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Περίληψη
Η διαφορετική έκβαση μεταξύ των μελετών μπορεί να έχει σχέση με
τις διαφορές των γυναικών οι οποίες εξετάζονται, με τους διαφορετικούς
σχεδιασμούς και με τους διαφορετικούς ορισμούς της προεκλαμψίας. Με
ρικές μελέτες αναφέρονται σε ελαφράς και άλλες σε σοβαρής μορφής
προεκλαμψία. Μερικές μελέτες περιλαμβάνουν μόνο πρωτοτόκες και
άλλες πρωτοτόκες και πολυτόκες. Μερικές μελέτες περιλαμβάνουν γυναί
κες με υποτροπιάζουσα προεκλαμψία. Επίσης, εξαρτάται από το έμβρυο
στο κατά πόσο αυτό έχει κληρονομική θρομβοφιλία από τη μητέρα, οπότε
τότε υπάρχει μία επιταχυνόμενη αναλογία θρόμβωσης στον πλακούντα
και διάφορες άλλες επιπλοκές, συγκρινόμενες με αυτές σε έμβρυα χωρίς
κληρονομική θρομβοφιλία. Καθώς η αναλογία φλεβικής και αρτηριακής
θρόμβωσης σε μαιευτικές επιπλοκές δεν είναι σημαντικά διαφορετικές
μεταξύ φυλών, πολύ πιθανόν άλλες θρομβοφιλίες, άγνωστες μέχρι τώρα,
να παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, η μετάλλαξη FV Leiden είναι συχνότε
ρη στους Καυκάσιους, δηλαδή στη Σουηδία είναι 10-15%, στην Κεντρική
Ευρώπη είναι 4-8%, στο Νότο 2% και 5% στις ΗΠΑ. Η ίδια μετάλλαξη
σχεδόν δεν υπάρχει στην Ασία, στην Ιαπωνία, στην Αφρική και στη νότια
Αμερική. Η προεκλαμψία είναι μία πολυγονιδιακή νόσος και υπάρχουν
διαφορές στην πρόγνωση και αντιμετώπισή της μεταξύ της καθυστερημέ
νης εμφάνισης προεκλαμψίας και της πρώιμης, σοβαρής μορφής. Οι πε
ρισσότερες μελέτες προτείνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ θρομβοφιλίας
και εμφάνισης σοβαρής προεκλαμψίας, αλλά όχι με την ελαφρά μορφή. Η
χαμηλής πίεσης αιματική ροή μεταξύ των λαχνών με την παρουσία μητρι
κής υπερπηκτικότητας μπορεί να προκαλέσει την εναπόθεση ινικής στον
πλακούντα και να προκαλέσει έμφρακτα πλακούντα, που με τη σειρά τους
αποτελούν το έναυσμα για την εμφάνιση πρώιμης σοβαρής νόσου. Η σο
βαρή προεκλαμψία συνοδεύεται κυρίως με FV Leiden, με υπερομοκυστεϊ
ναιμία και με ανεπάρκεια πρωτεΐνων S, C, AT III. Δεν είναι ακόμα σαφές
αν η σοβαρή προεκλαμψία συνοδεύεται από μεταλλάξεις της προθρομβί
νης και της MTHFR.
Όροι ευρετηρίου: Προεκλαμψία, θρομβοφιλία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εγκυμοσύνη είναι μία κατάσταση υπερπηκτικότητας. Πρόσφατα απο
δείχθηκε ότι σοβαρές επιπλοκές της εγκυμοσύνης όπως η σοβαρή προε
κλαμψία, η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης (IUGR), η αποκόλληση
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του πλακούντα και ο ενδομήτριος εμβρυικός θάνατος
(IUFD) συνυπάρχουν με θρομβοφιλία. Η θρομβοφιλία
μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη και αποτελεί
προδιαθεσικό παράγοντα θρομβοεμβολισμού. Η ανε
πάρκεια στην πρωτεΐνη S, C και η αντιθρομβίνη ΙΙΙ εί
ναι σπάνιες και καθεμία από αυτές βρίσκεται στο 3%
των ασθενών με θρόμβωση. Πρόσφατα, τρεις σημαντι
κές κληρονομικές θρομβοφιλίες έχουν ανακαλυφθεί, οι
οποίες είναι υπεύθυνες για την πλειοψηφία των θρομβο
εμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με μη εμφανείς άλ
λους παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση. Ανθεκτικότη
τα στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C -που προκαλείται
από την αντικατάσταση της αδενίνης 506 με γουανίνη
(Α506G) στον παράγοντα V (παράγοντας V Leiden)έχει ενοχοποιηθεί για αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολι
(1,2)
σμού . Ετεροζυγωτία για τον παράγοντα V (παράγο
ντας V Leiden) βρέθηκε στο 5% του πληθυσμού και η
μετάλλαξη αυτή είναι υπεύθυνη για το 20-30% των φλε
βικών θρομβοεμβολικών φαινομένων. Μία πρόσφατα
αναφερόμενη αντικατάσταση της γουανίνης 20210 με
αδενίνη (G20210A) στην προθρομβίνη, συνοδεύεται
με αυξημένη συγκέντρωση προθρομβίνης ορού και με
αυξημένο κίνδυνο για φλεβικό θρομβοεμβολισμό και
(1-3)
με εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση . Ομοζυγωτία
από την αντικατάσταση της κυτοσίνης 677 με θυμίνη
(C677T) στη μεθυλενοτετραϋδροφολική αναγωγάση
(MTHFR) οδηγεί σε μειωμένη σύνθεση του 5-μεθυλε
νοτραϋδροφολικού, του πρωταρχικού δότη μεθυλίου
στη μετατροπή της ομοκυστεΐνης σε μεθειονίνη, με απο
τέλεσμα την αύξηση της ομοκυστεΐνης του ορού, που εί
ναι παράγοντας κινδύνου για φλεβική και αρτηριακή
(2,3)
θρόμβωση . Η μετάλλαξη C677T είναι υπεύθυνη για
την ελαττωμένη δραστηριότητα της MTHFR και αποτε
λεί τη συχνότερη αιτία ελαφράς υπερομοκυστεϊναιμίας
σε ποσοστό 5-15% του πληθυσμού. Η ομοκυστεΐνη εί
ναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για αθηρο
σκλήρωση, αγγειακό επεισόδιο, περιφερική αγγειακή
νόσο και καρδιαγγειακή πάθηση. Η συγκέντρωση της
ομοκυστεΐνης επηρεάζεται από τη διατροφή. Η ανε
πάρκεια του φυλλικού οξέος, της βιταμίνης Β6 και/ή
της βιταμίνης Β12 μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της
ομοκυστεΐνης. Η συγκέντρωση της ομοκυστεΐνης επηρε
άζεται, επίσης, από γενετικούς παράγοντες όπως από
την ανεπάρκεια της β-συνθετάσης της κυσταθειονίνης
(2,4)
και της μετάλλαξης του C677T MTHFR γονιδίου . Η
υπερομοκυστεϊναιμία προκαλεί αγγειακή βλάβη με διά
φορους μηχανισμούς. Πολλές από τις ενδοθηλιακές αγ
(5,6)
γειακές αλλαγές βρίσκονται στην προεκλαμψία .
