμό του ρυθμού σπειραματικής διήθησης) καθώς και ουρικό οξύ 

(ως δείκτη πρόβλεψης της ΠΕΚ). Οι μετρήσεις των ουσιών 

πραγματοποιήθηκαν  στο Βιοχημικό Εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ. 

Σε αυτή τη φάση ζητούνταν από την έγκυο να δώσει ένα δείγμα ούρων 

στο οποίο εμβαπτιζόταν χρωματομετρική ταινία προκειμένου να αποκλειστεί 

αδρά η ύπαρξη λευκωματουρίας >+1, και επομένως η πιθανότητα να έχει ήδη 

εκδηλωθεί ΠΕΚ. Παράλληλα δίνονταν οδηγίες για τη συλλογή ούρων 24ώρου 

για τον προσδιορισμό του λευκώματος, κρεατινίνης και ασβεστίου. Ο 

προσδιορισμός των ουσιών αυτών πραγματοποιήθηκε στο Βιοχημικό 

εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ και το αποτέλεσμα γινόταν γνωστό 2-3 ημέρες μετά 

την επίσκεψη της εγκύου. 
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Η μέτρηση των sFlt-1 

Σε όλες τις έγκυες (Ν=118) ελήφθη δείγμα αίματος σε σωληνάρια χωρίς 

αντιπηκτικό στην 22η-26η εβδομάδα. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν εντός 30 

min από τη συλλογή τους στις 3000 rpm για 15 min και ο ορός φυλάχθηκε 

στους -80°C έως τη στιγμή προσδιορισμού των επιπέδων sFlt-1. Για τις 

μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA με το διαθέσιμο 

αντιδραστήριο του εμπορίου Quantikine Human Soluble VEGF R1/Flt-1 

Immunoassay (R&D systems, Minneapolis, USA).  

Στα δείγματα έγινε αραίωση 1:10 και όλα μετρήθηκαν εις διπλούν, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το αποτέλεσμα έντασης του 

τελικού χρώματος μετρήθηκε σε μήκος κύματος 450nm εντός διαστήματος 30 

min μετά τη λήξη της αντίδρασης.  

Η ενδοαναλυτική (intra-assay) διακύμανση του συντελεστή 

μεταβλητότητας της μεθόδου ήταν 3,2%, ενώ η διαναλυτική (inter-assay) 

διακύμανση ήταν 7,4%. Η ελάχιστα ανιχνεύσιμη συγκέντρωση ήταν 3,5 pg/ml.  

 

Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έγινε με την 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS-20 (Statistical Package for Social 

Sciences). Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με μονοπαραγοντική και 

πολυπαραγοντική ανάλυση. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέση τιμή ± 1 

σταθερή απόκλιση για τις μεταβλητές με κανονική κατανομή, και ως διάμεση 

τιμή για τις μεταβλητές που δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή. Για την 

στατιστική διερεύνηση των  κανονικής κατανομής μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε το Student’s t-test, και το Mann-Whitney U-test για τις μη 

κανονικής κατανομής. Το x2 χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να συγκριθούν 

κατηγοριοποιημένες (διακριτές) μεταβλητές μεταξύ των διαφόρων ομάδων. 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης (πρόβλεψη της ΠΕΚ στην ομάδα Β), στις μη 

κανονικής κατανομής μεταβλητές έγινε  χρήση λογαρίθμων για την περαιτέρω 

στατιστική επεξεργασία, και καμπύλες ROC (receiver operating curves) έγιναν 

προκειμένου να ελεγχθεί η διαγνωστική ικανότητα κάθε παραμέτρου στην 
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πρόβλεψη της ΠΕΚ. Το κατώτερο όριο τιμής (cut-off) για κάθε παράμετρο 

ορίστηκε με βάση α) την ευαισθησία 90% από την ROC ανάλυση, για τον 

έλεγχο του ψευδώς θετικού ποσοστού (FPR) και β) το ψευδώς θετικό 

ποσοστό 10%, για τον έλεγχο της ευαισθησίας. Τα αποτελέσματα θεωρούνταν 

στατιστικά σημαντικά όταν p<0,05. 
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     ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

       Αποδέχθηκαν Ν=132  Ελλιπής  παρακολούθηση Ν=14 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

Αρχικός πληθυσμός 

Ν=138 

Τελικός Πληθυσμός 

      Ν=118 

Ομάδα Ελέγχου Ν=13 

 

 

Ομάδα Α (Ν=41)  

 6η-8η εβδομάδα  

 18η-21η εβδομάδα 

Μελέτη καρδιαγγειακής λειτουργίας: 

Bioimpedance + PWV  

 

  

Ομάδα Β (Ομάδα Α + 77 έγκυες, Ν=118) 

 22η-26η εβδομάδα 

 

Πρόβλεψη ΠΕΚ:  PWV +Βιοχημικές 

παράμετροι + sFlt-1 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. Οι αιμοδυναμικές παράμετροι στα πρώιμα στάδια 1ου και 2ου τριμήνου  

 Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά 

των 41 εγκύων της ομάδας Α, ενώ στον Πίνακα 2 τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των 13 νεαρών, μη εγκύων που αποτέλεσαν την ομάδα 

ελέγχου. Η μέση ηλικία εγκύων και μη εγκύων ήταν 27,3 και 24,8 έτη, 

αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) ήταν 25,9 και 22,1 kg/m2, 

αντίστοιχα. Και για τα δύο χαρακτηριστικά δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στην ομάδα των εγκύων υπήρχε 

συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και ΔΜΣ (r=0,373, p<0,05). Σε ότι αφορά στις 

συσχετίσεις των αιμοδυναμικών παραμέτρων που μελετήθηκαν, αυτές 

φαίνονται στους πίνακες 3 και 4, για το 1ο και 2ο τρίμηνο, αντίστοιχα.  

Στο 1ο τρίμηνο (6η – 8η εβδομάδα) η συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) 

συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το ΔΜΣ (r=0,387, p<0,05), τη διαστολική 

(ΔΑΠ) και τη μέση (ΜΑΠ)  αρτηριακή πίεση (r= 0,752 και r=0,892, αντίστοιχα, 

p<0,01), την καρδιακή συχνότητα (ΚΣ) (r=0,476, p<0,01), την καρδιακή 

παροχή (ΚΠ) (r=0,423, p<0,01), την ταχύτητα σφυγμικού κύματος (ΤΣΚ) 

(r=0,478, p<0,01). Η ΔΑΠ, εκτός από την ΣΑΠ, συσχετίζεται θετικά με την 

ΜΑΠ (r=0,968, p<0,01), την ΚΣ (r=0,613, p<0,01), τις ΣΠΑ (r=0,401, p<0,01), 

και την ΤΣΚ (r=0,379, p<0,01). Η ΜΑΠ, εκτός από τις ΣΑΠ και ΔΑΠ, 

συσχετίζεται θετικά με την ΚΣ (r=0,598, p<0,01) την ΚΠ (r=0,311, p<0,05), τις 

ΣΠΑ (r=0,337, p<0,05), και την ΤΣΚ (r=0,441, p<0,05). Η ΚΣ, εκτός από την 

ισχυρή συσχέτιση που έχει με τις ΣΑΠ, ΔΑΠ, ΜΑΠ (r=0,476, r=0,613  r=0,598, 

αντίστοιχα, p<0,01), συσχετίζεται επίσης με τις ΣΠΑ και ΤΣΚ (r=0,31 και 

r=0,343, αντίστοιχα, p<0,05). Οι ΣΠΑ συσχετίζονται αρνητικά με τον ΔΜΣ και 

την ΚΠ (r= -0,317 και r= -0,761, αντίστοιχα, p<0,01), ενώ εμφανίζουν θετικές 

συσχετίσεις με ΔΑΠ και  ΜΑΠ (r=0,401 και r=0,337, αντίστοιχα). Η ΤΣΚ 

συσχετίζεται θετικά με όλες τις παραμέτρους, εκτός από τις ΣΠΑ  (Πίνακας 3). 

Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η ΤΣΚ συσχετίζεται μόνο με την ΜΑΠ και την 

ηλικία της εγκύου (β=0,047 και β=0,124, αντίστοιχα, p<0,01). 

Στο 2ο τρίμηνο (18η- 21η εβδομάδα) της κύησης, παρατηρήθηκαν οι εξής 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις: η ΣΑΠ συσχετίζεται με τις ΔΑΠ και ΜΑΠ 
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(r=0,553 και r=0,809, αντίστοιχα, p<0,01), το ΔΜΣ (r=0,346, p<0,01) την ΚΠ 

(r=0,461, p<0,01) και την ΤΣΚ (r=0,485, p<0,01). Η ΔΑΠ συσχετίζεται με τις 

ΣΑΠ και ΜΑΠ (r=0,553 και 0,936, αντίστοιχα, p<0,01), και με την ΤΣΚ 

(r=0,419, p<0,05). Η ΜΑΠ, εκτός από τις ΣΑΠ και ΔΑΠ (r=0,809 και r=0,936, 

αντίστοιχα, p<0,01), συσχετίζεται με την ΚΠ και την ΤΣΚ (r=0,387, p<0,05 και 

r=0,502, p<0,01). Η ΚΣ δεν συσχετίζεται με καμία άλλη παράμετρο στο 2ο 

τρίμηνο, ενώ οι ΣΠΑ, όπως και στο 1ο τρίμηνο, συσχετίζονται αρνητικά με το 

ΔΜΣ και την ΚΠ (r= -0,346 και r= -0,81, αντίστοιχα, p<0,01). Η ΤΣΚ συσχετίζε 

ται θετικά με τις περισσότερες παραμέτρους, εκτός από την ΚΣ και τις ΣΠΑ 

(Πίνακας 4). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η ΤΣΚ συσχετίζεται με την 

ΜΑΠ, την ηλικία (β=0,048 και β=0,08, αντίστοιχα, p<0,01) και την ΚΠ 

(β=0,336, p<0,01). 
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Πίνακας 1. Δημογραφικά και κλινικά δεδομένα των εγκύων της ομάδας Α 

(Ν=41) 

Ονομ/μο 

(αρχικά) 
Ηλικία  ΔΜΣ 

Αριθμός 

κυήσεων  
Παράγοντας κινδύνου 

ΧΝ.Ζ 25 28 1 Ιστορικό αποβολής - Υπερομοκυστεϊναιμία 

ΠΡ.Ε 36 32 2 Παχυσαρκία - Ηλικία > 35 - Δίδυμη κύηση 

ΑΝ.Γ 27 52 2 Παχυσαρκία 

ΛΥ.Μ 33 25,7 2  IUGR - κ.κ αποκλεισμός 

JE.I 23 20,9 1 Κολπική αιμόρροια - Οικογενειακό ιστορικό ΠΕΚ 

ΣΤ.Ο 23 19,4 1 Άτοκος 

DO.M 17 16,6 1 Απίσχναση - Ηλικία <18 - Άτοκος   

MA.E 24 17,9 1 Απίσχναση - Άτοκος 

ΣΑ.Χ 19 20,9 1 Άτοκος - Ολιγάμνιο 

ΚΑ.Χ 37 21,3 1 Άτοκος - Ηλικία > 35 

XH.M 30 30,2 1 Άτοκος - Παχυσαρκία 

ΤΑ.Ε 15 23 1 Άτοκος - Ηλικία < 18  

ΣΓ.Κ 26 44 2 Παχυσαρκία - ΑΥ προηγούμενης κύησης  

ΖΑ.Α 22 21,3 3 Κολπική αιμόρροια 

ΜΑ.Μ 41 28,7 1 Άτοκος- Ηλικία > 35 - IVF 

ΜΑ.Χ 18 19,8 1 Άτοκος 

SA.L 27 19,1 2 Ιστορικό αποβολών  

AL.K 20 19,8 2 Ιστορικό αποβολής 

ΔΑ.Μ 31 17,1 1 Άτοκος - Οικογενειακό ιστορικό ΠΕΚ 

SI.M 21 19 1 Άτοκος 

ΠΡ.Ι 24 24,1 3 ΑΥ  προηγούμενης κύησης 

ΟΡ.Μ 24 33 2 Παχυσαρκία - ΑΥ προηγούμενης κύησης  

ΤΑ.Ν 28 37,2 4 Παχυσαρκία - ΠΕΚ προηγούμενης  κύησης 

ΒΑ.Ο 24 33,8 1 Άτοκος - Παχυσαρκία - ΑΥ προηγούμενης κύησης 

ΜΟ.Γ 24 21,8 1 Άτοκος - Κολπική αιμόρροια 

ΦΡ.Μ 21 23,3 2 Παθολογική καμπύλη σακχάρου προηγούμενης κύησης 

VE.G 31 20,3 2 Ιστορικό αποβολής 

GA.M 30 19,9 1 Άτοκος 

ΠΑ.Χ 28 20,3 3 ΠΕΚ 1ης & 2ης κύησης 

MO.G 30 19,8 1 Άτοκος 

ΣΤ.Π 35 26,8 2 Ιστορικό αποβολής - Ηλικία > 35 

VA.I 23 26,8 3 Παθολογική καμπύλη σακχάρου προηγούμενης κύησης 

ΜΟ.Π 32 30,4 2 Παχυσαρκία 

ΠΡ.Β 25 27,7 2 Ιστορικό αποβολής 

ΔΗ.Μ 36 29,2 2 Παθολογική καμπύλη σακχάρου προηγούμενης κύησης 

ΣΑ.Α 26 25,2 1 Άτοκος - Ιστορικό  ΑΥ 

ΣΤ.Θ 31 28 3 Κολπική αιμόρροια - Ιστορικό αποβολής 

ΑΡ.Ρ 26 18,5 2 Απίσχναση 

ΚΑ.Μ 26 24.5 1 Ιστορικό αποβολής 

ΜΟ.Ν 37 35,4 3 Παχυσαρκία - Ηλικία > 35 

ΒΟ.Α 37 34,5 2 ΣΔ - Παχυσαρκία - Ηλικία > 35 
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Πίνακας 2. Δημογραφικά δεδομένα της ομάδας ελέγχου (Ν=13) 

Ονομ/νο Ηλικία  ΔΜΣ Κάπνισμα 

ΚΑ.Μ 23 19,9 Όχι 

DO.F 33 20,6 Όχι 

ΚΥ.Α 22 18,4 Ναι 

ΜΑ.Ε 21 16,5 Ναι 

ΚΟ.Ν 24 23,4 Όχι 

ΚΛ.Σ 22 18,1 Ναι 

ΒΡ.Γ 20 25,9 Όχι 

ΚΟ.Κ 19 23,6 Ναι 

ΣΚ.Κ 27 21,2 Όχι 

ΛΑ.Μ 33 23,2 Όχι 

ΦΡ.Α 26 27,2 Όχι 

ΧΡ.Μ 36 22,9 Όχι 

ΒΟ.Ε 21 25,9 Όχι 
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Πίνακας 3. Συσχετίσεις των αιμοδυναμικών παραμέτρων στο 1ο τρίμηνο ( 6η-

8η εβδομάδα) κύησης στην ομάδα Α 

  ΗΛΙΚΙΑ ΔΜΣ ΣΑΠ1 ΔΑΠ1 ΜΑΠ1 ΚΣ1 ΚΠ1 ΣΠΑ1 ΤΣΚ1 

ΗΛΙΚΙΑ    0,373* 0,307 0,17 0,235 0,13 0,315* -0,108 0,591** 

ΔΜΣ  0,373   0,387* 0,115 0,227 0,114 0,52** -0,317* 0,482** 

ΣΑΠ1  0,307 0,387*   0,752** 0,892** 0,476** 0,423** 0,162 0,478** 

ΔΑΠ1  0,17 0,115 0,752**   0,968** 0,613** 0,22 0,401** 0,379* 

ΜΑΠ1  0,235 0,227 0,892** 0,968**   0,598** 0,311* 0,337* 0,441** 

ΚΣ1  0,129 0,114 0,476** 0,613** 0,598**   0,088 0,31* 0,343* 

ΚΠ1  0,315* 0,52** 0,423** 0,22 0,311* 0,09   0,761** 0,449** 

ΣΠΑ1  -0,108 -0,317* 0,162 0,401** 0,337* 0,31* -0,761**   -0,155 

ΤΣΚ1  0,591** 0,482** 0,478** 0,379* 0,441** 0,343* 0,449**  -0,155   

 

*p<0,05, **p<0,01 

 