Ο κίνδυνος φλεβικού θρομβοεμβολισμού (venus
thromboembolism - VTE) με συνοδό επίκτητη και κλη
ρονομική θρομβοφιλία μπορεί να ενισχυθεί και από
άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως τη μετεγχειρητική
(7,8)
κατάσταση και την ακινησία . Σύγχρονες αντιλήψεις
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προτείνουν τον αυξημένο κίνδυνο μητρικού VTE σε
περιπτώσεις με υποκείμενη θρομβοφιλία. Ο κίνδυνος
VTE σε έγκυες γυναίκες μπορεί να ενισχυθεί παραπά
νω από τον τύπο της γενετικής προδιάθεσης, για παρά
δειγμα ομοζυγωτίας για μία μετάλλαξη και την παρου
σία πολλαπλών μεταλλάξεων ή θρομβοφιλικών ανωμα
λιών(1,2).
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Η προεκλαμψία, η αποκόλληση του πλακούντα, η
IUGR, ο IUFD συμβάλλουν στη μητρική και εμβρυι
κή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Οι αιτίες τους είναι
άγνωστες, αλλά πολλές από αυτές συνυπάρχουν με πα
θολογική πλακουντιακή αγγείωση και με διαταραχές
της αιμόστασης, προκαλώντας ανεπαρκή μητροπλακου
(9)
ντιακή κυκλοφορία . Η αιτιολογία της προεκλαμψίας
είναι άγνωστη. Συνυπάρχει με παθολογική πλακου
ντιακή ανάπτυξη και με διαταραχές της αιμόστασης,
προκαλώντας ανεπαρκή εμβρυομητρική κυκλοφορία.
Πρόσφατες έρευνες θεωρούν ότι η δυσλειτουργία του
ενδοθηλίου, η αγγειοσύσπαση, η πλακουντιακή ισχαι
μία και η αυξημένη πηκτικότητα συνυπάρχουν με πα
θολογική πλακουντιακή ανάπτυξη, προκαλώντας ανε
παρκή εμβρυομητρική κυκλοφορία και ελαττωμένη
(10)
πλακουντιακή ροή . Στη φυσιολογική κύηση, η τροφο
βλάστη διεισδύει στις σπειροειδείς αρτηρίες, οι οποίες
χάνουν το μυικό τους τοίχωμα και γίνονται χαλαρές,
αφήνοντας πολύ μεγάλη ροή αίματος προς τον πλακού
ντα. Η παθολογική αλληλεπίδραση μεταξύ της μητέρας
και του εμβρύου στις παθολογικές κυήσεις προκαλεί
παθολογική τροφοβλαστική διείσδυση μέσα στις σπει
ροειδείς αρτηρίες, δημιουργώντας μικρά, μικρού δια
μετρήματος αγγεία. Η επακόλουθη αγγειοπάθεια και η
δευτεροπαθής θρόμβωση λόγω υπερπηκτικότητας μπο
ρούν να προκαλέσουν ανεπαρκή τροφοδότηση του χώ
ρου μεταξύ των λαχνών, προεκλαμψία, έμφρακτα πλα
κούντα, IUGR, αποκόλληση του πλακούντα και IUFD.
Παθολογοανατόμοι του πλακούντα χρησιμοποιούν τον
όρο «πλακουντιακή αγγειοπάθεια» προκειμένου να
περιγράψουν τις αλλαγές του πλακούντα, οι οποίες χα
ρακτηρίζονται από επιφανειακή ενδοαγγειακή κυττα
ροτροφοβλαστική διείσδυση μέσα στις σπειροειδείς
αρτηρίες, την οξεία αθηρωμάτωση και τις διαδικασίες
θρόμβωσης μέσα στις σπειροειδείς αρτηρίες και/ή μέ
σα στο χώρο μεταξύ των λαχνών. Κλινικά, η «πλακου
ντιακή αγγειοπάθεια» συνυπάρχει με προεκλαμψία,
IUGR, αποκόλληση του πλακούντα και σε μερικές πε
ριπτώσεις, με απώλεια του εμβρύου και πρόωρο τοκε
(10)
τό . Η γνωστή θρομβωτική φύση των πλακουντιακών
αγγειακών βλαβών και ο αυξημένος κίνδυνος θρόμβω
σης, που συνυπάρχουν με την παρουσία θρομβοφιλιών,
υποδεικνύουν σαφέστατα μία σχέση αιτιατού - αποτελέ
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σματος μεταξύ κληρονομούμενων και επίκτητων θρομ
βοφιλιών και σοβαρών μαιευτικών επιπλοκών.
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΥΗΣΕΩΣ
(11)
Οι Many και συν περιέγραψαν ευρήματα του
πλακούντα σε γυναίκες που είχαν σοβαρές επιπλοκές
κατά την κύηση και ήταν φορείς θρομβοφιλίας και τις
συνέκριναν με γυναίκες με σοβαρές επιπλοκές, χωρίς
όμως θρομβοφιλία. Γυναίκες που είχαν σοβαρή προε
κλαμψία, IUGR, IUFD και αποκόλληση του πλακού
ντα συμπεριελήφθησαν στην υπό έρευνα ομάδα. Τριά
ντα δύο γυναίκες ήταν φορείς θρομβοφιλίας και 36
γυναίκες όχι. Ο αριθμός των γυναικών με έμφρακτα
στις λάχνες ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στις γυναίκες
με πολλαπλές θρομβοφιλίες (72% vs 39%, P <0.01). Η
συχνότητα των πλακούντων με ινιδοειδή νέκρωση των
αγγείων του φθαρτού υμένα ήταν πολύ μεγαλύτερος σε
γυναίκες με θρομβοφιλία (P <0.05). Παρόλα αυτά, σε
μία παρόμοια έρευνα η οποία εξέταζε τη σχέση μετα
ξύ ιστολογίας του πλακούντα και της θρομβοφιλίας σε
γυναίκες με σοβαρές επιπλοκές, δεν βρέθηκαν ειδικά
ιστολογικά ευρήματα σε περίπτωση θρομβοφιλίας ή μη,
(12)
όταν οι δύο αντίστοιχες αυτές ομάδες συγκρίθηκαν .
Παρόλα αυτά, ένα υψηλό ποσοστό πλακουντιακών εμ
φράκτων (50%) και θρομβώσεων επιβεβαιώθηκε και
(12)
στις γυναίκες με και χωρίς θρομβοφιλία . Κατά τον
ίδιο τρόπο, η παθολογοανατομία του πλακούντα στην
πρώιμη προεκλαμψία και IUGR ήταν παρόμοια σε γυ
ναίκες με ή χωρίς θρομβοφιλία, αν και είχε βρεθεί ένα
(13)
υψηλό ποσοστό ανωμαλιών του πλακούντα . Το υψη
λό ποσοστό πλακουντιακών βλαβών που βρέθηκε σε
αυτές τις έρευνες και σε γυναίκες με θρομβοφιλία και
χωρίς, με σοβαρές επιπλοκές και στις δύο περιπτώσεις,
μπορεί να δείξει τη δυσκολία που υπάρχει στην εύρεση
διαφορών μεταξύ θρομβοφιλικών γυναικών και μη, ή
μπορεί να αντανακλά την άγνωστη ακόμη κατάσταση
της θρομβοφιλίας. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι σε αυ
τές τις έρευνες αξιολογήθηκαν μικτές κλινικές περιπτώ
σεις και όχι μόνο σοβαρή προεκλαμψία.
ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ
Η σχέση μεταξύ APS και προεκλαμψίας έχει αποδει
(14-16)
. Σε μία σειρά από περισσό
χθεί σε μερικές μελέτες
(17)
τερες από 300 ασθενείς με σοβαρή προεκλαμψία , η
συχνότητα του 21% βρέθηκε να έχει σχέση με ανιχνεύ
σιμα ACA, με συχνότητα 27.4% στην ομάδα με ηλικία
τοκετού λιγότερο των 28 εβδομάδων και με συχνότητα
19.3% στην ομάδα με ηλικία τοκετού πάνω των 28 εβδο
μάδων. Εντούτοις, με δεδομένο το σχεδόν 20% με χαμη
λά θετικά IgG με/χωρίς IgM τίτλο στην ομάδα ελέγχου
τους με υγιείς γυναίκες, οι συγγραφείς συμπεραίνουν
ότι το 16% είναι μία πραγματική εκτίμηση της συχνότη

τας των θετικών σε αντοκαρδιολιπίνη (aCL), ασθενών
με ιστορικό σοβαρής προεκλαμψίας, που είναι συμβατό
(15,16)
. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι
με άλλες μελέτες
μερικοί ερευνητές δεν βρήκαν σχέση μεταξύ APS και
προεκλαμψίας. Επειδή στην πρώιμη σοβαρή προεκλαμ
ψία οι περισσότερες μελέτες έχουν βρει συνύπαρξη με
θετικά tests για aCL, έλεγχοι σε αυτές τις ασθενείς μπο
ρεί να έχουν θεραπευτικές προεκτάσεις σε μελλοντικές
κυήσεις.
(18)
Οι Dekker και συν ήλεγξαν γυναίκες με σοβαρή
προεκλαμψία στις 10 εβδ. μετά τον τοκετό για την πα
ρουσία κληρονομικών και επίκτητων θρομβοφιλιών.
Ένα υψηλό ποσοστό ανεπάρκειας πρωτεΐνης S, APCR,
υπερομοκυστεϊναιμία, aCL IgM ή IgG έχει βρεθεί. Οι
(19)
(20)
Dizon-Townson και συν και οι Nagy και συν περιέ
γραψαν αυξημένη επίπτωση FV Leiden μετάλλαξης σε
γυναίκες με σοβαρή προεκλαμψία σε σχέση με την ομά
(19)
δα ελέγχου. Στη μελέτη των Dizon-Townson και συν ,
158 άτοκες γυναίκες με μέση ηλικία κύησης 33 εβδ. συ
γκρίθηκαν με 403 γυναίκες με φυσιολογική πίεση. Οι
(20)
Nagy και συν , στην Ουγγαρία, περιέγραψαν υψηλή
επίπτωση FV Leiden μετάλλαξης σε 69 γυναίκες με σο
βαρή προεκλαμψία, σε σχέση με 71 υγιείς γυναίκες της
(21)
ομάδας ελέγχου. Οι Rigo και συν ερεύνησαν 120 γυ
ναίκες με σοβαρή προεκλαμψία (72% ήταν άτοκες) και
101 υγιείς γυναίκες. Ένα ποσοστό 18.3% γυναικών με
σοβαρή προεκλαμψία ήταν φορείς του FV Leiden, συ
γκρινόμενες με το 3% της ομάδας ελέγχου (P <0.001).
Εντούτοις, δεν υπήρχε διαφορά σε ομοζυγωτία για
MTHFR. Μεταξύ των θετικών για FV Leiden, υπήρχε
μία στατιστικά μεγάλη επίπτωση του HELLP συνδρό
μου, σε σχέση με FV Leiden αρνητικές. Η περιγεννητι
κή έκβαση ήταν συγκρινόμενη για FV Leiden θετικές
(22)
και αρνητικές γυναίκες. Οι Kupferminc και συν σε
μία μελέτη τους διερεύνησαν αν μαιευτικές επιπλοκές
συνυπάρχουν με θρομβοφιλίες. Συμμετείχαν 110 υγιείς
γυναίκες που είχαν κατά την κύηση προεκλαμψία,
IUGR, σοβαρή αποκόλληση του πλακούντα και γέννη
ση νεκρού παιδιού. Η ομάδα ελέγχου συμπεριλάμβανε
110 υγιείς γυναίκες με φυσιολογική κύηση. Και οι 220
γυναίκες ελέγχθηκαν για γνωστές θρομβοφιλίες για
τουλάχιστον 2 μήνες μετά τον τοκετό. Τριάντα τέσσε
ρις από τις 110 ασθενείς είχαν σοβαρή προεκλαμψία.