Πίνακας 4. Συσχετίσεις των αιμοδυναμικών παραμέτρων στο 2ο τρίμηνο (18η-

-21η  εβδομάδα) κύησης στην ομάδα Α 

  ΗΛΙΚΙΑ ΔΜΣ ΣΑΠ2 ΔΑΠ2 ΜΑΠ2 ΚΣ2 ΚΠ2 ΣΠΑ2 ΤΣΚ2 

ΗΛΙΚΙΑ    0,373* 0,189 0,159 0,193 ₋0,03 0,351* ₋0,214 0,572** 

ΔΜΣ  0,373*   0,533** 0,296 0,44** 0,04 0,589** ₋0,346* 0,554** 

ΣΑΠ2  0,189 0,346**   0,553** 0,809** 0,109 0,461** ₋0,002 0,485** 

ΔΑΠ2  0,159 0,296 0,553**   0,936** 0,235 0,267 0,253 0,419* 

ΜΑΠ2  0,193 0,44** 0,809** 0,936**   0,217 0,387* 0,17 0,502** 

ΚΣ2  ₋0,025 0,04 0,109 0,235 0,217   0,163 -0,104 0,085 

ΚΠ2  0,351* 0,589** 0,461** 0,267 0,387* 0,163   ₋0,81** 0,566** 

ΣΠΑ2  ₋0,214 ₋0,346* 0,002 0,253 0,17 ₋0,104 ₋0,81**   ₋0,287 

ΤΣΚ2  0,572** 0,554** 0,485** 0,419* 0,502** 0,085 0,566** ₋0,287   

*p<0,05, **p<0,01 
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Πίνακας 5. Ποσοστιαία (%) μεταβολή των αιμοδυναμικών παραμέτρων  από 

την 6η-8η έως την 18η-21η εβδομάδα κύησης της ομάδας Α 

Παράμετρος 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο % ΜΕΤΑΒΟΛΗ p value 

ΣΑΠ (mmHg) 111±12 107±10 -2,59 NS 

ΔΑΠ (mmHg) 68±11 63±8 -5,86 0,01 

ΜΑΠ (mmHg) 82±11 78±8 -4,52 0,017 

ΚΣ (σφ/min) 78±13 82±10 7,24 0,006 

ΚΠ (l/min) 5,82±1,14 5,9±1,17 2,11 NS 

ΣΠΑ (dynes/sec×cm
5
) 1164±247 1084±207 -5,67 0,007 

ΤΣΚ (m/sec) 7,38±1,56 7,13±1,28 -2,73 0,021 

 

ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος  ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση  ΔΑΠ: διαστολική αρτηριακή 

πίεση  ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση  ΚΣ: καρδιακή συχνότητα  ΚΠ: καρδιακή παροχή  ΣΠΑ: 

συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις  ΤΣΚ: ταχύτητα σφυγμικού κύματος 

 

 

 

Οι μεταβολές των αιμοδυναμικών παραμέτρων από το 1ο στο 2ο 

τρίμηνο φαίνονται στον Πίνακα 5. Εκτός από την ΣΑΠ και την ΚΠ, οι 

υπόλοιπες παράμετροι μεταβάλλονται στατιστικά σημαντικά. Η ΚΣ συχνότητα 

έχει τη μεγαλύτερη μεταβολή (7,24%) και ακολουθούν η ΔΑΠ και οι ΣΠΑ (-

5,86%, και -5,67%, αντίστοιχα).  

Στον Πίνακα 6 φαίνονται οι μέσες τιμές των αιμοδυναμικών 

παραμέτρων ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου (μη έγκυες, νεαρές γυναίκες) και 

στην ομάδα Α των εγκύων. Οι τιμές των παραμέτρων ανάμεσα στις δύο 

ομάδες διαφέρουν σε κάθε περίπτωση, αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά 

καταγράφεται μόνο για την ΚΠ και τις ΣΠΑ.  

Στον Πίνακα 7 καταγράφονται και  συγκρίνονται οι ποσοστιαίες 

μεταβολές των αιμοδυναμικών μεταβολών σε δύο υποκατηγορίες της ομάδας 

Α, των άτοκων και των πολύτοκων. Όπως φαίνεται και στον πίνακα, 
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στατιστικά σημαντικές διαφορές υπάρχουν στην ΚΠ και στις ΣΠΑ (βλ. και 

Σχήμα 2). 

 

Πίνακας 6. Σύγκριση των αιμοδυναμικών παραμέτρων μεταξύ της ομάδας 

ελέγχου και των εγκύων της ομάδας Α στο 1ο τρίμηνο 

Παράμετρος 
Μη Έγκυες (Ομάδα 

ελέγχου Ν=13) 
Έγκυες (Ομάδα Α Ν=41) p value 

ΣΑΠ (mmHg) 113±7,2 111±11,7 NS 

ΔΑΠ (mmHg) 71±7 68±11 NS 

ΜΑΠ (mmHg) 85±6,7 82±10,6 NS 

ΚΣ (σφ/min) 74±7 78±14 NS 

ΚΠ (lt/min) 5,08±0,50 5,82±1,14 0,027 

ΣΠΑ (dynes/sec×cm
5
) 1341±114 1164±247 0,016 

ΤΣΚ (m/sec) 6,49±0,68 7,38±1,56 NS 
 

   

 

ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση  ΔΑΠ: διαστολική αρτηριακή πίεση  ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση  ΚΣ: 

καρδιακή συχνότητα  ΚΠ: καρδιακή παροχή  ΣΠΑ: συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις  ΤΣΚ: 

ταχύτητα σφυγμικού κύματος 
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Πίνακας 7. Ποσοστιαία (%) μεταβολή των αιμοδυναμικών παραμέτρων από το 1ο (6η-

8η εβδ.) στο 2ο (18η-21η εβδ.) τρίμηνο άτοκων και πολύτοκων εγκύων της ομάδας Α 

Παράμετρος Άτοκες (Ν=19) Πολυτόκες (Ν=22) p value 

ΣΑΠ  -1,56 -3,47 NS 

ΔΑΠ  -7,5 -4,45 NS 

ΜΑΠ  -4,89 -4,2 NS 

ΚΣ  8,41 6,23 NS 

ΚΠ  -3,03 6,55 0,008 

ΣΠΑ  -1,38 -9,37 0,046 

ΤΣΚ  -3,19 -2,33 NS 

 

ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση  ΔΑΠ: διαστολική αρτηριακή πίεση  ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση  ΚΣ: 

καρδιακή συχνότητα  ΚΠ: καρδιακή παροχή  ΣΠΑ: συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις  ΤΣΚ: 

ταχύτητα σφυγμικού κύματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

71 

Σχήμα 1. Διαφορές των αιμοδυναμικών παραμέτρων από το 1ο στο 2ο 

τρίμηνο της κύησης στην ομάδα Α 

 

* p<0.05   **p<0.01 

ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση  ΚΣ: καρδιακή συχνότητα  ΚΠ: καρδιακή παροχή  ΣΠΑ: 

συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις  ΤΣΚ: ταχύτητα σφυγμικού κύματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

   * 

       ** 

* 



 

 
 

72 

Σχήμα 2. Διαφορές των αιμοδυναμικών παραμέτρων από το 1ο στο 2ο 

τρίμηνο της κύησης σε άτοκες (ή πρωτότοκες) και πολύτοκες γυναίκες της 

ομάδας Α 

 

 

 ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση  ΚΣ: καρδιακή συχνότητα  ΚΠ: καρδιακή παροχή  ΣΠΑ: 

συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις  ΤΣΚ: ταχύτητα σφυγμικού κύματος 
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Β. Αξιολόγηση της ταχύτητας σφυγμικού κύματος στη δυνατότητα 

πρόβλεψης της ΠΕΚ στο όψιμο στάδιο του 2ου τριμήνου 

Από τις 118 έγκυες (ομάδα Β) που εξετάστηκαν στην 22η-26η 

εβδομάδα, 21 εκδήλωσαν ΠΕΚ. Από αυτές, 11 εκδήλωσαν πρώιμης έναρξης 

ΠΕΚ (διάγνωση πριν την 34η εβδομάδα κύησης), ενώ 10 εκδήλωσαν όψιμης 

έναρξης ΠΕΚ (διάγνωση μετά την 34η εβδομάδα κύησης). Τα δημογραφικά 

και κλινικά χαρακτηριστικά των  εγκύων, προεκλαμπτικών και μη, φαίνονται 

στον Πίνακα 8. Η επίπτωση της ΠΕΚ ήταν μεγαλύτερη ανάμεσα στις 

παχύσαρκες (ΔΜΣ >30 kg/m2) και στις γυναίκες με πρωτεϊνουρία πριν την 

κύηση. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

προεκλαμπτικών και μη προεκλαμπτικών εγκύων σε ότι αφορά την ηλικία, τις 

γυναίκες με 1η κύηση, και αυτές με ιστορικό:  ΣΔ, ΑΥ, ΠΕΚ σε προηγούμενη 

κύηση, αυτόματης έκτρωσης/αποβολής σε προηγούμενη κύηση, οικογενειακό 

ιστορικό ΠΕΚ, καθώς και στις καπνίστριες. 

Πίνακας 8. Δημογραφικά και κλινικά δεδομένα των εγκύων της ομάδας Β 

 Σύνολο εγκύων 

Ν=118 

Μη προεκλαμπτικές 

Ν=97 

Προεκλαμπτικές 

Ν=21 

p value 

  Παράμετρος 

Ηλικία (έτη) 27,9 ± 5,9 27,6 ± 6 29,1 ± 5,2 NS 

ΔΜΣ (kg/m2) 27 ± 5,9 26,5 ± 6,1 29,5 ± 4 <0,05 

Βάρος σώματος (kg) 72 ± 17 70,2 ± 17,2 80,2 ± 13,3 <0,05 

Άτοκες [n (%)] 54 (44,9) 45 (46,4) 8 (38,1) NS 

Καπνίστριες [n (%)] 45 (38,1) 37 (38,1) 8 (38,1) NS 

Παχυσαρκία [n (%)] 37 (31,4) 25 (25,8) 12 (57,1) <0,05 

ΣΔ  [n (%)] 11 (9,3) 7 (7,2) 4 (19) NS 

Χρόνια ΑΥ  [n (%)] 19 (16,1) 14 (14,4) 5 (23,8) NS 

Πρωτεϊνουρία προ κύησης  [n 

(%)] 18 (15,2) 10 (10,3) 8 (38,1) <0,01 

Ηλικία >35 έτη  [n (%)] 11 (9,3) 9 (9,3) 2 (9,5) NS 

Ηλικία <18 έτη  [n (%)] 6 (5,1) 6 (6,2) 0 (0) NS 

ΠΕΚ προηγούμενης κύησης  [n 

(%)] 13 (11) 9 (9,3) 4 (19) NS 

Οικογενειακό ιστορικό ΠΕΚ [n 

(%)] 4 (3,4) 4 (4,1) 0 (0) NS 

Ιστορικό αυτόματης αποβολής [n 

(%)] 14 (11,9) 14 (14,4) 0 (0) NS 

Χρόνος τοκετού (ημέρες) 273 (266 - 280) 273 (269 - 280) 253 (242 - 265) <0,001 

Βάρος νεογνού (gr) 3085 (2830 -3329) 3150 (2983 - 4375) 2500 (2264 - 2794) <0,001 

ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος  ΣΔ: σακχαρώδης διαβήτης  ΑΥ: αρτηριακή υπέρταση   
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Πίνακας 9. Αιμοδυναμικές-βιοχημικές παράμετροι των εγκύων της ομάδας Β 

 

 Σύνολο εγκύων 

Ν=118  

Μη προεκλαμπτικές 

Ν=97 

Προεκλαμπτικές 

Ν=21 

p value 

 

ΣΑΠ (mmHg) 112,7 ± 12,5 111,2 ± 12,8 122,5 ± 11,1 <0,001 

ΔΑΠ  (mmHg) 67,0 ± 10,6 66,8 ± 10,7 73,6 ± 9,2 <0,01 

ΜΑΠ  (mmHg) 83,1 ± 10,8 81,6 ± 10,6 90,0 ± 8,7 <0,01 

ΤΣΚ  (m/sec) 7,7 ± 1,7 7,2 ± 1,1 10,2 ± 1,9 <0,001 

sFlt-1 (pg/ml) 2055 (1377 - 3425) 1863 (1335 - 2704) 6042 (3786 - 8775) <0,001 

Ουρικό οξύ ορού (mg/dl) 3,6 (3,0 - 4,6) 3,5 (2,9 - 4,0) 5,4 (4,4 - 6,6) <0,001 

Πρωτεϊνη ούρων (mg/24ωρο) 225 ± 79 212 ± 77 285 ± 57 <0,001 

Ασβέστιο ούρων (mg/24ωρο) 237 ± 130 256 ± 125 148 ± 116 <0,001 

 

ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση  ΔΑΠ: διαστολική αρτηριακή πίεση  ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση  

ΤΣΚ: ταχύτητα σφυγμικού κύματος  sFlt-1: soluble fms-like tyrosine kinase-1   
 

 

 

Πίνακας 10. Κλινικά δεδομένα των εγκύων με προεκλαμψία 

 

 
Πρώιμης έναρξης ΠΕΚ  

Ν=11 

Όψιμης έναρξης ΠΕΚ  

Ν=10 

p value 

 

ΜΑΠ (mmHg) 94,3±8,5  85,2±6,1 0,012 

ΤΣΚ (m/sec) 11±1,9  9,3±1,6 0,038 

ΔΜΣ (kg/m2) 27,9±4,1  31,3±3,2 0,048 

Ηλικία εγκύου (έτη) 26,9±5,0  31,5±3,5 0,027 

Πρωτεϊνουρία (Ν (%)) 3 (27,3) 5 (50) 0,006 

Χρόνος τοκετού 

(εβδομάδες) 33,7±1,9  36,5±1,2 0,04 

Βάρος νεογνού  (gr) 2281±416 2647±368 0,001 

ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος  ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση  ΤΣΚ: ταχύτητα    σφυγμικού 

κύματος 
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Όσον αφορά στις μετρήσεις αιμοδυναμικών και βιοχημικών 

παραμέτρων, συγκριτικά με τις μη προεκλαμπτικές, οι προεκλαμπτικές 

γυναίκες είχαν σημαντικά αυξημένες τιμές της ΤΣΚ, αλλά και της ΑΠ (ΣΑΠ, 

ΔΑΠ, ΜΑΠ), των επιπέδων ουρικού οξέος και sFlt-1 ορού, καθώς και 

χαμηλότερες τιμές ασβεστίου ούρων 24ωρου. Επίσης, η ηλικία κύησης κατά 

τον τοκετό και το βάρος του νεογνού είχαν μικρότερες τιμές στις γυναίκες με 

ΠΕΚ. (Πίνακας 9). Επιπλέον, οι  προεκλαμπτικές με πρώιμης έναρξης ΠΕΚ, 

σε σύγκριση με τις γυναίκες με όψιμης έναρξης ΠΕΚ, είχαν σημαντικά 

υψηλότερες τιμές ΤΣΚ (11±1,9 vs 9,3±1,6  p=0,038), και ΜΑΠ (94,3±8,5 vs 

85,2±6,1  p=0,012), ενώ εμφάνιζαν χαμηλότερες τιμές ΔΜΣ (27,9±4,1 vs 

31,3±3,2  p=0,048), ηλικία της εγκύου (26,9±5,0 vs 31,5±3,5  p=0,027), ηλικία 

κύησης κατά τον τοκετό (33,7±1,9 vs. 36,5±1,2 εβδομάδες p=0,040), και 

βάρος νεογνού (2281±416 vs 2647±368, p=0,001), (Πίνακας 10). Καμία από 

τις υπόλοιπες παραμέτρους δε διέφερε μεταξύ των εγκύων με πρώιμης και 

όψιμης έναρξης ΠΕΚ. 

Στον Πίνακα 11 φαίνεται ότι η ΤΚΣ συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά 

με όλες τις παραμέτρους που επίσης συσχετίζονται ή αποτελούν παράγοντες 

κινδύνου για ΠΕΚ, σε αντίθεση με τα επίπεδα sFlt-1 όπου η συσχέτιση 

βρέθηκε με τις περισσότερες – αλλά όχι με όλες – τις παραμέτρους. Στην 

μονοπαραγοντική ανάλυση η ΤΣΚ συσχετίζεται θετικά με τα επίπεδα sFlt-1 

(r=0,408  p<0,001), την ηλικία, την ΑΠ, το ΔΜΣ, την ύπαρξη ΣΔ, το ουρικό οξύ 

αίματος και την πρωτεΐνη ούρων, ενώ εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με το 

ασβέστιο ούρων. Το αποτέλεσμα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης έδειξε ότι 

η ΣΑΠ, τα sFlt-1, η ηλικία, το ουρικό οξύ και η πρωτεϊνη ούρων είναι 

ανεξάρτητοι παράγοντες που επηρεάζουν την ΤΣΚ (Πίνακας 12). Μαζί οι 5 

αυτές μεταβλητές εξηγούν το 41,6% της μεταβλητότητας τιμών της ΤΣΚ.  