Όλες ήταν άτοκες. Ο FV Leiden και MTHFR ήταν
στατιστικά σε υψηλό ποσοστό στις γυναίκες με προε
κλαμψία (26% vs 6.4% και 20.6% vs 8.2% αντίστοιχα).
Η μετάλλαξη της προθρομβίνης δεν ήταν συχνότερη
στις γυναίκες με προεκλαμψία. Συνολικά, 52.9% των
γυναικών με σοβαρή προεκλαμψία είχαν μία γενετική
θρομβοφιλική μετάλλαξη σε σχέση με το 17.3% της ομά
δας ελέγχου. Σε ένα επιπρόσθετο ποσοστό 14.7% της
ομάδας μελέτης βρέθηκαν άλλοι τύποι θρομβοφιλίας.
Έτσι, η συνολική επίπτωση θρομβοφιλίας σε γυναίκες
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με προεκλαμψία κυμάνθηκε στο 64.7%, συγκρινόμενη
με το 18% της ομάδας ελέγχου. Σε γυναίκες με IUGR,
αποκόλληση του πλακούντα και γέννηση νεκρού παι
διού, το ποσοστό θρομβοφιλίας ήταν 61.4%, 70% και
50% αντίστοιχα. Από τις 18 πολύτοκες γυναίκες σε
αυτήν την ομάδα, οι 15 είχαν μαιευτικές επιπλοκές σε
προηγούμενη κύηση. Στις 10 από τις 15 (67%) πολυτό
κες γυναίκες, βρέθηκε θρομβοφιλία. Αυτό δείχνει το
υψηλό ποσοστό υποτροπής σε πολυτόκες γυναίκες με
θρομβοφιλία. Οι Van Pampus και συν(17), στην Ολλαν
δία, περιέγραψαν 345 γυναίκες με ιστορικό σοβαρής
προεκλαμψίας, διαγνωσμένης πριν τις 34 εβδ., οι οποί
ες είχαν ερευνηθεί μετά τον τοκετό για θρομβοφιλία. Η
ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 67 υγιείς γυναίκες
με ιστορικό υγιών κυήσεων. Οι γυναίκες με προεκλαμ
ψία διαιρέθηκαν στη συνέχεια σε αυτές που γέννησαν
πριν και μετά τις 28 εβδ. Και στις δύο ομάδες και σε
όλες τις γυναίκες της μελέτης αυτής, βρέθηκε υψηλό
ποσοστό APCR σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, με
τη συχνότητα της μετάλλαξης FV Leiden να είναι πα
ρόμοια με την ομάδα ελέγχου. Υπερομοκυστεϊναιμία
ήταν συχνότερη στις γυναίκες με σοβαρή νόσο που εί
χαν γεννήσει πριν από 28 εβδ. Σε μία άλλη μελέτη, οι
Kupferminc και συν(23) ήλεγξαν 63 υγιείς γυναίκες με
σοβαρή προεκλαμψία (54 ήταν άτοκες) και 126 γυναί
κες (ομάδα ελέγχου) για όλες τις θρομβοφιλίες. Πάλι
FV Leiden μετάλλαξη και η μετάλλαξη MTHFR ήταν
συχνότερες στις γυναίκες με σοβαρή προεκλαμψία, όχι
όμως η μετάλλαξη της προθρομβίνης. Συνολικά, 56%
των γυναικών με σοβαρή προεκλαμψία είχαν θρομβοφι
λική μετάλλαξη συγκρινόμενες με το 19% των γυναικών
της ομάδας ελέγχου και η επίπτωση όλων των θρομβοφι
λιών γενικά κυμάνθηκε στη σοβαρή προεκλαμψία στο
67%. Γυναίκες με σοβαρή προεκλαμψία και θρομβοφι
λία γέννησαν νωρίτερα και τα νεογέννητά τους είχαν
μικρότερο βάρος, σε σχέση με γυναίκες με προεκλαμ
ψία αλλά χωρίς θρομβοφιλία (31 εβδ. v/s 33 εβδ.). Η
συχνότητα συνδυασμού θρομβοφιλιών ήταν συχνότερη
στη σοβαρή προεκλαμψία. Θρομβοφιλία βρέθηκε σε 4
από τις 7 πολυτόκες γυναίκες με προεκλαμψία (57%)
που είχαν μαιευτικές επιπλοκές σε προηγούμενη κύη
ση, γεγονός που δείχνει υψηλό ποσοστό υποτροπών σε
αυτές τις γυναίκες. Οι Von Tempelhof και συν(24), στη
Γερμανία, εξέτασαν τη μετάλλαξη του FV Leiden, PS,
PC, AT III, aCL, LAC σε 61 γυναίκες με σοβαρή προ
εκλαμψία (44 ήταν άτοκες), από τις οποίες οι 32 είχαν
HELLP σύνδρομο. Η συχνότητα της μετάλλαξης FV
Leiden ήταν μεγαλύτερη και στη σοβαρή προεκλαμψία
και στο HELLP σύνδρομο. Το ίδιο ίσχυσε και για το
aCL και LAC. Οι Liningstone και συν(25), στις ΗΠΑ, εξέ
τασαν τις γενετικές θρομβοφιλικές μεταλλάξεις σε 110
γυναίκες με σοβαρή προεκλαμψία και σε 97 γυναίκες
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ελέγχου. Οι περισσότερες γυναίκες ήταν άτοκες και
το 60% από αυτές νέγρες. Δεν βρέθηκε διαφορά στη
συχνότητα θρομβοφιλιών μεταξύ γυναικών με σοβαρή
προεκλαμψία και γυναικών ελέγχου, ή και στις εμβρυ
ικές γενετικές θρομβοφιλίες. Οι Laivuori και συν(26),
στη Φιλανδία, εξέτασαν 113 άτοκες γυναίκες με προ
εκλαμψία, από τις οποίες οι 100 είχαν σοβαρή νόσο,
οι 13 είχαν ελαφρά νόσο, καθώς και 103 γυναίκες της
ομάδας ελέγχου για τον πολυμορφισμό C677T του γονι
δίου MTHFR. Δεν βρέθηκε διαφορά στην ομοζυγωτία
για το MΤHFR μεταξύ των δύο ομάδων (προεκλαμψία
3% v/s 6% της ομάδας ελέγχου). Οι Higgins και συν(27)
εξέτασαν τη μετάλλαξη της προθρομβίνης σε 13 εκλα
μπτικές και 74 προεκλαμπτικές γυναίκες με σοβαρή νό
σο, προερχόμενες από 34 οικογένειες Αγγλοσαξονικής
καταγωγής. Συγκρίθηκαν με 119 γυναίκες ομάδας ελέγ
χου. Η μετάλλαξη προθρομβίνης βρέθηκε σε μία μόνο
οικογένεια από τις 34 εξεταζόμενες και ήταν παρόμοια
στα περιστατικά της ομάδας ελέγχου. Οι Kupferminc
και συν(28) εξέτασαν για τη μετάλλαξη της προθρομβί
νης 222 ασθενείς με: σοβαρή προεκλαμψία (n=55), ελα
φριά προεκλαμψία (n=25) και άλλες επιπλοκές σε 156
υγιείς γυναίκες. Είκοσι οκτώ (13%) ήταν ετεροζυγώτες
για τη μετάλλαξη της προθρομβίνης σε σχέση με τις 5
(3.2%) της ομάδας ελέγχου (P <0.001). Στις γυναίκες
με σοβαρή προεκλαμψία, η συχνότητα της μετάλλαξης
ήταν 9% σε σχέση με το 3.2% της ομάδας ελέγχου (P
=0.07). Αποκόλληση του πλακούντα και IUGR συνυ
πήρχαν σε σημαντικό ποσοστό. Στην ομάδα εξέτασης,
από τις 9 πολυτόκες φορείς της μετάλλαξης, οι 6 (66%)
είχαν επιπλοκές σε προηγούμενες κυήσεις, σε σχέση με
τις 27 από τις 112 (24%) των πολύτοκων γυναικών της
ομάδας εξέτασης, χωρίς όμως τη μετάλλαξη (P =0.01).
Οι Krauss και συν(29), στη Γερμανία, βρήκαν υψηλότερο
ποσοστό αντίστασης APC σε 21 γυναίκες που είχαν το
σύνδρομο HELLP, 6 μήνες με 9 χρόνια μετά τη συμπλή
ρωση της κύησης, συγκρινόμενο με φυσιολογικές τιμές
από 70 υγιείς μη-έγκυες γυναίκες.
ΕΛΑΦΡΥΣ Ή ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ
Οι Grandone και συν(30) διερεύνησαν τη συχνότητα
της μετάλλαξης της προθρομβίνης και της μετάλλαξης
FV Leiden σε 140 γυναίκες (62% ήταν άτοκες) με υπέρ
ταση κύησης (n=70), με ή χωρίς πρωτεϊνουρία (n=70)
και σε 216 γυναίκες ως ομάδα ελέγχου. Η συχνότητα
του FV και της μετάλλαξης της προθρομβίνης ήταν με
γαλύτερη στις γυναίκες με υπέρταση συγκρινόμενες με
την ομάδα ελέγχου, ενώ η συχνότητα της μετάλλαξης
MTHFR ήταν παρόμοια στις προεκλαμπτικές και στην
ομάδα ελέγχου. Σε 70 γυναίκες με προεκλαμψία, οι
μεταλλάξεις της προθρομβίνης και του MTHFR ήταν
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συχνότερες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, όχι όμως
η μετάλλαξη FV Leiden. Μεταξύ ασθενών με μη-πρω
τεϊνουρία βρέθηκε μία στατιστικά σημαντική συνύπαρ
ξη με τη μετάλλαξη FV Leiden. Οι O’Shaughnessy και
(31)
συν σύγκριναν σε μία προοπτική μελέτη 283 γυναίκες
(230 θα γεννούσαν για πρώτη φορά) με προεκλαμψία,
με 100 φυσιολογικές γυναίκες ίδιας ηλικίας και με άλ
λες 100 γυναίκες με φυσιολογική πίεση. Δεν υπήρχε
διαφορά στη συχνότητα μετάλλαξης FV Leiden ή μετάλ
λαξης MTHFR σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Μία
σημαντική αύξηση στην ομοζυγωτία για τη μετάλλαξη
C677T MTHFR στην προεκλαμψία έχει αναφερθεί από
(32)
τους Shoda και συν στην Ιαπωνία, οι οποίοι εξέτασαν
67 γυναίκες και 98 έγκυες ως ομάδα ελέγχου. Οι Mello
(33)
και συν ερεύνησαν τη συχνότητα της θρομβοφιλίας
σε 46 άτοκες γυναίκες με προεκλαμψία και σε γυναίκες
με ιστορικό απώλειας εμβρύου στο β΄ και γ΄ τρίμηνο. Η
συχνότητα του APCR και της μετάλλαξης FV Leiden
ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στις γυναίκες με προεκλαμ
ψία και με το ιστορικό απώλειας εμβρύου, σε σχέση
(34)
με την ομάδα ελέγχου. Οι Lindqvist και συν σε μία
αναδρομική μελέτη ερεύνησαν το ρόλο της APCR και
της μετάλλαξης FV Leiden σε 2.480 γυναίκες στην αρχή
της κύησης. Η συχνότητα της APCR ήταν 11% (270 από
2480). Η APCR υποομάδα (n=270) δεν διέφερε στατι
στικά από τη μη-APCR υποομάδα (n=2210) σε σχέση
με την προεκλαμψία ή με το IUGR, αλλά χαρακτηριζό
ταν από έναν 8πλάσιο κίνδυνο για φλεβικό θρομβοεμβο
(35)
λισμό. Οι De Groot και συν , στην Ολλανδία, σε μία
αναδρομική μελέτη εξέτασαν 163 γυναίκες που είχαν
προεκλαμψία στην πρώτη τους κύηση, σε σχέση με μία
ομάδα ελέγχου ίδιας ηλικίας και χρόνου τοκετού από
163 γυναίκες. Η συχνότητα της μετάλλαξης FV Leiden
της μετάλλαξης της προθρομβίνης ήταν παρόμοια με
(36)
αυτήν της ομάδας ελέγχου. Οι Morrison και συν , στη
Σκωτία, σε μία αναδρομική μελέτη εξέτασαν άτοκες
γυναίκες με προεκλαμψία και με υπέρταση κύησης σε
σχέση με ομάδα ελέγχου. Εξέτασαν για γενετική θρομ
βοφιλία και για πολυμορφισμό του αναστολέα του ενερ
γοποιητή του πλασμινογόνου (plasminogen activator
inhibitor, PAI-1). Δεν βρέθηκε διαφορά στη συχνότητα
της θρομβοφιλίας μεταξύ των γυναικών με προεκλαμ
ψία, υπέρταση κύησης, καθώς και στην ομάδα ελέγχου.