Kαμπύλες ROC (Receiver Operating Analysis) έγιναν για κάθε μελετώμενη 

παράμετρο, και υπολογίστηκε η περιοχή κάτω από την καμπύλη (area under 

curve, AUC) για κάθε μία από αυτές (Πίνακας 13). Η ΤΣΚ έδειξε τη 

μεγαλύτερη ευαισθησία στην πρόβλεψη τόσο του συνόλου των περιπτώσεων 

ΠΕΚ, όσο και των περιπτώσεων πρώιμης έναρξης ΠΕΚ (AUC 0,921 και 0,948 

αντίστοιχα). Ακολουθούν τα sFlt-1, ουρικό οξύ, πρωτεΐνη ούρων, ασβέστιο 

ούρων. Μεταξύ άλλων, ο καλύτερος συνδυασμός παραμέτρων για την 
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πρόβλεψη όλων των μορφών ΠΕΚ και των  πρώιμης έναρξης ΠΕΚ είναι ο 

συνδυασμός της ΤΣΚ με τα sFlt-1 (AUC 0,965 και 0,963 αντίστοιχα, Σχήμα 3). 

Επίσης, παρά την περιορισμένη δυνατότητα πρόβλεψης της ΤΣΚ στις όψιμης 

έναρξης ΠΕΚ, αυτή βελτιώνεται όταν η ΤΣΚ συνδυαστεί με τα sFlt-1 (αύξηση 

της AUC από 0,806 σε 0,871 p<0,05). Για κάθε παράμετρο υπολογίστηκε η 

ευαισθησία με σταθερό 10% ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (false positive 

rate, FPR), καθώς και το ποσοστό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων με 

σταθερή ευαισθησία 90% (Πίνακας 13). Και πάλι, η ΤΣΚ είχε τη μεγαλύτερη 

ευαισθησία για όλες τις ΠΕΚ (81%), και για τις πρώιμης έναρξης ΠΕΚ (82%), 

ενώ όταν συνδυάστηκε με τα επίπεδα των sFlt-1 η ευαισθησία αυξήθηκε σε 

90% και 92%, αντίστοιχα. Ο συνδυασμός ΤΣΚ και sFlt-1 είχε ευαισθησία 50% 

για τις όψιμης έναρξης ΠΕΚ. Επίσης, η ΤΣΚ είχε το μικρότερο ποσοστό 

ψευδώς θετικού αποτελέσματος για το σύνολο των ΠΕΚ (17%) και για τις 

πρώιμης έναρξης ΠΕΚ (14%) με δεδομένη ευαισθησία στο 90%. Και πάλι ο 

συνδυασμός ΤΣΚ και sFlt-1 βελτιώνει την προβλεπτική ικανότητα, μειώνοντας 

τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα στο 9%. 
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Πίνακας 11. Συσχετίσεις της ταχύτητας σφυγμικού κύματος και των 

επιπέδων sFlt-1 με τα δημογραφικά και κλινικά στοιχεία, και με τις υπόλοιπες 

παραμέτρους που εξετάστηκαν στην ομάδα Β 

 ΤΣΚ   sFlt-1log   

Παράμετρος   R p  r p 

Ηλικία  0.283 <0.01 -0.033 NS 

Βάρος σώματος 0.313 <0.001 -0.025 NS 

ΔΜΣ 0.271 <0.01 -0.005 NS 

ΣΔ 0.219 <0.05 0.027 NS 

ΤΣΚ   0.408 <0.001 

ΣΑΠ 0.452 <0.001 0.274 <0.01 

ΔΑΠ 0.288 <0.01 0.165 NS 

ΜΑΠ 0.376 <0.001 0.222 <0.05 

sFlt-1log 0.408 <0.001   

Ουρικό οξύ log 0.433 <0,001 0,24 <0.01 

Πρωτεϊνη ούρων 24ωρου 0.303 <0.01 0.185 <0.05 

Ασβέστιο ούρων 24ωρου -0.279 <0.01 -0.199 <0.05 

Βάρος νεογνού -0.490 <0.001 -0.335 <0.001 

Χρόνος τοκετού -0.580 <0.001 -0.435 <0.001 

 

r:  Pearson correlation coefficient   ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος  ΣΔ: σακχαρώδης διαβήτης  

ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση  ΔΑΠ: διαστολική αρτηριακή πίεση  ΜΑΠ: μέση αρτηριακή 

πίεση  ΤΣΚ: ταχύτητα σφυγμικού κύματος  sFlt-1: soluble fms-like tyrosine kinase-1   
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Πίνακας 12. Πολυπαραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της επίδρασης των 

μεταβλητών στον καθορισμό των τιμών της ταχύτητας σφυγμικού κύματος 

Συνεχής 

παράμετρος  
Β standard β p value 

μερική 

συσχέτιση r 

ΣΑΠ 0.032 0.249 0.002 0.288 

sFlt-1log 1,221 0.249 0.001 0.296 

Ουρικό οξύ log 2,833 0.255 0.001 0.301 

Ηλικία  0.060 0.204 0.006 0.256 

Πρωτεΐνη ούρων 0.004 0.195 0.008 0.246 

 

ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση  sFlt-1: soluble fms-like tyrosine kinase-1   

 

Βάσει της ανάλυσης ROC το κατώφλιο 8 m/sec για την ΤΣΚ απέδωσε 

την καλύτερη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα (95% και 82%, αντίστοιχα) για 

όλες τις περιπτώσεις ΠΕΚ.  Όταν η τιμή αυτή αυξηθεί στα  9 m/sec, τότε η 

προβλεπτική ικανότητα της εξέτασης έχει ευαισθησία 91% και ειδικότητα 86%, 

για την πρώιμης έναρξης ΠΕΚ. 

 

Σχήμα 3. Ευαισθησία των ΤΣΚ και sFlt-1 στην προβλεπτική ικανότητα     

για την ΠΕΚ 
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Πίνακας 13. Ικανότητα των διαφόρων μεταβλητών, μόνων ή σε συνδυασμό 

στην πρόβλεψη της προεκλαμψίας 

 

FPR: Ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (False Positive Rate) 

 

 

     FPR  

10% 

Ευαισθησία 

90% 

 

Παράμετρος AUC (95 CI %) Ευαισθη

σία 

(95 CI %) FPR (95 CI %) 

Σύνολο ΠΕΚ (Ν=21)        

        

ΤΣΚ (m/s) 0.921 0.856-0.962 81 58-95 17 1126  

sFlt-1 (pg/ml) 0.865 0.790-0.921 76 53-92 43 34-55  

ΤΣΚ (m/s) + sFlt-1 (pg/ml) 0.965 0.913-0.990 90 70-99 9 417  

Ουρικό οξύ (mg/dl) 0.871 0.796-0.925 62 38-82 31 22-41  

Πρωτεϊνη ούρων 

(mg/24h) 

0.811 0.729-0.877 29 1152 30 21-40 

 

Ασβέστιο ούρων 

(mg/24h) 

0.775 0.654-0.847 48 26-70 52 41-62 

 

        

Πρώιμης έναρξης ΠΕΚ 

(Ν=11) 

      

 

        

ΤΣΚ (m/s) 0.948 0.899-0.997 82 48-98 14 822  

sFlt-1 (pg/ml) 0.836 0.757-0.898 73 39-94 48 38-58  

ΤΣΚ (m/s) + sFlt-1 (pg/ml) 0.963 0.922-0.999 92 59-99 9 517  

Ουρικό οξύ (mg/dl) 0,835 0.755-0.897 55 23-83 36 27-46  

Πρωτεϊνη ούρων 

(mg/24h) 

0.760 0.673-0.834 10 0.2-41 35 26-44 

 

Ασβέστιο ούρων 

(mg/24h) 

0.786 0.701-0.856 36 1169 31 22-41 

 

        

Όψιμης έναρξης ΠΕΚ  

(Ν=10) 

      

 

        

ΤΣΚ (m/s) 0.806 0.723-0.873 20 356 25 17-34  

sFlt-1 (pg/ml) 0.822 0.741-0.886 50 19-81 40 31-51  

ΤΣΚ (m/s) + sFlt-1 (pg/ml) 0.871 0.797-0.926 50 19-81 30 21-39  

Ουρικό οξύ (mg/dl) 0.834 0.755-0.896 10 0.3-45 24 16-33  

Πρωτεϊνη ούρων 

(mg/24h) 

0.803 0.720-0.871 30 1165 36 27-44 

 

Ασβέστιο ούρων 

(mg/24h) 

0.706 0.616-0.787 40 1274 56 45-66  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Α. Οι αιμοδυναμικές παράμετροι στα πρώιμα στάδια 1ου και 2ου τριμήνου 

 Στο πρώτο μέρος του παρόντος πονήματος μελετήθηκαν βασικές 

αιμοδυναμικές παράμετροι σε 41 έγκυες με κυήσεις υψηλού κινδύνου. Από το 

1ο (εβδομάδες 6η – 8η) στο 2ο (εβδομάδες 18η – 21η) τρίμηνο, η διαστολική και 

η μέση ΑΠ μειώθηκαν. Το ίδιο συνέβη και με τις συστηματικές περιφερικές 

αντιστάσεις, καθώς και με την ταχύτητα σφυγμικού κύματος. Αντίθετα, η 

καρδιακή συχνότητα αυξήθηκε σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 

μεταβολή (7,24%) από όλες τις άλλες παραμέτρους.  Η καρδιακή παροχή 

αυξήθηκε σε μικρό βαθμό, αλλά η μεταβολή αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική. Όταν η ομάδα των εγκύων χωρίστηκε σε δύο επιμέρους ομάδες 

βάσει του αριθμού των κυήσεων (άτοκες vs πολύτοκες) , αναδείχθηκαν 

διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά στις μεταβολές των 

παραμέτρων από το 1ο στο 2ο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι ΣΠΑ μειώθηκαν και η 

ΚΠ αυξήθηκε στην ομάδα των πολύτοκων. Στην ομάδα των άτοκων εγκύων, 

ενώ οι ΣΠΑ μειώθηκαν στο 2ο τρίμηνο, αυτό συνέβη σε μικρότερο βαθμό σε 

σχέση με την υποομάδα των πολύτοκων (1,38% vs 9,37%, αντίστοιχα). 

Ενδιαφέρον  εύρημα αποτελεί η μείωση κατά 3,03% της ΚΠ στην υποομάδα 

των άτοκων από το 1ο στο 2ο τρίμηνο. Επίσης, η σύγκριση των τιμών των 

αιμοδυναμικών παραμέτρων στο 1ο τρίμηνο της κύησης με τις αντίστοιχες 

τιμές στην ομάδα ελέγχου, έδειξε ότι η κύηση ήδη από τα αρχικά στάδια 

συνοδεύεται από σημαντική μείωση των ΣΠΑ και αύξηση της ΚΠ. 

 Για τη μέτρηση της ΑΠ χρησιμοποιήσαμε την αυτοματοποιημένη 

μέθοδο της συσκευής BioZ. Η χρήση της αυτοματοποιημένης αντί της 

κλασσικής μεθόδου ακρόασης προτιμήθηκε επειδή, όπως επισημαίνεται σε 

μεγάλες μελέτες, ο 5ος ήχος Korotkoff μπορεί να απουσιάζει σε καταστάσεις 

υπερδυναμικής κυκλοφορίας, όπως είναι η κύηση 54,55, και επομένως η 

μέθοδος μέτρησης της ΑΠ με την χρήση ακουστικών μπορεί να είναι 

εσφαλμένη, τουλάχιστον σε ότι αφορά στη ΔΑΠ. Για την καταγραφή των 

αιμοδυναμικών παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε  η μέθοδος της ηλεκτρικής 

βιοαντίστασης, η οποία έχει συγκριθεί με την κλασσική μέθοδο της 

θερμοδιάλυσης, δίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα 264. Η ίδια μέθοδος έχει 
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χρησιμοποιηθεί σε προοπτικές μελέτες παρακολούθησης της κύησης 76,  265 

και έχει συγκριθεί τόσο με επεμβατικές 266, 267, όσο και με μη επεμβατικές 

μεθόδους 267. Όλες οι μετρήσεις μας έγιναν με την έγκυο να βρίσκεται  σε 

ύπτια θέση. Η επιλογή της ύπτιας θέσης έγινε επειδή αφ’ ενός αυτή είναι η 

πλέον αναπαυτική και ασφαλής –τουλάχιστον μέχρι την 20η εβδομάδα- θέση 

για την έγκυο, αφ’ ετέρου δεν προκαλεί ενόχληση –όπως η πλάγια θέση- από 

τα εφαρμοζόμενα ηλεκτρόδια 268. Οι van Oppen και συν. προτιμούν την 

καθιστή θέση για την εκτίμηση της ΚΠ με τη μέθοδο της βιοαντίστασης. 

Θεωρούμε ότι η επιλογή της καθιστής θέσης δεν είναι η καταλληλότερη, αφού 

υπάρχουν ενδείξεις για μείωση της ΚΠ, σε σχέση με την αριστερή πλάγια 

θέση 59, 269, αν και ίσως χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία 270. 

 Για την έκφραση των μετρήσεων προτιμήθηκε κάθε φορά η βασική 

παράμετρος, αντί του δείκτη (index) αυτής σε σχέση με την επιφάνεια 

σώματος. Στη μελέτη των Clark και συν. συνέκριναν το δείκτη καρδιακής 

παροχής (cardiac index, CI) με τη μέθοδο της βιοαντίστασης και τη μέθοδο 

Fick, και βρήκαν καλή συσχέτιση, όταν η έγκυος βρισκόταν σε πλάγια θέση 83. 

Όμως, η χρήση των δεικτών που βασίζονται στην επιφάνεια σώματος της 

εγκύου, θεωρείται μη αποδεκτή από άλλους ερευνητές, αφού μειώνει την 

ευαισθησία της μεθόδου και εμποδίζει την εξαγωγή συγκριτικών 

αποτελεσμάτων ανάμεσα στις διάφορες ομάδες 271. Γενικά, οι περισσότεροι 

ερευνητές συμφωνούν ότι στις προοπτικές μελέτες της κύησης με τη μέθοδο 

της βιοαντίστασης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά της γυναίκας πριν ή κατά την έναρξη της κύησης 271, καθώς η 

αύξηση βάρους ελάχιστα μόνο επηρεάζει την VEPT, δηλαδή τον όγκο της 

θωρακικής κοιλότητας της εγκύου 268. Οι Heethaar και συν. διαπίστωσαν ότι 

ακόμη και μικρές μετατοπίσεις (όχι >5 cm) στην τοποθέτηση των ηλεκτροδίων 

στο θώρακα ελάχιστα επηρεάζουν τις μετρήσεις 77. 
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Οι μεταβολές των αιμοδυναμικών παραμέτρων από το 1ο στο 2ο τρίμηνο  

 Κατά την εξέλιξη της φυσιολογικής κύησης, οι αιμοδυναμικές μεταβολές 

στον οργανισμό της εγκύου συμβαίνουν προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί   

στις αυξανόμενες ανάγκες του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Η ατελής 

προσαρμογή στις απαραίτητες αυτές μεταβολές, που μπορεί να προκύπτει 

από την επίσης ατελή πλακουντιοποίηση, συχνά οδηγεί στην εμφάνιση 

υπέρτασης της κύησης ή/και ΠΕΚ 272, ή ενδέχεται να αποκαλύψει υποκείμενη 

καρδιακή νόσο της εγκύου 46. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η κύηση 

αποτελεί για την έγκυο μία δοκιμασία κόπωσης 273, και εκτός από καρδιακή, 

μπορεί να φέρει στην επιφάνεια και υποκείμενη νεφρική νόσο 128. 