(37)
Οι Kim και συν , σε μία αναδρομική μελέτη στις ΗΠΑ,
εξέτασαν λευκές γυναίκες με προεκλαμψία σε σχέση
με ομάδα ελέγχου για C677T MTHFR και FV Leiden
μεταλλάξεις και για μετάλλαξη της β-συνθετάσης της
κυσταθειονίνης. Δεν υπήρξε διαφορά στη συχνότητα αυ
τών των μεταλλάξεων είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυα
σμό με ελαφρά ή σοβαρή προεκλαμψία, ή με σύνδρομο
HELLP. Μεταξύ πολυτόκων γυναικών με προεκλαμ
ψία, η συχνότητα του MTHFR ήταν 15.7%, σε σχέση
με 10.9% μεταξύ ατόκων γυναικών με προεκλαμψία.

Αυτό δείχνει ότι γυναίκες με αυτή τη μετάλλαξη είναι
σε υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση υποτροπιάζουσας προε
(37)
(38)
κλαμψίας . Οι Lachmeijer και συν , στην Ολλανδία,
εξέτασαν τις μεταλλάξεις MTHFR C677T και MTHFR
A1298C σε σχέση με την προεκλαμψία.
Μία ομάδα αποτελούνταν από 47 διαδοχικές γυναί
κες με προεκλαμψία. Μία άλλη ομάδα αποτελούνταν
από 127 γυναίκες με προεκλαμψία από προσβεβλη
μένες συγγενείς εξ αίματος οικογένειες, σε σχέση με
ομάδα ελέγχου από 120 φυσιολογικές γυναίκες. Άλλες
85 γυναίκες με προεκλαμψία και γνωστή κατάσταση
ομοκυστεΐνης εξετάσθηκαν για τυχόν σχέση μεταξύ
C677T μετάλλαξης και υπερομοκυστεϊναιμίας. Και οι
δύο μεταλλάξεις MTHFR δεν ήταν συχνότερες στις γυ
ναίκες με προεκλαμψία. Γυναίκες με προεκλαμψία και
υπερομοκυστεϊναιμία είχαν υψηλότερη συχνότητα για
μετάλλαξη C677T, σε σχέση με τις γυναίκες με προε
κλαμψία αλλά δίχως υπερομοκυστεϊναιμία, αλλά αυτό
δεν ίσχυε για τη μετάλλαξη A1298C.
Μερικές μελέτες περιέγραψαν υψηλότερα επίπε
δα ομοκυστεΐνης στην προεκλαμψία. Οι Rajkovic και
(39)
συν ανέφεραν ότι τα επίπεδα ομοκυστεΐνης ήταν δι
πλάσια σε 20 γυναίκες με προεκλαμψία, σε σχέση με 20
(40)
φυσιολογικές γυναίκες. Οι Vollset και συν , στη μελέ
τη τους για την ομοκυστεΐνη που είναι η μεγαλύτερη μέ
χρι σήμερα, αξιολόγησε τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης
σε 5.883 γυναίκες σε 14.492 κυήσεις. Αποδείχθηκε ότι
όταν συγκρίνονταν το ανώτερο τεταρτημόριο της ομοκυ
στεΐνης του πλάσματος, ο κίνδυνος προεκλαμψίας ήταν
1.32, για πολύ χαμηλό βάρος 2.01 και για γέννηση νε
(41)
κρού παιδιού 2.03. Oι Cotter και συν βρήκαν ότι σε
56 γυναίκες που εμφάνισαν σοβαρή προεκλαμψία, τα
επίπεδα ομοκυστεΐνης που μετρήθηκαν στις 15.3 εβδο
μάδες ήταν υψηλότερα, σε σχέση με αυτά που μετρήθη
καν σε 112 υγιείς γυναίκες της ομάδας ελέγχου με φυ
σιολογική κύηση.
(42)
Οι Glueck και συν εξέτασαν την υποϊνιδολυτική
μετάλλαξη 4G/4G του γονιδίου PAI-1 ως ένα πιθανό
παράγοντα που συμβάλλει σε μαιευτικές επιπλοκές. Συ
νέκριναν 31 γυναίκες που είχαν σοβαρή προεκλαμψία
σε σχέση με γυναίκες της ομάδας ελέγχου με φυσιολογι
κή εγκυμοσύνη. Γυναίκες με μαιευτικές επιπλοκές ήταν
πιο πιθανό να είναι ομοζυγώτες 4G/4G σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου.
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΚΥΗΣΕΩΝ
Μερικές μελέτες έδειξαν υψηλό ποσοστό υποτροπών
σε γυναίκες με σοβαρή προεκλαμψία / HELLP σύνδρο
μο (86-88%). Μερικές μελέτες, αν και μικρές, έδειξαν
ότι σε πολύτοκες γυναίκες με θρομβοφιλία και με σοβα
ρές επιπλοκές κύησης υπήρχε ένα υψηλό ποσοστό υπο
τροπών (66-83%) σε επακόλουθες κυήσεις, δοθέντος ότι
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ο τύπος της επιπλοκής μπορούσε να αλλάξει από μία κύη
(22-24,34,43ση σε άλλη: π.χ. σοβαρή προεκλαμψία σε IUGR
45)
. Σε 30 γυναίκες με θρομβοφιλία και με μαιευτικές επι
πλοκές, το ποσοστό υποτροπής σε γυναίκες με σοβαρή
προεκλαμψία ήταν 52%, αν και ο τύπος της επιπλοκής
μπορούσε να αλλάξει σε επακόλουθη κύηση σε IUGR,
γέννηση νεκρού παιδιού, ή αποκόλληση πλακούντα.