 Στη μελέτη μας η ΣΑΠ συσχετίζεται θετικά με το ΔΜΣ στην ομάδα των 

εγκύων, τόσο στο 1ο όσο και στο 2ο τρίμηνο. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΤΣΚ, 

αφού είναι γνωστό ότι η ΤΣΚ καθορίζεται από την ΑΠ 274, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Η ΚΠ βρέθηκε να έχει μεγαλύτερες τιμές στις έγκυες μεγαλύτερης ηλικίας, και 

σε αυτές με μεγαλύτερη επιφάνεια σώματος. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού η 

ΚΠ και ο όγκος παλμού (ΟΠ) είναι πιο αυξημένα στους παχύσαρκους 

ασθενείς 275, και στην παρούσα μελέτη αποφεύχθηκε η αναγωγή των 

αποτελεσμάτων βάσει της επιφάνειας σώματος, για τους λόγους που 

εξηγήθηκαν προηγουμένως. Επίσης αναμενόμενη ήταν η αρνητική συσχέτιση 

της ΚΠ με τις ΣΠΑ, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κύησης. Η απουσία 

συσχέτισης της ΚΠ με την ΚΣ, όχι μόνο στο 1ο, αλλά και στο  2ο  τρίμηνο της 

κύησης, έρχεται σε αντίθεση με άλλες μελέτες, που υποστηρίζουν ότι η 

αύξηση της ΚΠ στο 2ο τρίμηνο της κύησης οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

ΚΣ, και λιγότερο του ΟΠ 44.  

Αν και στη μελέτη μας δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση της ΚΠ 

από το 1ο στο 2ο τρίμηνο, η όποια αύξηση φαίνεται να συνδέεται με την 

αύξηση του ΟΠ λόγω της μείωσης των ΣΠΑ (σημειώνεται ότι: ΟΠ=ΜΑΠ/ΣΠΑ), 

κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές 45. Το εύρημα αυτό 

υποδεικνύει ότι η κύηση αποτελεί μία κατάσταση γενικευμένης 

αγγειοδιαστολής. Οι Robson και συν. κατέγραψαν αύξηση της ΚΠ ήδη από 

την 5η εβδομάδα 42, ενώ οι Chapman και συν. από την 6η εβδομάδα της 

κύησης. Οι ίδιοι ερευνητές, επισημαίνοντας ότι η πλακουντιοποίηση δεν 
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ολοκληρώνεται πριν τη  12η εβδομάδα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η  

πλήρης πλακουντιοποίηση δεν είναι απαραίτητη για τις αιμοδυναμικές 

μεταβολές που συμβαίνουν στην κύηση 26. Σε αυτό συνηγορούν και άλλες 

μελέτες που καταδεικνύουν μεταβολές της ΜΑΠ και των ΣΠΑ, παρόμοιες με 

αυτές της κύησης, σε ψευδοκύηση ποντικών 276, σε γυναίκες που βρίσκονται 

στην ωχρινική σε σχέση με την θυλακική φάση 277, και σε γυναίκες με 

υπερδιέγερση των ωοθηκών 278. Οι Capeless και Clapp βρήκαν αύξηση της 

ΚΠ στην 8η εβδομάδα σε σχέση με τα προ σύλληψης επίπεδα (5,1 l/min vs 

4,2 l/min, αντίστοιχα), και περαιτέρω αύξηση στην 24η εβδομάδα (5,6 l/min). 

Παρόλα αυτά, η αύξηση αυτή δεν είναι συνεχής, αφού φαίνεται ότι στη 16η 

εβδομάδα η ΚΠ είχε ακόμη μεγαλύτερη τιμή (5,9 l/min). Βέβαια, οι ερευνητές 

δεν σχολιάζουν κατά πόσο οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές 44. 

Είναι πιθανό στη δική μας μελέτη, η μικρή και στατιστικά μη σημαντική αύξηση 

της ΚΠ να οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στη μη διενέργεια μετρήσεων σε 

πρωιμότερα στάδια του 2ου τριμήνου. Τα ευρήματα των διαφόρων μελετών 

είναι αντικρουόμενα όσον αφορά στην ΚΠ κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης. 

Υπάρχουν μελέτες που έχουν βρει είτε σταθερή 41, είτε αυξημένη 43, είτε 

μειωμένη ΚΠ 268, 280, 281,282, στο 3ο τρίμηνο της κύησης. Ήδη από το 1938 η 

μητροπλακουντιακή μονάδα είχε παρομοιαστεί με αρτηριοφλεβώδη 

επικοινωνία που παριστά ένα χαμηλής αντίστασης κύκλωμα, συμβάλλοντας 

στη μείωση  της ΜΑΠ, κυρίως λόγω μείωσης της ΔΑΠ 279. Και στη δική μας 

μελέτη η ΔΑΠ μειώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ΣΑΠ, εύρημα το οποίο 

συμφωνεί και με άλλες μελέτες 42,45.  

 

Σύγκριση των αιμοδυναμικών παραμέτρων μεταξύ εγκύων και μη εγκύων 

γυναικών 

Στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκαν οι τιμές των αιμοδυναμικών 

παραμέτρων των εγκύων στην 6η – 8η εβδομάδα κύησης με αυτές νεαρών 

γυναικών χωρίς κύηση (ομάδα ελέγχου). Η ομάδα των εγκύων είχε 

υψηλότερες τιμές ΤΣΚ, αν και η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Οι Mersich και συν. έχουν βρει μείωση του c-f PWV, δηλαδή της ΤΣΚ, κατά 

την εξέλιξη της κύησης, καθώς και χαμηλότερες τιμές στις πρώτες εβδομάδες 

σε σχέση με τις τιμές που καταγράφηκαν στην ίδια ομάδα 3 μήνες μετά τον 
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τοκετό 283. Αντίθετα, οι Macedo και συν. δε βρήκαν διαφορά στις τιμές του c-f 

PWV στις έγκυες, σε σχέση με τις μη έγκυες γυναίκες 284. Η ερμηνεία της 

αυξημένης τιμής της ΤΣΚ στην ομάδα των εγκύων στη μελέτη μας μπορεί να 

οφείλεται σε τρεις λόγους:  α) οι κυήσεις ήταν υψηλού κινδύνου, που σημαίνει 

ότι είχαν παράγοντες κινδύνου για ανεπιτυχή έκβαση, αλλά και για την 

εμφάνιση υπερτασικών καταστάσεων της κύησης. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων η έγκυος έφερε έναν ή και περισσότερους παράγοντες κινδύνου 

για καρδιαγγειακή νόσο –που συνδέεται με αυξημένη ΤΣΚ-  πριν την έναρξη 

της κύησης  β) οι αιμοδυναμικές αλλαγές που επέρχονται στην κύηση, έχουν 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση της διαμέτρου της αορτής 42, και τον αυξημένο 

όγκο αίματος 38, με αποτέλεσμα να επικαλύπτεται η όποια ενδεχόμενη μείωση 

της αρτηριακής σκλήρυνσης που επέρχεται ακόμα και στην φυσιολογική 

κύηση  γ) ένα ποσοστό των εγκύων αργότερα εκδήλωσε ΠΕΚ, που είναι 

γνωστό ότι συνδέεται με αυξημένη ΤΣΚ 93, 285. 

 Όσον αφορά στην ΚΠ, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικά 

μεγαλύτερη τιμή στα πρώτα στάδια της κύησης σε σχέση με τη μη κύηση 

(ομάδα ελέγχου). Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα 

προγενέστερων μελετών 26, 42, 44. Η ΚΣ αυξάνεται στο 1ο τρίμηνο, αλλά όχι 

σημαντικά σε σχέση με τις μη έγκυες γυναίκες, σε αντίθεση με τις ΣΠΑ, που 

φαίνεται να μειώνονται σε σημαντικό βαθμό ήδη από τα πρώτα στάδια της 

κύησης. Η μείωση των περιφερικών αντιστάσεων στα πρώτα στάδια της 

κύησης σε σύγκριση με τα προ σύλληψης επίπεδα, έχει καταγραφεί και σε 

άλλες μελέτες 26,42. 

 Στη μελέτη μας, αν και καταγράφηκαν μικρότερες τιμές ΑΠ (ΣΑΠ, ΔΑΠ, 

ΜΑΠ) στην ομάδα των εγκύων, οι διαφορές αυτές δεν έφτασαν να είναι 

στατιστικά σημαντικές, κι αυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός της παρουσίας 

παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση υπέρτασης της κύησης και 

καρδιαγγειακών νοσημάτων. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι γυναίκες με 

κυήσεις υψηλού κινδύνου, φαίνεται να διατηρούν σχετικά αυξημένες τιμές ΑΠ, 

τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της κύησης, γεγονός που ίσως επισημαίνει και 

την καθυστερημένη ή/και  δυσχερή προσαρμογή αυτών των γυναικών στις 

αυξημένες ανάγκες της κύησης. Φαίνεται όμως να μην ισχύει το ίδιο με τις 

παραμέτρους ΚΠ και ΣΠΑ, οι οποίες στα πρώτα στάδια της κύησης 
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μεταβάλλονται κατά τον τρόπο που συμβαίνει και στους πληθυσμούς εγκύων 

χωρίς τους προαναφερόμενους παράγοντες κινδύνου. 

 

Σύγκριση του αιμοδυναμικού προφίλ άτοκων και πολύτοκων εγκύων  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ευρήματα μελετών όσον αφορά στις διαφορές 

των αιμοδυναμικών μεταβολών σε σχέση με τον αριθμό των κυήσεων που 

είχε η έγκυος στο παρελθόν 268, θελήσαμε να διερευνήσουμε τις διαφορές 

αυτές και στη δική μας μελέτη. Βρήκαμε λοιπόν, ότι οι άτοκες είχαν 

μεγαλύτερες μέσες τιμές ΚΠ στο 1ο (5,89 l/min), αλλά μικρότερες στο 2ο 

τρίμηνο (5,66 l/min), σε αντίθεση με τις πολύτοκες, στις οποίες η ΚΠ αυξάνει 

από το 1ο στο 2ο τρίμηνο (5,75 l/min και 6,11 l/min, αντίστοιχα). Η σύγκριση 

των μέσων τιμών για κάθε τρίμηνο μεταξύ άτοκων και πολύτοκων εγκύων δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική. Όμως, η σύγκριση των διαφορών των 

ποσοστιαίων μεταβολών της ΚΠ από το 1ο στο 2ο τρίμηνο μεταξύ άτοκων και 

πολύτοκων εγκύων απέβη στατιστικά σημαντική (p<0,01), (βλ. Πίνακα 7). Οι 

ΣΠΑ μειώθηκαν από το 1ο στο 2ο τρίμηνο και στις δύο επιμέρους ομάδες, 

όμως η μείωση αυτή ήταν εντονότερη στις πολύτοκες, καθιστώντας και πάλι 

τη διαφορά των ποσοστιαίων μεταβολών, όσον αφορά στην συγκεκριμένη 

παράμετρο, στατιστικά σημαντική (p<0,05), (βλ. Σχήμα 2). Το αποτέλεσμα 

αυτό ίσως δίνει μία ερμηνεία στο γιατί η πρώτη κύηση συνδέεται με αυξημένο 

κίνδυνο για την εκδήλωση ΠΕΚ, η οποία είναι γνωστό ότι συνοδεύεται από 

αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις 68, 286. 

 Όσον αφορά στην αρτηριακή πίεση είδαμε ότι και οι τρεις συνιστώσες 

ΣΑΠ, ΔΑΠ, ΜΑΠ μειώνονται από το 1ο στο 2ο τρίμηνο στο σύνολο των 

εγκύων. Ο διαχωρισμός των εγκύων σε άτοκες και πολύτοκες δεν κατέδειξε 

διαφορά στη μεταβολή των παραμέτρων αυτών ανάμεσα στις δύο 

υποομάδες. Παρομοίως, οι Ayala και Hermida σε προοπτική μελέτη, με 

μετρήσεις ανά 4 εβδομάδες έως τον τοκετό, δε βρήκαν διαφορά όσον αφορά 

στην ΑΠ μεταξύ άτοκων και πολύτοκων εγκύων.  Παρόμοια αποτελέσματα 

είχαν και άλλες μελέτες 287, 288, 289. Οι Rurangirwa και συν. βρήκαν υψηλότερες 

τιμές ΑΠ στις άτοκες 272 , ενώ οι Turan και συν. βρήκαν υψηλότερη ΚΠ στις 

πολύτοκες στο 1ο τρίμηνο 290, καθώς και οι Clapp και Capeless κατέγραψαν 
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εντονότερες αιμοδυναμικές μεταβολές κατά την εξέλιξη της κύησης στην 

ομάδα των πολύτοκων 291. 

 

Β. Αξιολόγηση της ταχύτητας σφυγμικού κύματος στη δυνατότητα 

πρόβλεψης της ΠΕΚ στο όψιμο στάδιο του 2ου τριμήνου 

Στην ομάδα εγκύων Β (Ν=118) και στις εβδομάδες κύησης 22η-26η, 

μετρήσαμε παραμέτρους που έχουν συσχετιστεί στο παρελθόν (ουρικό οξύ 

αίματος, ασβέστιο ούρων) ή και πιο πρόσφατα (sFlt-1 αίματος) με τη 

δυνατότητα πρόβλεψης της ΠΕΚ. Εκτός αυτών όμως, ερευνήσαμε το κατά 

πόσο η ανάλυση της ΤΣΚ, ενός από τους σημαντικότερους δείκτες αγγειακής 

δυσλειτουργίας, θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην έγκαιρη πρόβλεψη της 

ΠΕΚ σε γυναίκες που διαθέτουν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της 

νόσου. 

Την τελευταία δεκαετία πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την 

ανεύρεση του «ιδανικού» δείκτη πρόβλεψης της ΠΕΚ. Ένας τέτοιος δείκτης (ή 

δοκιμασία) θα πρέπει να είναι απλός, ταχύς, και εύκολος στην εφαρμογή του, 

όχι ιδιαίτερα ακριβός, και να μην υποβάλλει την έγκυο σε ταλαιπωρία ούτε να 

την εκθέτει σε κίνδυνο 292. Ο λόγος που εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για την 

πρόβλεψη της ΠΕΚ είναι η αναγκαιότητα έγκαιρης παρέμβασης (π.χ 

χορήγηση κορτικοειδών, αντιμετώπιση της σοβαρής υπέρτασης, έγκαιρος 

τοκετός) με σκοπό τη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας μητέρας και 

νεογνού. Δεδομένου ότι η επίπτωση της ΠΕΚ, ειδικά στις ανεπτυγμένες 

χώρες, είναι σχετικά μικρή ο δείκτης/δοκιμασία θα πρέπει να έχει αυξημένη 

ευαισθησία και ειδικότητα προκειμένου να προβλέπει ή να αποκλείει την 

εμφάνιση της νόσου. Ανασκοπήσεις μελετών που έχουν γίνει την τελευταία 

δεκαετία δεν κατάφεραν να αναδείξουν κάποιο δείκτη/δοκιμασία κλινικά 

επαρκή για την πρώιμη ανίχνευση των εγκύων που θα εκδηλώσουν ΠΕΚ 293, 

294, 295, για αυτό το λόγο και ο συνδυασμός βιοφυσικών και βιοχημικών 

παραμέτρων κερδίζει διαρκώς ερευνητικό έδαφος 296. 

 Η ταχύτητα σφυγμικού κύματος (ΤΣΚ, PWV) θεωρείται από πολλούς 

ερευνητές ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την κατάταξη βάσει του 
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Framingham score 88, 297. Γνωρίζοντας ότι οι γυναίκες με ιστορικό ΠΕΚ έχουν 

αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο 251, 252, είναι λογικό να αναμένει κανείς την 

αύξηση της ΤΣΚ σε αυτό τον πληθυσμό. Πράγματι, περιγράφεται αύξηση του 

c-f PWV σε γυναίκες με ΠΕΚ, όχι μόνο σε σχέση με τις νορμοτασικές εγκύους  

298, αλλά και σε σχέση με εγκύους που εμφάνισαν υπέρταση της κύησης, 

χωρίς πρωτεϊνουρία 299. Στη δική μας μελέτη μετρήσαμε την ΤΣΚ σε καρωτίδα 

και μηριαία αρτηρία (c-f PWV), ένα δείκτη που θεωρείται ως ο πλέον 

αντιπροσωπευτικός για την εκτίμηση της αρτηριακής σκλήρυνσης 300, και που 

μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί, όσον αφορά στη δυνατότητα πρόβλεψης της 

ΠΕΚ. Βρήκαμε ότι η ΤΣΚ, που μετρήθηκε στο όψιμο στάδιο του 2ου τριμήνου 

(22η-26η εβδομάδα), ήταν κατά 30% πιο αυξημένη στις έγκυες που αργότερα 

ανέπτυξαν ΠΕΚ σε σχέση με αυτές που δεν ανέπτυξαν ΠΕΚ. Παρατηρήθηκε 

διαφορά όσον αφορά στις υποκατηγορίες της ΠΕΚ, με την ΤΣΚ να έχει τη 

μεγαλύτερη διαγνωστική αξία από όλες τις παραμέτρους στις ΠΕΚ πρώιμης 

έναρξης, και τα sFlt-1 τη μεγαλύτερη διαγνωστική αξία στις όψιμης έναρξης 

ΠΕΚ. Ο συνδυασμός ΤΣΚ - sFlt-1 φαίνεται να αυξάνει τη διαγνωστική αξία 

των επιμέρους παραμέτρων στην πρόβλεψη όλων των μορφών ΠΕΚ.  

Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι η αποκλίνουσα προσαρμογή των 

εγκύων με ΠΕΚ  στις αιμοδυναμικές μεταβολές που επιφέρει η κύηση, 

περιλαμβάνει τις ελαστικές ιδιότητες των μεγάλων αλλά και την αντίσταση των 

μικρότερων αγγείων 301. Η σκλήρυνση των αρτηριών, όπως εκφράζεται με την 

ΤΣΚ, σε προ κύησης στάδια 302, στην 22η-24η εβδομάδα κύησης 303, και 

τέσσερις μήνες έως και δύο χρόνια μετά τον τοκετό 285, 304 ανευρίσκεται 

σταθερά αυξημένη σε γυναίκες με ΠΕΚ σε σχέση με όσες δεν εκδήλωσαν 

ΠΕΚ. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν και επιβεβαιώνουν τα 

προηγούμενα ευρήματα, και επιπλέον τα επεκτείνουν σε γυναίκες με κυήσεις 

υψηλού κινδύνου και παρουσία παραγόντων κινδύνου για την εκδήλωση 

ΠΕΚ. Οι Savvidou και συν. καταγράφουν αύξηση της τιμής της ΤΣΚ κατά 17% 

στην 22η-24η εβδομάδα στις γυναίκες που αργότερα ανέπτυξαν το σύνδρομο 

της ΠΕΚ 303, ενώ το ποσοστό αυτό στη δική μας μελέτη ανέρχεται στο 30%. 

Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται αφ’ ενός στο μεγαλύτερο χρονικό εύρος 

που καλύψαμε όσον αφορά στην εβδομάδα κύησης, αφ’ ετέρου μπορεί να 

αντανακλά το γεγονός ότι προϋπάρχοντες παράγοντες που συνδέονται με 
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ενδοθηλιακή δυσλειτουργία ίσως καθιστούν τις έγκυες αυτές πιο 

δυσπροσάρμοστες στις αιμοδυναμικές μεταβολές της κύησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής σκλήρυνσης. 

Είναι γνωστό ότι η αρτηριακή σκλήρυνση εξαρτάται από α) τα δομικά 

συστατικά του αρτηριακού τοιχώματος, β) την πίεση διάτασης του αγγείου, γ) 

τη λειτουργική κατάσταση των ενδοθηλιακών κυττάρων, που ελέγχουν τον 

τόνο των αγγείων με την σύνθεση συσταλτικών και διασταλτικών ουσιών, 

κυρίως του NO. Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, όπως αυτή εκτιμάται με τη 

μέθοδο της διαμεσολαβούμενης από τη ροή διάτασης (flow-mediated 

dilatation, FMD) έχει σταθερά συσχετιστεί με την σκλήρυνση των μεγάλων 

αγγείων σε υγιή άτομα 305, σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών 306, 307, και σε 

γυναίκες με ιστορικό ΠΕΚ 304. 

 Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η διαλυτή μορφή (sFlt-1) του 

υποδοχέα 1 του αγγειακού αυξητικού παράγοντα VEGF παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην παθογένεια της ΠΕΚ, και ότι η δράση του εκδηλώνεται μέσω της 

μειωμένης σύνθεσης του NO 308, 309. Οι Sandrim και συν. βρήκαν αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της σύνθεσης του NO και των επιπέδων sFlt-1 στην ΠΕΚ 

310. Στη δική μας μελέτη βρήκαμε ισχυρή θετική συσχέτιση της ΤΣΚ, που 

επίσης είναι γνωστό ότι έχει αρνητική συσχέτιση με την σύνθεση του NO, με 

τα επίπεδα sFlt-1 (r=0,408  p<0,001). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση των 

δεδομένων, τα sFlt-1 αναδύθηκαν ως παράμετρος καθορισμού της 

διακύμανσης των τιμών κατά 8% της ΤΣΚ. Όμως, η συστολική αρτηριακή 

πίεση (ΣΑΠ) είχε την ισχυρότερη επίδραση στη διακύμανση τιμών (20%) της 

ΤΣΚ, υπονοώντας ότι η ΑΠ καθορίζει την αρτηριακή σκλήρυνση ανεξάρτητα 

από παράγοντες που επηρεάζουν τον τόνο των αγγείων. Επίσης, ο βαθμός 

της πρωτεϊνουρίας φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις τιμές ΤΣΚ στις έγκυες 

που εκδήλωσαν ΠΕΚ, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα μελετών που έγιναν 

σε υγιείς πληθυσμούς 311, καθώς και σε πληθυσμούς ασθενών 312. 

 Τα επίπεδα ουρικού οξέος στη μελέτη μας φαίνεται επίσης να εξηγούν 

το 6% της διακύμανσης τιμών της ΤΣΚ, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα άλλων 

μελετών 313. Το ουρικό οξύ, το οποίο είναι σήμερα γνωστό ότι αυξάνει στην 

ΠΕΚ όχι μόνο λόγω μειωμένης κάθαρσης, αλλά και λόγω αυξημένης 
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καταστροφής τροφοβλαστικών κυττάρων και ισχαιμίας, προάγει την 

συστηματική φλεγμονή 314, καθώς και  την οξείδωση και την ενδοθηλιακή 

δυσλειτουργία 315. Οι συνθήκες αυτές με την σειρά τους, ευοδώνουν την 

αρτηριακή σκλήρυνση και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην αύξηση της ΤΣΚ. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι οι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο ασκούν 

επίδραση στην σκλήρυνση των αγγείων τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και 

στην κύηση.  

Στη μελέτη μας δεν βρέθηκε διαφορά επίπτωσης της ΠΕΚ σε σχέση με 

το κάπνισμα (38% ποσοστό καπνιστριών και στις δύο ομάδες). Σε άλλες 

μελέτες το κάπνισμα έχει συνδεθεί με χαμηλότερα ποσοστά ΠΕΚ 316, 317, ενώ 

οι Levine και συν. βρήκαν ότι, σε έγκυες με ΠΕΚ τα επίπεδα sFlt-1 ήταν 

υψηλότερα στις καπνίστριες σε σχέση με αυτές που δεν κάπνιζαν 190. Επίσης, 

ο αριθμός των προηγούμενων κυήσεων δεν φάνηκε να συσχετίζεται με την 

επίπτωση της ΠΕΚ στην παρούσα μελέτη. Αν και η πρώτη κύηση θεωρείται 

παράγοντας κινδύνου για την ΠΕΚ, αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται σε 

όλες τις μελέτες 287, 288. 

 Από όσο γνωρίζουμε η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που διερευνά 

την χρησιμότητα της ΤΣΚ για την πρόβλεψη της ΠΕΚ σε κυήσεις υψηλού 

κινδύνου, πριν την εκδήλωση του κλινικού συνδρόμου. Οι Khalil και συν. 318 

δεν κατάφεραν να αναδείξουν κάποια διαφορά της ΤΣΚ ανάμεσα σε μετέπειτα 

προεκλαμπτικές γυναίκες που εξετάστηκαν στη 11η – 13η εβδομάδα της 

κύησης και που γέννησαν λιποβαρή νεογνά, και στις μη προεκλαμπτικές. Σε 

προγενέστερη μελέτη του ίδιου ερευνητή 319, η εκτίμηση της αρτηριακής 

σκλήρυνσης μέσω της μέτρησης του προσθετικού δείκτη (augmentation 

index) στο 1ο τρίμηνο της κύησης είχε ποσοστά ευαισθησίας σε όλες τις 

περιπτώσεις και στις πρώιμης έναρξης ΠΕΚ, 79% και 88%, αντίστοιχα. Στη 

δική μας μελέτη η χρήση της ΤΣΚ για την εκτίμηση της αρτηριακής 

σκλήρυνσης και την πρόβλεψη της ΠΕΚ είχε ποσοστά ευαισθησίας 81% και 

82%,  αντίστοιχα. Τα δεδομένα αυτά προτείνουν την μέτρηση της αρτηριακής 

σκλήρυνσης ως πιθανό δείκτη πρόβλεψης της ΠΕΚ σε πληθυσμούς με ή 

χωρίς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση του συνδρόμου. Παρόλα αυτά, 

στη μελέτη μας η μέτρηση της ΤΣΚ δεν φάνηκε να χρησιμεύει στην πρόβλεψη 
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της όψιμης έναρξης ΠΕΚ (ευαισθησία 20%), με τις τιμές της ΤΣΚ να είναι 

υψηλότερες στις πρώιμες ΠΕΚ (9,7±1,2 vs. 8,7±0,9  p<0,05). Αυτές οι 

διαφορές πιθανόν να αντανακλούν το γεγονός ότι οι δύο μορφές της ΠΕΚ 

είναι τμήματα ενός ευρύτερου νοσολογικού φάσματος, με την πρώιμης 

έναρξης ΠΕΚ να αντιπροσωπεύει την πιο σοβαρή νοσολογική οντότητα. 

Πρόσφατα οι Saito και  Nakashima σε μελέτη ανασκόπησης πρότειναν τη 

θεωρία της αυτοφαγοκύττωσης (autophagy) των τροφοβλαστικών κυττάρων 

για την πρώιμης έναρξης ΠΕΚ και θεωρούν ότι αυτή συμβάλλει, λόγω 

υποξίας, στη δραστική  αναδιαμόρφωση (remodeling) των αγγείων320. 

Πιθανόν η αναδιαμόρφωση αυτή να επεκτείνεται και στα αγγεία της εγκύου με 

αποτέλεσμα την επίταση της σκλήρυνσης και την αύξηση της ΤΣΚ.  

Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν τα επίπεδα του αντι-αγγειογενετικού 

παράγοντα sFlt-1, που τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί αρκετά ως ένας 

πιθανός δείκτης πρόβλεψης της ΠΕΚ. Από μελέτες προκύπτει ότι τα υψηλά 

επίπεδα sFlt-1 φαίνεται να είναι η αιτία και όχι το αποτέλεσμα της 

γενικευμένης ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας που χαρακτηρίζει την ΠΕΚ 171. 

Πολλές γυναίκες με ιστορικό ΠΕΚ συνεχίζουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα 

sFlt-1 ακόμα και ένα χρόνο μετά τον τοκετό 321, γεγονός που θα μπορούσε να 

ερμηνεύσει και τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης στις γυναίκες αυτές 

νοσημάτων που συνδέονται με βλάβη του ενδοθηλίου. Επιπλέον, σήμερα 

είναι γνωστό ότι τα χαμηλότερα επίπεδα του  sFlt-1 συνδέονται με καλύτερη 

διείσδυση της τροφοβλάστης 322. 

Τα επίπεδα του sFlt-1 παραμένουν σταθερά μέχρι την 33η – 36η 

εβδομάδα της φυσιολογικής κύησης, οπότε και αρχίζουν να αυξάνουν κατά 

145 pg/ml/εβδομάδα έως τον τοκετό. Σε γυναίκες που πρόκειται να 

εμφανίσουν ΠΕΚ τα sFlt-1 αρχίζουν να αυξάνουν ήδη από την 21η -24η 

εβδομάδα, αποκτώντας ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στην 29η – 32η 

εβδομάδα 185. Μετρήσαμε τα επίπεδα sFlt-1 στον ορό των εγκύων στην 

περίοδο της 22ης -26ης εβδομάδας της κύησης, και η μέση τιμή αυτών βρέθηκε 

πολύ αυξημένη στις προεκλαμπτικές συγκριτικά με τις μη προεκλαμπτικές 

(6042 vs. 1863 pg/ml, αντίστοιχα, p<0,001,). Στη βιβλιογραφία παρατηρείται 

μεγάλη διακύμανση των επιπέδων των sFlt-1, τόσο στην φυσιολογική κύηση, 

όσο και στην ΠΕΚ 185, 193, 196. Όπως και στη δική μας, έτσι και σε άλλες μελέτες 
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έχει καταδειχθεί συσχέτιση των επιπέδων sFlt-1 με το βαθμό λευκωματουρίας 

323, αλλά και τον πιθανό παθογενετικό ρόλο του sFlt-1 στην συσχέτιση του 

βαθμού λευκωματουρίας με την ΤΣΚ 324.  

 Σε μία προσπάθεια να ερευνήσουμε το κατά πόσο η προβλεπτική αξία 

μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, ερευνήθηκε ο συνδυασμός της ΤΣΚ με τις 

άλλες παραμέτρους. Μόνο  ο συνδυασμός ΤΣΚ - sFlt-1 βελτίωσε την 

πιθανότητα πρόβλεψης της ΠΕΚ. Το αποτέλεσμα αυτό θέτει ως ένδειξη ότι η 

επίταση της αρτηριακής σκλήρυνσης (όπως αντιπροσωπεύεται με την ΤΣΚ) 

και η βλάβη του ενδοθηλίου, (όπως αντιπροσωπεύεται από την αυξημένη 

παραγωγή sFlt-1, και την επακόλουθη μείωση της σύνθεσης NO), ανεξάρτητα 

από την όποια μεταξύ τους αλληλεπίδραση, μπορεί να αντανακλούν δύο 

διαφορετικές παθολογικές διεργασίες στην εκδήλωση του συνδρόμου της 

ΠΕΚ.  Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται επίσης από δύο ευρήματα α) οι συσχετίσεις 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των εγκύων με την ΤΣΚ διαφέρουν από 

αυτές που συσχετίζονται με τα sFlt-1, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά (βλ. 

Πίνακας 11), β) ο κίνδυνος εκδήλωσης ΠΕΚ προβλέπεται ανεξάρτητα τόσο 

από την ΤΣΚ, όσο και από τα sFlt-1.  

 Η παρούσα μελέτη έχει κάποιους περιορισμούς. Ο αριθμός των 

εγκύων ήταν σχετικά μικρός με αποτέλεσμα να έχουμε μόνο 11 πρώιμης και 

10 όψιμης έναρξης ΠΕΚ. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει 

ότι το ποσοστό  των ΠΕΚ στον πληθυσμό μας είναι μάλλον υψηλό (18%), κάτι 

που μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι κυήσεις που συμπεριλήφθηκαν 

στη μελέτη ήταν όλες υψηλού κινδύνου και οι έγκυες είχαν έναν ή και 

περισσότερους παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση ΠΕΚ. Είναι πιθανό η ΤΣΚ, 

καθώς και οι υπόλοιπες παράμετροι που μελετήθηκαν, να έχουν μικρότερη 

προβλεπτική αξία σε πληθυσμούς εγκύων χαμηλού κινδύνου. Μεγαλύτερες 

πολυκεντρικές μελέτες, που θα περιλαμβάνουν γυναίκες και άλλων 

εθνικοτήτων και φυλών, θα είχε ενδιαφέρον να διενεργηθούν προκειμένου να 

επικυρωθεί η αξία της ανάλυσης ΤΣΚ, μόνη ή σε συνδυασμό με τα επίπεδα  

sFlt-1, και να επεκταθεί η χρήση της εξέτασης για την πρόβλεψη της ΠΕΚ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με τη μελέτη των αιμοδυναμικών παραμέτρων σε 41 γυναίκες με 

κυήσεις υψηλού κινδύνου, εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την 

ανταπόκριση του πληθυσμού αυτού, αλλά και των επιμέρους ομάδων του, 

στις αυξημένες ανάγκες της κύησης.   

Όσον αφορά στις μεταξύ τους συσχετίσεις των διαφόρων μεταβλητών, 

παρατηρήθηκε ότι τόσο στο 1ο, όσο και στο 2ο τρίμηνο της κύησης, η ΤΣΚ 

εξαρτάται από τους γνωστούς - από μελέτες στο γενικό πληθυσμό- 

παράγοντες, δηλαδή την ΜΑΠ και την ηλικία. Οι ΣΠΑ συσχετίζονται αρνητικά 

με την ΚΠ και στα δύο τρίμηνα της κύησης. Το  γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 

με την απουσία συσχέτισης της ΚΠ με την ΚΣ, πιθανώς υποδεικνύει ότι, η 

όποια αύξηση της ΚΠ για τις ανάγκες της κύησης, οφείλεται στην αύξηση του 

όγκου παλμού (ΟΠ), που προκύπτει κυρίως από τη μείωση των ΣΠΑ. 

(Σημειώνεται ότι ΚΠ=ΟΠ×ΚΣ και ΟΠ=ΜΑΠ/ΣΠΑ). 

Από το 1ο στο 2ο τρίμηνο της κύησης, όλες οι παράμετροι που 

μελετήθηκαν, μεταβάλλονται σημαντικά, με εξαίρεση την ΣΑΠ και την ΚΠ. Η 

μη σημαντική αύξηση της ΚΠ μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους: α) στη 

διενέργεια των μετρήσεων σε μία δεδομένη για κάθε έγκυο στιγμή  (από την 

18η  έως την 21η εβδομάδα), και επομένως στην απουσία σειριακών 

μετρήσεων σε ευρύτερο φάσμα του 2ου τριμήνου για την εξαγωγή 

ασφαλέστερων συμπερασμάτων β) στην παρουσία άτοκων γυναικών οι 

οποίες, όπως φάνηκε από την επιμέρους επεξεργασία των δεδομένων, 

τείνουν να μειώνουν, αντί να αυξάνουν, την ΚΠ από το 1ο στο 2ο τρίμηνο. Σε 

ότι αφορά την παράμετρο της ΑΠ, η ΔΑΠ και όχι η ΣΑΠ είναι αυτή που 

μειώθηκε κατά την εξέλιξη της κύησης, εύρημα που συμφωνεί και με άλλες 

μελέτες. Επιπλέον, η ΔΑΠ ήταν η δεύτερη κατά σειρά ποσοστιαίας μεταβολής 

παράμετρος, μετά την ΚΣ η οποία αυξήθηκε κατά 7,24% από το 1ο στο 2ο 

τρίμηνο της κύησης. Οι ΣΠΑ μειώνονται από το 1ο στο 2ο τρίμηνο, 

επιβεβαιώνοντας τη θεωρία της γενικευμένης αγγειοδιαστολής και τον 

καθοριστικό ρόλο αυτής (σταθερά αρνητική συσχέτιση με την ΚΠ), στην 

επίταση των αιμοδυναμικών μεταβολών που απαιτεί η ομαλή εξέλιξη της 

κύησης.  
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Η  σύγκριση των εγκύων με την ομάδα ελέγχου έδειξε ότι, κατά τις 

πρώτες εβδομάδες της κύησης μεταβάλλονται σημαντικά η ΚΠ και οι ΣΠΑ. Η 

μη στατιστικά σημαντική καταγραφή μικρότερων τιμών της ΑΠ (ΣΑΠ, ΔΑΠ, 

ΜΑΠ) στην ομάδα των εγκύων, ίσως εξηγείται  από την παρουσία 

παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση υπέρτασης της κύησης και 

καρδιαγγειακής νόσου. Δηλαδή, οι σχετικά αυξημένες τιμές ΑΠ -όπως και της 

ΤΣΚ- σε αυτόν τον πληθυσμό, ίσως υποδηλώνουν την καθυστερημένη ή/και 

την ανεπαρκή προσαρμογή των εγκύων στις αυξημένες απαιτήσεις της 

κύησης. Το ίδιο φαίνεται να μην ισχύει για την ΚΠ και τις ΣΠΑ, οι οποίες στα 

πρώτα στάδια της κύησης μεταβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει 

και στους πληθυσμούς των εγκύων χωρίς τους προαναφερόμενους 

παράγοντες κινδύνου. 

Κατά την  σύγκριση των μεταβολών των αιμοδυναμικών παραμέτρων 

από  το 1ο στο 2ο τρίμηνο αναδείχθηκε ότι το ιστορικό των κυήσεων έχει καίριο 

ρόλο στον τρόπο και το βαθμό ανταπόκρισης του καρδιαγγειακού συστήματος 

της εγκύου στις ανάγκες της τρέχουσας κύησης. Οι άτοκες τείνουν να 

μειώνουν, αντί να αυξάνουν σημαντικά την ΚΠ, ενώ η μείωση των ΣΠΑ σε 

αυτές δεν είναι τόσο δραστική. Αντίθετα, οι πολύτοκες αυξάνουν την ΚΠ, και 

μειώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ΣΠΑ. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο 

υποομάδες όσον αφορά στις ποσοστιαίες μεταβολές των παραμέτρων από το 

1ο στο 2ο τρίμηνο ήταν στατιστικά σημαντικές. Η μεγάλη αυτή απόκλιση στον 

τρόπο προσαρμογής ίσως να οφείλεται και στην παρουσία των παραγόντων 

κινδύνου, που καθιστούν την ανταπόκριση στη «δοκιμασία κόπωσης» της 

κύησης ακόμα πιο δύσκολη για τις άτοκες. 

Η μελέτη βιοφυσικών και βιοχημικών παραμέτρων σε 118 γυναίκες με 

κυήσεις υψηλού κινδύνου, για τον εντοπισμό των εγκύων που έχουν αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης ΠΕΚ, κατέδειξε την ΤΣΚ ως την παράμετρο με την 

μεγαλύτερη ευαισθησία για την πρόβλεψη τόσο του συνόλου των 

περιπτώσεων ΠΕΚ όσο και των πρώιμης έναρξης ΠΕΚ. Η τιμή της ΤΣΚ στις 

έγκυες που αργότερα εκδήλωσαν ΠΕΚ ήταν 30% υψηλότερη σε αυτές, 

συγκριτικά με τις εγκύους που δεν εκδήλωσαν ΠΕΚ. Η μεγάλη αυτή διαφορά 

της ΤΣΚ συγκριτικά με αντίστοιχες διαφορές προηγούμενων μελετών, μάλλον 

εξηγείται από την παρουσία παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με 
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ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και επίταση της αρτηριακής σκλήρυνσης. Η ΣΑΠ 

είχε την ισχυρότερη επίδραση στη διακύμανση τιμών της ΤΣΚ, 

ακολουθούμενη από την πρωτεΐνη ούρων, τα επίπεδα sFlt-1 και το ουρικό οξύ 

αίματος. Σε αντίθεση με τη μελέτη των αιμοδυναμικών παραμέτρων στην 

ομάδα Α, εδώ δεν βρέθηκε διαφορά μεταξύ άτοκων και πολύτοκων εγκύων 

στην επίπτωση της ΠΕΚ. Επίσης, το κάπνισμα δεν συσχετίζεται με την 

επίπτωση της ΠΕΚ στη μελέτη μας.  

 Οι γυναίκες με όψιμης έναρξης ΠΕΚ είχαν θετική συσχέτιση με το 

σωματικό βάρος και την ηλικία της εγκύου, καθώς και με την παρουσία 

πρωτεϊνουρίας. Φαίνεται δηλαδή, ότι η όψιμης έναρξης ΠΕΚ σχετίζεται με 

προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου της εγκύου, σε αντίθεση με την 

πρώιμης έναρξης ΠΕΚ που σχετίζεται με την ανεπάρκεια του πλακούντα. 

Τα επίπεδα του αντι-αγγειογενετικού παράγοντα sFlt-1, που φαίνεται 

να αποτελούν την αιτία και όχι το αποτέλεσμα της ενδοθηλιακής 

δυσλειτουργίας, βρέθηκαν πολύ αυξημένα στις έγκυες με επακόλουθη ΠΕΚ, 

σε σχέση με τις μη προεκλαμπτικές. Ο συνδυασμός ΤΣΚ - sFlt-1 αύξησε την 

πιθανότητα πρόβλεψης της ΠΕΚ. Το αποτέλεσμα αυτό υπονοεί ότι η 

αρτηριακή σκλήρυνση και η βλάβη του ενδοθηλίου, ανεξάρτητα από την 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση, μπορεί να αντανακλούν δύο διαφορετικές 

παθολογικές διεργασίες στην εκδήλωση του συνδρόμου. Η ερμηνεία αυτή  

ενισχύεται από δύο επιπλέον ευρήματα της μελέτης: α) οι συσχετίσεις 

κλινικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των εγκύων με την ΤΣΚ 

διαφέρουν από αυτές που συσχετίζονται με τα sFlt-1, τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά,  β) ο κίνδυνος εκδήλωσης ΠΕΚ προβλέπεται ανεξάρτητα τόσο από 

την ΤΣΚ, όσο και από τα sFlt-1.  

Η έγκαιρη αναγνώριση των εγκύων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

για την εκδήλωση ΠΕΚ, έχει ιδιαίτερη αξία για την έκβαση της κύησης και την 

αποτροπή απώτερων επιπλοκών σε μητέρα και νεογνό. Στο 2ο τρίμηνο, η 

εντόπιση των γυναικών αυξημένου κινδύνου επιβάλλει την στενή 

παρακολούθηση, ενώ επιτρέπει την ενωρίτερη διάγνωση και θεραπευτική 

παρέμβαση (χορήγηση κορτικοειδών, αντιϋπερτασικών, μαγνησίου, 

κλινοστατισμός, πρώιμη διενέργεια τοκετού). 
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Το σχετικά υψηλό ποσοστό (18%) των εγκύων που αργότερα 

ανέπτυξαν ΠΕΚ, πιθανότατα εξηγείται από την παρουσία παραγόντων 

κινδύνου για την εκδήλωση του συνδρόμου στις γυναίκες αυτές. Δεν 

αποκλείεται, τόσο η ΤΣΚ όσο και οι υπόλοιπες παράμετροι, να έχουν 

μικρότερη προβλεπτική ικανότητα, αν εφαρμοστούν σε πληθυσμό εγκύων 

χωρίς παράγοντες κινδύνου για ανεπιτυχή έκβαση της κύησης. Επομένως, θα 

είχε ενδιαφέρον η διεξαγωγή μεγαλύτερων μελετών με δυνατότητα 

διαστρωμάτωσης βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών (π.χ ηλικία, φυλή, 

αριθμός κυήσεων κ.λ.π), προκειμένου να μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα για την χρήση της ΤΣΚ, μόνης ή σε συνδυασμό με άλλες 

παραμέτρους, στην έγκαιρη πρόβλεψη της ΠΕΚ. 
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In this study, we evaluated the diagnostic utility of pulse wave velocity (PWV) alone or in combination with other diagnostic 
markers in predicting pre-eclampsia (PE) in high-risk women. Pregnant women at high risk for PE were recruited between  
22 and 26 weeks of gestation and were assessed for (a) PWV, (b) serum levels of the placental soluble fms-like tyrosine 
kinase 1 (sFlt-1) protein and uric acid and (c) 24-h urinary protein and calcium excretion. Sensitivities and specificities were 
derived from receiver operating characteristic curves. Of 118 women recruited, 11 and 10 women developed early-onset PE  
(o34 weeks) and late-onset PE (Z34 weeks), respectively. Of the five diagnostic markers tested, PWV showed the highest 

detection rate for all cases (21) of PE (81%) and for early-onset PE (82%) at a fixed 10% false-positive rate (FPR), and when 

combined with sFlt-1, these figures increased to 90% and 92%, respectively. Despite the reduced ability of PWV to predict 

late-onset PE (detection rate 20%), the combination of PWV with sFlt-1 achieved a detection rate of 50% at a fixed 10% FPR. 

A suggested cutoff value of 9 m/s for PWV resulted in optimal sensitivity (91%) and specificity (86%) for predicting early-onset 

PE. This study is the first to show that PWV may be a potentially promising predictor of early-onset PE in women at high risk 

for PE. The combination of PWV with sFlt-1 may further improve the screening efficacy for predicting PE. 
Hypertension Research advance online publication, 13 March 2014;  doi:10.1038/hr.2014.62 
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INTRODUCTION  
Pre-eclampsia (PE), a syndrome of pregnant women, complicates B5–

8% of all pregnancies and is a major cause of maternal morbidity and 

mortality worldwide. 
1,2

 It is defined as the onset of hypertension and 

proteinuria after the 20th week of gestation in a previously normotensive 

and non-proteinuric pregnant woman. 
1
 The patho-physiology of PE 

likely involves both fetal/placental and maternal factors. When 

occurring early in pregnancy, placental underperfusion upregulates the 

production of placental anti-angiogenic factors – such as soluble fms-

like tyrosine kinase 1 (sFlt-1), which is the truncated form of the full-

length vascular endothelial growth factor receptor type-1 – that alter 

maternal systemic endothelial function and cause hypertension, 

proteinuria and the other systemic manifestations of the disease. 
3–6

 

There is substantial evidence 
6,7

 suggesting that the excessive amount of 

sFlt-1 secreted by the ischemic placenta leads to a generalized 

antiangiogenic state (otherwise known as ‘a generalized endothelial 

dysfunction’) by impairing the signaling of the angiogenic factors 

vascular endothelial growth factor and placental growth factor.  
Early prediction of the disease may facilitate initiation of timely 

management to avert mortality and morbidity of the mother and baby. 

Currently, multiple risk factors for the development of PE have 

 
 
 
been described, 

8
 and a variety of markers have been proposed for 

its early diagnosis. 
9
 However, systematic reviews of relevant 

studies 
10,11

 concluded that none of the evaluated biochemical and 
biophysical markers have been proven to be accurate predictive tool 
for PE. Thus, combinations of biochemical and biophysical markers 

have been used extensively to improve early prediction of PE. 
12

  
To achieve higher predictive power, combinations of markers, 

which generally lead to an increase in sensitivity and/or specificity 
compared with single markers, are of interest, but new potential 
predictors are also of importance. In this regard, there is emerging 
evidence that PE is associated with increased arterial stiffness (AS), 

which is itself an important predictor of outcome. 
13

 A recent meta-

analysis of 23 relevant studies showed a significant increase in all 
AS indices measured in pre-eclamptic compared with normotensive 

pregnant women. 
14

 Aortic stiffness reportedly varies throughout 

normal pregnancy, reaching its nadir in the second trimester and 

rising again in the third, 
15,16

 but in pre-eclamptic women it 

continues to increase throughout pregnancy. 
15

 Because the changes 

in AS throughout pre-eclamptic pregnancy differ from those of 
normal pregnancy, this temporal relationship could be used to 
predict pregnancy outcomes. 
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AS may be measured using a variety of different techniques, 

described in detail elsewhere. 
17

 Carotid-femoral pulse wave 

velocity (PWV), the most widely validated and universally accepted 
measure of AS, is considered the ‘gold-standard’ measurement of 

AS. 
18

 PWV has not been adequately examined during pregnancy, 

and the potential utility of PWV as a predictor of PE has not yet 
been determined. The aim of this study was to (a) evaluate PWV as 
a marker for the early prediction of PE, (b) compare its predictive 
value with that of sFlt-1 and other traditional diagnostic markers, 
such as serum uric acid and 24-h urine protein and calcium 
excretion and (c) examine whether PWV combined with other 
biomarkers could improve prediction of the disease. 

 
METHODS  
Study population  
One hundred and eighteen pregnant women aged between 15 and 41 years 

were recruited consecutively from the patients presenting for prenatal care at 

the high-risk obstetrics clinic of the University Hospital of Heraklion. 

Inclusion criteria were pregnancy between 22 and 26 weeks of gestation at 

enrollment and at least one of the following risk factors for PE: nulliparity, 

pregestational diabetes mellitus, obesity, chronic hypertension, 

pregestational proteinuria, young (o18 years) and old (435 years) maternal 

age, prior or family history of PE, connective tissue disease, thrombophilia, 

fetal growth restriction or fetal demise in a previous pregnancy.  
Diagnosis of pregestational diabetes mellitus required an abnormal glucose 

tolerance test or therapy with oral hypoglycemic/insulin prior to conception. 