Οι περισσότερες μελέτες και μία πρόσφατη μετα(36)
ανάλυση προτείνουν μία σχέση μεταξύ θρομβοφιλίας
και εμφάνισης σοβαρής προεκλαμψίας, αλλά όχι ελα
φράς προεκλαμψίας. Η βραδεία αιματική ροή μεταξύ
των λαχνών, σε συνδυασμό με την παρουσία μητρικής
υπερπηκτικότητας, μπορεί να προκαλέσουν την εναπό
θεση ινικής στον πλακούντα και να αποτελέσουν την
αιτία εμφράκτων του πλακούντα και της μετέπειτα εμ
φάνισης πρώιμης σοβαρής νόσου. Κυρίως η σοβαρή
προεκλαμψία συνυπάρχει με τη μετάλλαξη FV Leiden,
με την υπερομοκυστεϊναιμία και με ανεπάρκειες της
πρωτεΐνης S και AT III. Δεν είναι ακόμη σαφές κατά
πόσο η σοβαρή προεκλαμψία συνυπάρχει με τις μεταλ
λάξεις της προθρομβίνης και του MTHFR.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ
Αν και προς το παρόν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η
καλύτερη θεραπεία στη διάρκεια της κύησης, τα δεδο
μένα δείχνουν ότι μερικές ομάδες κινδύνου, όπως οι
έγκυες γυναίκες με σοβαρή προεκλαμψία, πρέπει να
ελέγχονται για θρομβοφιλία. Έλεγχος πρέπει, επίσης,
να διενεργείται σε γυναίκες με ιστορικό υποτροπιά
ζουσας α΄ τριμήνου απώλειας εμβρύου, IUGR, ή απο
κόλλησης του πλακούντα. Είναι γυναίκες με επιπλοκές
κύησης και/ή θρόμβωση πλακούντα υποψήφιες θρομ
βοφιλίας για αντιθρομβωτική θεραπεία, όπως κυρίως
αυτές με φλεβική και αρτηριακή θρόμβωση; Δεν υπάρ
χουν ελεγχόμενες μελέτες να μας οδηγήσουν στο πώς
να αντιμετωπίζουμε γυναίκες με θρομβοφιλία και με
προηγούμενη θρόμβωση πλακούντα και/ή με σοβαρές
επιπλοκές κύησης. Εντούτοις, μερικά δεδομένα που
αναφέρθηκαν εδώ προτείνουν υψηλό ποσοστό επιπλο
κών σε μελλοντικές κυήσεις, σε γυναίκες που έχουν ήδη
παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές κύησης και που είναι
φορείς θρομβοφιλίας.
Ο συνδυασμός ασπιρίνης και ηπαρίνης ή χαμηλού
μοριακού βάρους ηπαρίνης, είναι αποτελεσματικός σε
υποτροπιάζουσα απώλεια εμβρύου στο APS σύνδρομο
και μπορεί να εφαρμόζεται σε γυναίκες με κληρονομι
κή θρομβοφιλία και με ιστορικό σοβαρής προεκλαμψί
ας, IUGR, αποκόλληση του πλακούντα, απώλεια εμβρύ
ου, αν και δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες πάνω στο
θέμα αυτό.
Ένα ενδιαφέρον για τη θεραπευτική αξία της ηπα
ρίνης στις επιπλοκές κύησης υπήρχε για πολλά χρόνια.
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Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες έγινε από τους North
(46)
και συν , στην οποία γυναίκες με νεφρική ασθένεια
κατά την κύηση διαιρέθηκαν σε ομάδα ελέγχου, σε
ασθενείς με χαμηλή δόση ασπιρίνης και σε γυναίκες
με προφυλακτική δόση ηπαρίνης σε συνδυασμό με
ασπιρίνη και/ή διπυριδαμόλη. Προεκλαμψία ήταν λιγό
τερο συχνή στην ομάδα ηπαρίνης, σε σχέση με τη δίχως
θεραπεία ομάδα και με την ομάδα της ασπιρίνης. Οι
(47)
Kupferminc και συν έχουν αναφερθεί στη χρήση χα
μηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης στην πρόληψη υπο
τροπιαζουσών ανεπιθύμητων εκβάσεων κύησης. Γυναί
κες με ιστορικό προεκλαμψίας, αποκόλλησης πλακού
ντα, IUGR, ή γέννησης νεκρού παιδιού και με γνωστή
θρομβοφιλία (n=33) υποβλήθηκαν σε θεραπεία με
40mg/d enoxaparin και με 100mg ασπιρίνη αρχόμενα
από την 8η μέχρι την 12η εβδομ. κύησης. Ο μέσος όρος
ηλικίας τοκετού ήταν 32.1 ± 5 εβδομ. συγκρινόμενος
με την 37.6 ± 2.3 εβδομ. κύησης, στις κυήσεις που υπο
βλήθηκαν με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη (P
<0.0001). Το μέσο βάρος γέννησης ήταν στα νεογνά
1175 ± 590g συγκρινόμενο με το χαμηλού μοριακού βά
ρους ηπαρίνης (P <0.0001). Επιπλοκές κύησης εμφανί
σθηκαν μόνο σε 3 (9.1%) από τις γυναίκες και σοβαρή
προεκλαμψία δεν εμφανίσθηκε στις κυήσεις που υπο
βλήθηκαν σε χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη. Δεν
σημειώθηκαν περιγεννητικοί θάνατοι σε μη θεραπευ
(48)
μένες κυήσεις. Οι Ryazi και συν αξιολόγησαν τη θε
ραπεία με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη σε συν
δυασμό με ασπιρίνη, σε έγκυες με θρομβοφιλία και με
ιστορικό πρώιμης προεκλαμψίας με/ή IUGR. Είκοσι
έξι ασθενείς με θρομβοφιλία είχαν μία επακόλουθη κύ
ηση και υποβλήθηκαν σε αγωγή με χαμηλού μοριακού
βάρους ηπαρίνη σε συνδυασμό με ασπιρίνη. Η έκβαση
της κύησής τους συγκρίθηκε με αυτή όλων των ασθε
νών που είχαν επακόλουθη κύηση χωρίς όμως θρομβο
φιλία, με αγωγή μόνο με ασπιρίνη (n=19). Δεν υπήρξε
διαφορά στο συνολικό βάρος γέννησης μεταξύ των δύο
ομάδων. Εντούτοις, έχοντας υπόψη ότι 18 ασθενείς
με μόνο μία διαταραχή πηκτικότητας (αποκλείοντας 8
ασθενείς με πολλαπλές θρομβοφιλίες), το βάρος γέννη
σης ήταν σημαντικά μεγαλύτερο (P <0.019), σε σχέση
με τις 19 ασθενείς δίχως ανωμαλίες πηκτικότητας. Επι
πλέον, υπήρξαν 2 περιγεννητικοί θάνατοι στην ομάδα
ασπιρίνης, σε αντίθεση με την ομάδα θεραπείας με χα
μηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη και ασπιρίνη. Αυτά
τα πρόδρομα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χαμηλού
μοριακού βάρους ηπαρίνη μπορεί να έχει ευνοϊκή επί
δραση στην έκβαση της κύησης σε γυναίκες με σοβαρή
προεκλαμψία και/ή IUGR και διαγνωσμένη θρομβοφι
λία.