Obesity was defined as a body mass index (BMI) of 30 kg m 
_2

 or greater based 

on self-reported pre-pregnancy weight and height. A diagnosis of chronic 

hypertension required the use of antihypertensive agents or the presence of blood 

pressure of 140/90 mm Hg or greater on at least two occasions at least 4 h apart, 

prior to 20 weeks of gestation. Pregestational proteinuria was defined as 

proteinuria of 300 mg or greater in a 24-h urine collection prior to 20 weeks of 

gestation. A diagnosis of systemic connective tissue disease and thrombo-philia 

was based on a clinical diagnosis documented in the medical records. The 

presence of PE, fetal growth restriction or fetal demise in a previous pregnancy 

was confirmed in patient interviews or maternal chart reviews. Finally, clinical 

information collected at the time of study entry for each patient also included a 

family history of PE and smoking habits. The study protocol was approved by the 

local ethics committee, and informed consent was obtained from all enrolled 

participants. 
 

Diagnosis of PE  
The presence of PE and the gestational age at which it developed were 
determined by reviewing the medical records of each subject after the 
completion of pregnancy. PE was diagnosed based on the definition of the 

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High 

Pressure in Pregnancy. 
19

 In women without baseline hypertension or 

proteinuria, PE was defined as the new onset of hypertension and proteinuria 
after 20 weeks of gestation. Hypertension was defined as either a systolic 
blood pressure (SBP) of 140 mm Hg or greater or a diastolic blood  
pressure  of  90 mm Hg or  greater  on  two occasions at  least  4 h  apart. 
Proteinuria was defined as the excretion of 300 mg or more protein in a  
24-h urine collection with no evidence of urinary tract infection. In women 

with chronic hypertension, the diagnosis of PE required new-onset 

proteinuria after 20 weeks of gestation. In women with pregestational 

proteinuria, the diagnosis of PE required new-onset hypertension and 

worsening proteinuria (doubling of 24-h urine protein) after 20 weeks of 

gestation. The onset of PE was defined as the time of the first elevated blood 

pressure or urinary protein measurement. 
 

Procedures  
All pregnant women were assessed, between 22 and 26 weeks of gestation, for  
(a) PWV, (b) serum levels of sFlt-1 and uric acid and (c) 24-h urinary protein 

and calcium excretion. In subjects who developed PE, all examinations were 

performed prior to PE onset. 

 
 
 

 
PWV was recorded in the supine position using a Pulse Trace 6000 system 

(MicroMedical Ltd., Kent, UK) as described previously. 
20

 All 

measurements were calculated in duplicate, and mean values were used in 
subsequent analyses. Blood pressure was measured using a mercury 
sphygmomanometer prior to PWV measurements. Three measurements 

determined at 2-min intervals were averaged. Each subject was examined 
under standardized conditions after a 5-min rest in the left lateral position to 
avoid vena cava compression by the uterus.  

In this study, we additionally assessed the short-term reproducibility of 

PWV measurements in 20 pregnant women at 16–24 weeks of gestation by 

obtaining two measurements at 2 days apart under identical conditions. The 

reproducibility was assessed using Bland–Altman agreement analysis  

(Figure 1), which showed acceptable consistency between the repeated PWV 

measures. The mean difference between the two PWV measurements was 

_0.035 m/s, and the 95% limits of agreement were _0.90–0.83 m/s. In 

addition, there was an excellent correlation between the two PWV measure-

ments (r ¼ 0.930; Po0.001), and the variation coefficient of the repeated 

PWV measures was 4.06±2.33%.  
Blood samples were centrifuged within a maximum of 30 min after 

collection. Serum uric acid levels were then immediately measured using a 

conventional autoanalyzer, and the remaining serum was stored at _80 1C 

until assayed. Enzyme-linked immunosorbent assays for human sFlt-1 were 

performed in duplicate using commercial kits (R&D Systems, Minneapolis, 

MN, USA) as previously described 
7
 by personnel who were unaware of the 

outcome of the pregnancy. Interassay and intraassay coefficients of variation 

were 7.4 and 3.2%, respectively, and the minimal detectable concentration 

was 5 pg ml 
_1

.  
All women were asked to collect a 24-h urine sample. Urinary protein and 

calcium were measured and expressed as milligrams per 24 h. 

 
Statistical analyses  
The data were analyzed using SPSS-20.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

The results are expressed as the mean±s.d. for normally distributed variables and 

as the median (interquartile range) for non-normally distributed variables. 

Normally distributed variables were compared using Student’s t-tests and non-

normally distributed variables using Mann–Whitney U-tests. The X
2
-test was used 

to compare categorical variables among groups. Univariate regression analysis 

was used to test the associations of variables correlating with PWV and sFlt-1. 

Non-normally distributed variables were log-trans-formed for regression analyses. 

Receiver operating characteristic (ROC) curve analysis was performed to examine 

the diagnostic performance of each factor in identifying patients destined to 

develop PE. The cutoff value for each factor 
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Figure 1 Bland–Altman plot showing the difference between the two 
measurements vs. the mean of the two measurements of PWV. 
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Table 1 Demographic, clinical, hemodynamic and biochemical characteristics of study subjects at enrollment 
 
Characteristic All patients (N ¼ 118) No PE (N ¼ 97) PE (N ¼ 21) P-value 
Maternal age (years) 27.9±5.9 27.6±6 29.1±5.2 NS 
BMI (kg m 

_2
) 27

±
5.9 26.5

±
6.1 29.5

±
4 o0.05 

Body weight (kg) 72±17 70.2±17.2 80.2±13.3 o0.05 
Nulliparity (n (%)) 54 (44.9) 45 (46.4) 8 (38.1) NS 
Current smoker (n (%)) 45 (38.1) 37 (38.1) 8 (38.1) NS 
Obesity – BMI X30 kg m 

_2
 (n (%)) 37 (31.4) 25 (25.8) 12 (57.1) o0.05 

Presence of diabetes (n (%)) 11 (9.3) 7 (7.2) 4 (19) NS 
Chronic hypertension (n (%)) 19 (16.1) 14 (14.4) 5 (23.8) NS 
Pregestational proteinuria (n (%)) 18 (15.2) 10 (10.3) 8 (38.1) o0.01 
Maternal age older than 35 years (n (%)) 11 (9.3) 9 (9.3) 2 (9.5) NS 
Maternal age younger than 18 years (n (%)) 6 (5.1) 6 (6.2) 0 (0) NS 
PE in a previous pregnancy (n (%)) 13 (11) 9 (9.3) 4 (19) NS 
Family history of PE (n (%)) 4 (3.4) 4 (4.1) 0 (0) NS 
Fetal loss in previous pregnancy (n (%)) 14 (11.9) 14 (14.4) 0 (0) NS 
FGR in previous pregnancy (n (%)) 3 (2.5) 1 (1.03) 2 (9.5) NS 
Thrombophilia (n (%)) 3 (2.5) 3 (3.1) 0 (0) NS 
Connective tissue disorders (n (%)) 1 (0.85) 1 (1.03) 0 (0) NS 

Medicines at enrollment       
Antihypertensives (n (%)) 17 (14.4) 12 (12.4) 5 (23.8) NS 
Low-dose aspirin (n (%)) 21 (17.8) 15 (15.5) 6 (28.6) NS 
Polyvitamins (n (%)) 27 (22.9) 20 (20.6) 7 (33.3) NS 

Gestational age at delivery (days) 273 (266–280) 273 (269–280) 253 (242–265) o0.001 
Birth weight (g) 3085 (2830–3329) 3150 (2983–4375) 2500 (2264–2794) o0.001 
SBP (mm Hg) 112.7

±
12.5 111.2

±
12.8 122.5

±
11.1 o0.001 

Diastolic blood pressure (mm Hg) 67.0±10.6 66.8±10.7 73.6±9.2 o0.01 
MAP (mm Hg) 83.1

±
10.8 81.6

±
10.6 90.0

±
8.7 o0.01 

Pulse pressure (mm Hg) 45.2±9.2 44.4±8.9 49.2±10 o0.05 
PWV (m s 

_1
) 7.7

±
1.7 7.2

±
1.1 10.2

±
1.9 o0.001 

sFlt-1 (pg ml 
_1

) 2055 (1377–3425) 1863 (1335–2704) 6042 (3786–8775) o0.001 
Serum uric acid (mg dl 

_1
) 3.6 (3–4.6) 3.5 (2.9–4) 5.4 (4.4

±
6.6) o0.001 

24-h urine protein (mg per 24 h) 225±79 212±77 285±57 o0.001 

24-h urine calcium (mg per 24 h) 237
±

130 256
±

125 148
±

116 o0.001  
Abbreviations: BMI, body mass index; FGR, fetal growth restriction; MAP, mean arterial pressure; NS, not significant; PWV, pulse wave velocity; SBP, systolic blood 
pressure; sFlt-1, soluble fms-like tyrosine kinase 1. 
Data are expressed as mean

±
s.d. or as median (interquartile range). 

 
was set (a) at 90% sensitivity by ROC analysis, thus enabling comparisons of 
the false-positive rate (FPR) for each factor at an equivalent sensitivity and  
(b) at 10% FPR to enable comparison of the sensitivity at an equivalent FPR. 

P-values of o0.05 (two-tailed) were considered significant. 

 
RESULTS  
Of 138 patients meeting inclusion criteria, 132 (96%) agreed to 

participate and were enrolled in the study. Of these individuals, 14 were 

excluded due to a lack of pregnancy outcome data. Among the 118 cases 

included in the analyses, 21 developed PE. Of these patients, 11 

developed early-onset PE (diagnosis at o34 weeks) and 10 developed 

late-onset PE (diagnosis at 34 weeks or later). The baseline 

characteristics of pre-eclamptic and non-pre-eclamptic women are 

shown in  Table 1. PE was more frequent among women who were 

overweight (BMI Z30 kg m 
_2

) and those with pregesta-tional 

proteinuria. There were no differences between the two groups in 

maternal age, nulliparity, chronic hypertension, diabetes, young (o18 

years) or old (435 years) maternal age, smoking habits, PE in a previous 

pregnancy, family history of PE, fetal demise in a previous pregnancy, 

thrombophilia, connective tissue disorders, fetal growth restriction in a 

previous pregnancy or medicine use (antihyperten-sives—such as 

methyldopa, nifedipine and beta-blockers—, low-dose 

 
aspirin: 80–100 mg daily and polyvitamins including folate). Com-pared 

with non-pre-eclamptic women, pre-eclamptic women showed 

significantly higher (10.2±1.9 vs. 7.2±1.1 m s 
_1

; Po0.001) PWV  

(Figure 2), blood pressure (systolic, diastolic and mean pressure), serum 

sFlt-1  (Figure 2), serum uric acid, 24-h urine protein excretion and 

lower 24-h urinary calcium excretion, maternal age at delivery and birth 

weight babies. PWV measurements were not affected by 

antihypertensive medications because the difference in PWV between 

pre-eclamptic and normotensive women remained similar after 

excluding medicated hypertensive women (10.3±2.0 vs. 7.1±1.1 m s 
_1

; 

Po0.001). Notably, PWV was greater (8.2±1.8 vs. 7.1±1.3 m s 
_
 
1
; 

Po0.001) in 69 women with risk factors that are known to be associated 

with increased AS, such as pregestational diabetes mellitus, obesity, 

chronic hypertension, proteinuria, old maternal age, prior history of PE 

and connective tissue diseases compared with 49 women with risk 

factors unrelated to AS, such as nulliparity, young maternal age, family 

history of PE, thrombophilia and fetal growth restriction or fetal demise 

in a previous pregnancy. Finally, subjects with early-onset PE compared 

with those with late-onset PE showed significantly higher PWV and 

mean arterial pressure and lower pre-pregnancy BMI, maternal age, 

gestational age at delivery and birth weight of infants  (Table 2). None 

of the other 
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Figure 2 PWV (m s 

_1
) and sFlt-1 (pg ml 

_1
) at 22–26 weeks of gestation in 

the non-PE and PE groups. 
 

parameters measured at enrollment differed between early- and late-
onset PE.  

As shown in  Table 3, PWV was associated with more risk factors 

and markers for PE than sFlt-1 and the associations were generally 

stronger. On univariate analysis, PWV was positively associated 

with sFlt-1 (r ¼  0.408; Po0.001), age, blood pressure, BMI, 

diabetes, serum uric acid and 24-h urine protein excretion, whereas 

it was inversely related to 24-h calcium excretion. The results of a 

forward stepwise multivariate analysis showed that SBP, sFlt-1, 

serum uric acid, age and 24-h urine protein were independent 

determinants of PWV  (Table 4). Together, these five variables 

explained 41.6% of the variance in PWV.  
ROC curves were constructed for each marker, and the area under 

each curve was calculated  (Table 5). PWV showed the best predictive 

performance for all cases of PE and for early-onset PE as it yielded the 

highest area under the curve values of 0.921 and 0.948, respectively, 

followed by sFlt-1, uric acid, 24-h urinary protein and calcium 

excretion. Of the different combinations of predictive tests performed, 

the best results for all PE and early-onset PE were obtained when PWV 

was combined with sFlt-1, where area under the curve values increased 

to 0.965 and 0.963, respectively  (Figure 3). Despite the limited ability 

of PWV to predict late-onset PE, when combined with sFlt-1 its 

predictive performance for the disease improved significantly (area 

under the curve increased from 0.806 to 0.871; Po0.05). The predictive 

performance of serum uric acid, 24-h urine protein and calcium was 

inferior to that of PWV and sFlt-1; thus, they will not be further 

discussed as predictors of PE. 

 
 
 
 

Next, for each marker, the sensitivity at a fixed FPR of 10% and 

the FPR at a fixed sensitivity of 90% were calculated using ROC 

analysis  (Table 5). PWV showed the highest detection rate of all PE 

(81%) and early-onset PE (82%) at a fixed 10% FPR, and when 

combined with sFlt-1, these rates increased to 90% and 92%, 

respectively. The combination of PWV with sFlt-1 achieved a 

detection rate of 50% for late-onset PE at a fixed 10% FPR, which 

was 2.5-fold greater (Po0.05) than that of PWV (20%) alone. PWV 

showed the lowest FPR for all PE (17%) and early-onset PE (14%) 

at a fixed 90% sensitivity. The FPR was further decreased (9%) for 

both conditions when PWV was combined with sFlt-1.  
Next, we examined whether PWV and sFlt-1 impacted the 

development of PE independently of each other. A multivariate 

(mean arterial pressure, BMI, age) adjusted logistic regression 

analysis demonstrated a 3.9-fold (95% CI 2.2 _7) increase in risk for 

all PE for every 1 m s 
_1

 increase in PWV and a 6.5-fold (95% CI 

2.2–19.2) increase in risk for every 1 s.d. of log-transformed sFlt-1, 

confirming that PWV and sFlt-1 were independent predictors of all 

PE.  
Finally, based on ROC analysis, a cutoff value of 8 m s 

_1
 for 

PWV resulted in the greatest sensitivity and specificity for 

predicting all PE (95% and 82%, respectively), whereas a suggested 

PWV cutoff value of 9 m s 
_1

 predicted early-onset PE with a 

sensitivity and specificity of 91% and 86%, respectively. 
 
 
DISCUSSION  
The results of this study showed that maternal AS, as assessed by 

PWV during the second trimester, was 30% greater in women who 

subsequently developed PE compared with normotensive controls. 

Of the five markers tested, PWV showed the highest diagnostic 

power for all PE and early-onset PE but not for late-onset PE. The 

combination of PWV with sFlt-1 further improved the prediction of 

all subtypes of PE.  
Recently, it has become evident that aberrant hemodynamic 

adaptations in PE also include AS of the larger elastic arteries in addition 

to high resistance in small peripheral arteries. 
21

 PWV, by directly 

reflecting large artery stiffness and having the greatest predictive value 

for cardiovascular outcomes, 
13

 is now considered the gold standard for 

assessing AS in daily practice. 
18

 Maternal AS, as assessed by PWV, at 

a pre-pregnant state (follicular phase), 
22

 11–13 and 22–24 weeks of 

gestation 
23,24

 and 4 months to 2 years post-partum, 
25,26

 was 

consistently increased in pre-eclamptic compared with non-pre-
eclamptic women. The findings of this current study confirm the results 
of this previously reported association between PWV and PE and further 
extend these finding to women at high risk for PE, where this association 
may be more pronounced. We show that PWV increased by 30% in 
women destined to develop PE compared with normotensive women. 
The magnitude of increase  
in PWV during the late second trimester was greater than that 

reported 
24,27

 in women at 22–24 weeks of gestation (17%) or in 

women with established PE (18%). The fact that a high percentage 

(58.5%) of pregnant women in our study showed pre-existing 

medical conditions associated with the risk of endothelial 

dysfunction and AS may underlie the greater increase in PWV 

among women with PE than those without PE when compared with 

other previous studies. These findings suggest that pre-existing 

maternal subclinical endothelial dysfunction and atherosclerosis 

may render pregnant women more sensitive to maladaptive 

hemodynamic responses including increased AS, and thus placing 

them at high risk for developing PE. 
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Table 2 Baseline characteristics of the two PE groups 
 
Characteristic Early-onset PE (N ¼ 11) Late-onset PE (N ¼ 10) P-value 

Maternal age (years) 26.9±5.0 31.5±3.5 o0.05 
BMI (kg m 

_2
) 27.9

±
4.1 31.3

±
3.2 o0.05 

Body weight (kg) 75.6±15 83.5±11.5 NS 
Nulliparity (n (%)) 4 (36.4) 4 (40) NS 
Current smoker (n (%)) 3 (27.3) 5 (50) NS 
Obesity – BMI X30 kg m 

_2
 (n (%)) 4 (36.4) 8 (80) o0.05 

Presence of diabetes (n (%)) 1 (9.1) 3 (30) NS 
Chronic hypertension (n (%)) 1 (9.1) 4 (40) NS 
Pregestational proteinuria (n (%)) 3 (27.3) 5 (50) o0.01 
Maternal age older than 35 years (n (%)) 0 (0) 2 (20) NS 
PE in a previous pregnancy (n (%)) 3 (27.3) 1 (10) NS 

Medicines at enrollment    
Antihypertensives (n (%)) 1 (9.1) 4 (40) NS 
Low-dose aspirin (n (%)) 2 (18.2) 4 (40) NS 
Polyvitamins (n (%)) 4 (36.4) 3 (30) NS 

Gestational age at delivery (days) 232 (227–245) 254 (246–266) o0.001 
Birth weight (g) 2368 (1940–2508) 2739 (2411–2927) o0.001 
SBP (mm Hg) 125.5

±
10.5 119.8

±
11.5 NS 

Diastolic blood pressure (mm Hg) 78.7±9.1 67.9±5.4 o0.01 
Mean arterial pressure (mm Hg) 94.3

±
8.5 85.2

±
6.1 o0.01 

Pulse pressure (mm Hg) 46.7±9.1 51.9±10.8 NS 
Pulse wave velocity (m s 

_1
) 11.0

±
1.9 9.3

±
1.6 o0.05 

sFlt-1 (pg ml 
_1

) 7158 (3171–11,574) 5355 (3887 to 7744) NS 
Serum uric acid (mg dl 

_1
) 6.4 (4–7.8) 5.3 (4.5–5.7) NS 

24-h urine protein (mg per 24 h) 280±63 291±51 NS 

24-h urine calcium (mg per 24 h) 139
±

133 158
±

101 NS  
Abbreviations: BMI, body mass index; FGR, fetal growth restriction; NS, not significant; SBP, systolic blood pressure; sFlt-1, soluble fms-like tyrosine 

kinase 1. Data are expressed as mean
±

s.d. or as median (interquartile range). 
 
Table 3 Correlations of carotid–femoral PWV and soluble fms-like 
tyrosine kinase 1 (sFlt-1) with selected maternal demographic, 

clinical, hemodynamic and biochemical characteristics at study 
entry in 118 high-risk pregnant women 
 
 PWV   sFlt-l log 
      

Parameter r P-value r P-value 
     

Age 0.283 o0.01 _0.033 NS 
Body weight 0.313 o0.001 _0.025 NS 
BMI 0.271 o0.01 _0.005 NS 
Diabetes 0.219 o0.05 0.027 NS 
PWV    0.408 o0.001 
SBP 0.452 o0.001 0.274 o0.01 
DBP 0.288 o0.01 0.165 NS 
MAP 0.376 o0.001 0.222 o0.05 
Pulse pressure 0.314 o0.01 0.201 o0.05 
sFlt-1log 0.408 o0.001   

Serum uric acid log 0.433 o0.001 0.240 o0.01 
24-h urine protein 0.303 o0.01 0.185 o0.05 
24-h urine calcium _0.279 o0.01 _0.199 o0.05 
Birth weight _0.490 o0.001 _0.335 o0.001 

GA at delivery _0.580 o0.001 _0.435 o0.001  
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; GA, gestational age; MAP, mean arterial 
pressure; r, Pearson correlation coefficient; SBP, systolic blood pressure. 
 

In this current study, a strong correlation was observed in univariate 

analysis between PWV and sFlt-1 (r ¼ 0.408; Po0.001), whereas in our 

multivariate adjusted regression model, sFlt-1 emerged 

 
Table 4 Multivariate regression analysis for assessing the 
predictors of PWV 
 
  Standard Standard P- Partial Adjusted 

Parameter B error beta value r R
2
 changes 

       

constant _4.232 1.464  0.005   
SBP 0.032 0.010 0.249 0.002 0.288 0.197 
sFlt-1log 1,221 0.373 0.249 0.001 0.296 0.279 
Uric acidlog 2,833 0.849 0.255 0.001 0.301 0.337 
Age 0.060 0.021 0.204 0.006 0.256 0.384 
24-h UP 0.004 0.002 0.195 0.008 0.246 0.416 
 
Abbreviations: PWV, pulse wave velocity; r, correlation coefficient; SBP, systolic blood 
pressure; sFlt-1, soluble fms-like tyrosine kinase 1; standard beta, standardized regression 
coefficients; UP, urine protein. 
 
 
as a major determinant of PWV, contributing to B8% of its variability. 

This strong dependence of PWV on sFlt-1, an anti-angiogenic factor that 

impairs endothelial function by reducing nitric oxide synthesis, 
28–30

 

further confirms the well-documented association between endothelial 

dysfunction and increased large artery stiffness in non-pregnant 

populations. 
31–33

 SBP, another factor that causes functional stiffening 

of the large arteries by distending the arterial walls, emerged as the 

strongest predictor of PWV, explaining B20% of the variation in PWV. 

These findings show clearly that blood pressure modulates AS 

independently of mediators affecting smooth muscle tone. Finally, 

whether an alteration in structural elements (elastin, collagen) in the 

arterial wall contributes to the increased AS in PE is far from clear. 

Although signs of remodeling in 
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 Table 5 Performance of screening for PE by PWV, biochemical markers and their combinations     
           

      FPR at 10%    Sensitivity at 90% 
           

 Marker AUC (95% CI) Sensitivity (95% CI)  FPR (95% CI) 
           

 All PE (n ¼ 21)          
 PWV (m s 

_1
) 0.921 0.856–0.962 81 58–95 17 11–26 

 sFlt-1 (pg ml 
_1

) 0.865 0.790–0.921 76 53–92 43 34–55 
 PWV (m s 

_1
) þ sFlt-1 (pg ml 

_1
) 0.965 0.913–0.990 90 70–99 9 4–17 

 Serum uric acid (mg dl 
_1

) 0.871 0.796–0.925 62 38–82 31 22–41 
 Urine protein excretion (mg per 24 h) 0.811 0.729–0.877 29 11–52 30 21–40 
 Urine Ca excretion (mg per 24 h) 0.775 0.654–0.847 48 26–70 52 41–62 

 Early-onset PE (n ¼ 11)          
 PWV (m s 

_1
) 0.948 0.899–0.997 82 48–98 14 8–22 

 sFlt-1 (pg ml 
_1

) 0.836 0.757–0.898 73 39–94 48 38–58 
 PWV (m s 

_1
) þ sFlt1 (pg ml 

_1
) 0.963 0.922–0.999 92 59–99 9 5–17 

 Serum uric acid (mg dl 
_1

) 0.835 0.755–0.897 55 23–83 36 27–46 
 Urine protein excretion (mg per 24 h) 0.760 0.673–0.834 10 0.2–41 35 26–44 
 Urine Ca excretion (mg per 24 h) 0.786 0.701–0.856 36 11–69 31 22–41 

 Late-onset PE (n ¼ 10)          
 PWV (m s 

_1
) 0.806 0.723–0.873 20 3–56 25 17–34 

 sFlt-1 (pg ml 
_1

) 0.822 0.741–0.886 50 19–81 40 31–51 
 PWV (m s 

_1
) þ sFlt1 (pg ml 

_1
) 0.871 0.797–0.926 50 19–81 30 21–39 

 Serum uric acid (mg dl 
_1

) 0.834 0.755–0.896 10 0.3–45 24 16–33 
 Urine protein excretion (mg per 24 h) 0.803 0.720–0.871 30 8–65 36 27–44 
 Urine Ca excretion (mg per 24 h) 0.706 0.616–0.787 40 12–74 56 45–66 
 

Abbreviations: AUC, area under the curve; FPR, false positive rate; PWV, pulse wave velocity; sFlt-1, soluble fms-like tyrosine kinase 1. 
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Figure 3 Receiver operating characteristic curves depicting the sensitivity 

and specificity of pulse wave velocity, sFlt-1 and their combination in 
identifying all cases of PE. 
 
 
vascular beds 

34
 and carotid intima–media thickness 

35
 and data linking 

matrix metalloproteinases to cardiac/artery remodeling in PE 
36

 have 
been reported, any major changes in the elastic properties of the aortic 
walls are unlikely to develop during the short duration of the 

 
disease. Therefore, factors linked with functional rather than 
structural changes of the endothelium or the medial layer appear to 
cause the changes in AS during pregnancy.  

AS may also be influenced by other conventional risk factors that 

affect vascular function. 
37,38

 As expected, the most important, age and 

blood pressure, 
38

 were also identified as major determinants of AS in 

this study. In this context, uric acid emerged as a major determinant of 

PWV, explaining 6% of its variability and further confirming the uric 

acid–PWV association previously reported in non-pregnant populations. 
39,40

 Uric acid, which is now thought to increase not only due to 

decreased clearance but also via increased uric acid production during 

pregnancy due to trophoblast breakdown, cytokine release and ischemia, 

can promote inflammation, 
41

 endothelial dysfunction and oxidation, 
42

 

factors known to contribute to arterial stiffening. Finally, the endothelial 

dysfunction, caused by an imbalance of pro- and anti-angiogenic 

proteins, is undoubtedly the mechanism underlying the observed 

association 
43

 between proteinuria and PWV, the existence of which has 

also been well documented in healthy individuals 
44

 and selected 

patients groups. 
45

 Taken together, all these data indicate that 

cardiovascular risk factors thought to exert an important influence on AS 

in non-pregnant populations are also predictive in pregnancy. Thus, for a 

wider implementation of PWV for prediction of PE, the influence of 

other cardiovascular risk factors on PWV should be taken into account.  
To the best of our knowledge, this study is the first to evaluate PWV 

as a predictor of PE in high-risk women. On the basis of our results, 

PWV appeared to be a valuable predictor of PE, particularly early-onset 

PE. In populations of low-risk pregnant women, PWV 
23

 was a 

significant predictor of PE (OR 44.5 (95% CI, 5.7–348.6) at 11–13 

weeks of gestation, and the augmentation index, a measure of wave 

reflection and AS, showed a detection rate of 79% for all cases of 
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PE and 88% for early-onset PE for a FPR of 11%. 

46
 By contrast, 

PWV emerged as a poor predictor of late-onset PE. These findings 

confirm the results of previous studies, where a significantly higher 

augmentation index was reported in early-onset PE compared with 

late-onset PE when patients were studied during pregnancy, 
47

 and 

in women with previous early-onset PE compared with women with 

previous late-onset PE. 
48

 In our study, PWV was significantly 

higher in the early-onset PE group compared with the late-onset PE 

group (11±1.9 vs. 9.3±1.6 m s 
_1

; Po0.05). These differences may 

simply reflect the fact that early- and late-onset PE are part of a 

wide spectrum of the disease, with early-onset PE being the most 

severe of the spectrum. However, the association of a lower 

newborn birth weight with early-onset PE and the association of an 

older maternal age and higher BMI with late-onset PE are findings 

consistent with previous epidemiologic studies 
49–51

 and that are 

compatible with the concept that early- and late-onset PE may be 

two different disorders where early-onset PE is related to reduced 

placental perfusion and late-onset PE is associated with maternal 

factors. Irrespective of whether PE is one disease of varying degrees 

of severity or is separated into two distinct pathophysiologic entities, 
50,52

 the fact that PWV appears to be a much better predictor of 

early-onset than late-onset PE is of clinical relevance because it is 

the early rather than late disease that is associated with an increased 

risk of perinatal morbidity and mortality and both short-term and 

long-term maternal complications. 
53,54

  
In an effort to further improve disease prediction, PWV was 

investigated in combination with other markers. The predictive 

performance of PWV improved only when it was combined with sFlt-1. 

Given the complex pathophysiology underlying PE, the combination of 

two or more independent biomarkers, each reflecting a different 

pathophysiological process, generally lead to an improved performance 

for the early prediction of PE compared with single markers. 
12

 Thus, 

this study provides evidence that the increased AS (PWV) and 

endothelial dysfunction due to impaired nitric oxide production (sFlt-1), 

irrespective of any interrelationship, are highly likely to reflect diverse 

pathogenic processes in the development of PE. The above theory is 

further supported by our findings that (a) the associations of selected 

maternal factors with PWV differed to those with sFlt-1, both 

qualitatively and quantitatively  (Table 2), and (b) the risk of subsequent 

development of PE was predicted independently by both PWV and sFlt-

1 after adjusting for potential confounding factors.  
This study has several limitations. The sample size of this study was 

small, with only 11 and 10 patients developing early- and late onset PE, 

respectively. Nevertheless, the prevalence of PE in this study was high 

(18%), which may be explained by the high-risk nature of our study 

population. Given that all women participating in the study were at high 

risk for developing PE, it is likely that the PWV and the other screening 

markers described in this study would not perform as well in women at 

low risk of developing PE. Furthermore, PWV may show optimal 

performance in predicting PE in the presence of risk factors related to 

subclinical vascular dysfunction, as in this study, and reduced diagnostic 

performance in their absence. In a recent study 
55

 of 180 pregnant 

women with X2 risk factors for PE, the augmentation index, a marker of 

wave reflection and AS, did not provide additional information beyond 

brachial blood pressure and maternal risk factor profile on the risk of 

development of future PE. However, women with chronic hypertension, 

diabetes and renal disease (presumed pre-existing vascular 

abnormalities) were excluded from the study, which may explain why 

this indirect marker of AS failed to predict PE in women at high risk. 

Apart from the absence of women at low risk for PE, the lack of other 

ethnic groups and the fact that a single center 
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participated in this study could also jeopardize the generalizability 

of the study. Therefore, larger multicenter studies will be required to 

establish the accuracy of PWV for PE prediction in low- and high-

risk populations. Despite these limitations, this study enabled us to 

detect robust correlations between PWV and mediators of 

endothelial cell dysfunction (sFlt-1, uric acid) in our high-risk 

pregnant women, which may help to further elucidate the 

mechanisms underlying the association between PE and AS.  
Although no intervention has yet proven effective for the preven-

tion of PE, early identification of women at risk for PE may improve 

maternal and perinatal outcome. Screening for PE is believed to be 

most relevant during the first trimester because preventive interven-

tions (such as antiplatelet agents, calcium and antioxidants) are more 

likely to be effective if initiated early in pregnancy when pathogenic 

mechanisms may be modified. Further confirmation of the risk of 

future PE based on sFlt-1 levels 
11

 and, potentially, PWV 

measurements in the second trimester may enable closer prenatal 

monitoring, earlier diagnosis and prompt and appropriate 

management (antenatal corticosteroids for fetal lung maturation, 

treatment of severe hypertension, magnesium for seizure 

prophylaxis, bed rest or early delivery). The potential benefits of 

screening for PWV may be higher in pregnant women at high 

baseline risk for PE based on underlying maternal vascular disease. 

Thus, predicting PE in women with underlying conditions including 

diabetes and chronic hypertension would be of great clinical value. 

Sequential measurements of markers may also improve risk 

assessment because changes in individual markers from the first to 

second trimester may herald the onset of PE. Indeed, longitudinal 

studies suggest that the importance of the association between AS 

and PE lies in the temporal changes in AS measurements throughout 

pregnancy, 
15,56

 whereas sequential changes in antiangiogenic 

factors, such as sFlt-1, during pregnancy were shown to be 

predictive of preterm PE 
57

 or overall PE risk. 
58

  
In summary, PWV, a simple, low-cost noninvasive method for 

assessing AS, measured during the second trimester, may prove 

useful in predicting PE, particularly early-onset PE, in high-risk 

women. The predictive characteristics of PWV were further 

improved when it was used in concert with sFlt-1. The extent to 

which PWV alone or in combination with other biomarkers is useful 

in screening for PE remains to be determined. 
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