Γενικά, η τακτική μας είναι να επιτρέψουμε στις γυ
ναίκες που βρισκόταν σε ηπαρίνη πριν τον τοκετό να
αρχίσουν τον τοκετό αυτόματα. Εντούτοις, συμβουλεύ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ουμε ότι αυτές οι γυναίκες πρέπει να γεννήσουν στο
νοσοκομείο και ότι πρέπει να διακόψουν την ηπαρίνη
(2,7,49-53)
.
τους όταν πειστούν ότι ο τοκετός έχει ξεκινήσει
Οι γυναίκες που ήταν σε μη κλασματοποιημένη ηπαρί
νη πριν τον τοκετό μπορούν να υπολογίζουν στο ενδε
χόμενο χρήσης επισκληρίδιας αναισθησίας, αν βέβαια
η εικόνα του πηκτικού μηχανισμού (χρόνος προθρομ
βίνης, χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστί
νης, ινωδογόνο) είναι κανονική και τα αιμοπετάλια πά
3
νω από 100.000mm . Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού
βάρους δεν παρατείνουν το χρόνο μερικής θρομβοπλα
στίνης, όπως η κλασματοποιημένη ηπαρίνη. Ο έλεγχος
της δράσης των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους
απαιτεί μια δοκιμή αντι-Χa, η οποία σε πολλά κέντρα
δεν είναι συνήθως διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετρά
ωρο. Πρόσφατες μελέτες έχουν δώσει έμφαση σε ένα
μικρό αλλά σημαντικό κίνδυνο νωτιαίων ή επισκληρί
διων αιματωμάτων σε ηλικιωμένες, κυρίως, ασθενείς
που λαμβάνουν ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους
και αφορούν, είτε στην εισαγωγή των νωτιαίων ή επι
σκληρίδιων καθετήρων, είτε στην αφαίρεσή τους και οι
σημερινές συστάσεις (που βασίζονται πάλι στην άποψη
ειδικών) είναι ότι σε ασθενείς που παίρνουν ηπαρίνες
χαμηλού μοριακού βάρους, οι καθετήρες πρέπει να το
ποθετηθούν μόνο εάν έχουν παρέλθει 12 τουλάχιστον
(54)
ώρες από την τελευταία δόση . Επιπλέον, η χορήγη
ση της επόμενης δόσης πρέπει να καθυστερήσει για
τουλάχιστον δύο ώρες μετά από την τοποθέτηση της
βελόνας. Οι επισκληρίδιοι καθετήρες πρέπει να αφαι
ρεθούν 12-24 ώρες μετά από την τελευταία δόση ηπαρί
νης χαμηλού μοριακού βάρους και να γίνει χορήγηση
της επόμενης δόσης με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο
ωρών. Όλες οι γυναίκες με κληρονομική θρομβοφιλία
από συμπτωματικές οικογένειες πρέπει να λάβουν αντι
θρομβωτική θεραπεία στη μετά τον τοκετό περίοδο, για
τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Μερικοί προτιμούν την πα
ράταση της θρομβοπροφύλαξης για 12 εβδομάδες στις
γυναίκες της ομάδας πολύ υψηλού ή υψηλού κινδύνου
(55)
θρομβοεμβολικής νόσου. Οι McColl και Greer αρχί
ζουν με ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους 12 ώρες
μετά την ολοκλήρωση του τοκετού, λαμβάνοντας υπό
ψη τις συστάσεις σχετικά με τους επισκληρίδιους καθε
τήρες, εκτός αν υπάρχει υπερβολική αιμορραγία. Τα
από του στόματος αντιπηκτικά, που είναι ασφαλή κατά
τη διάρκεια του θηλασμού, μπορούμε να τα αρχίσουμε
μία έως δύο ημέρες μετά τον τοκετό και η ηπαρίνη να
διακοπεί, αφού η διεθνής αποδεκτή αναλογία είναι
στα θεραπευτικά όρια για τρεις διαδοχικές ημέρες.
Summary
Tampakoudis GP, Bontis JN
Thrombophilia and preeclampsia
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The different outcomes between the studies may
be related to differences in the populations that were
studied, differences in study design and the different
definitions for preeclampsia. Some studies deal with
mild preeclampsia and other severe disease. Several
studies include only primigravidas and other studies
both primigravidas and multiparous women. Some
studies include women with recurrent preeclampsia. It is
also may depend on the fetus since it may be that when
the fetus has inherited thrombophilia from the mother
there is accelerated rate of thrombosis in the placenta
and complications compared to when the fetus has not
inherited thrombophilia. It may be that, only when other
genes unknown as yet are activated, thrombophilic
states have significance in preeclampsia. Since the rate
of venous and arterial thrombosis and of placental
thrombosis in pregnancy complications is not essentially
different between ethnic groups and races, it may be that
other thrombophilias unknown as yet play a role. For
example, the FV Leiden mutation is highly prevalent
among the Caucasian population, the prevalence ranging
from 10-15% in Sweden, 4-8% in central Europe, and
2% in the south, and 5% in USA. The FV mutation is
almost non-existent in Asia, Japan, Africa and South
America. Preeclampsia is a multigenetic disease,
and there are important differences in prognosis and
management between late-onset mild preeclampsia
and early-onset severe disease. Most studies suggest
that there is an association between thrombophilias and
the development of severe preeclampsia but not mild
preeclampsia. The low-pressure intervillous blood flow
in the presence of a maternal hypercoagulable state
may trigger fibrin deposition in the placenta and cause
placental infarcts, which may incite development of earlyonset severe disease. Severe preeclampsia is associated
mainly with FV Leiden, hyperhomocyteinemia, and
deficiencies of protein S, protein C and AT III. It is not
clear yet whether severe preeclampsia is associated with
the prothrombin and MTHFR mutations.
Key words: Preeclampsia, thrombophilia.
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