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Περίληψη
Υπάρχουν ενδείξεις πως το οξειδωτικό στρες είναι σημαντικός παρά
γοντας στην παθογένεση της προεκλαμψίας, ίσως μέσω της υπεραφθονί
ας των ενεργοποιημένων παραγώγων οξυγόνου (ROS - Reactive Oxygen
Species). Η συνέπεια της υπερπαραγωγής του ROS μπορεί να παρατηρη
θεί ως αυξημένα επίπεδα δεικτών οξειδωτικού στρες, όπως υπεροξειδά
σες λιπιδίων. Οι έγκυες γυναίκες που πάσχουν από προεκλαμψία έχουν
ανώμαλη παραγωγή ROS, μη φυσιολογικές αντιοξειδωτικές αντιστάσεις
και αυξημένη λιπιδική υπεροξείδωση που συμβάλλει στην ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία και την πολυσυστηματική παθολογία της προεκλαμψίας.
Σήμερα, η χορήγηση αντιοξειδωτικών για την πρόληψη της προεκλαμ
ψίας είναι ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Η μελέτη και τα αποτελέσματα
των Chapell και συν πρέπει να μελετηθούν με προσοχή. Περιμένουμε τα
αποτελέσματα μελετών που διενεργούνται τώρα για χορήγηση βιταμίνης
Ε και C. Για την ώρα, δεν θα ήταν φρόνιμο να χορηγήσουμε αυτές τις
ουσίες στον πληθυσμό χωρίς περαιτέρω μελέτες. Ίσως πρέπει να γίνουν
ξεχωριστές μελέτες για τη βιταμίνη Ε και C. Δεν υπάρχουν μελέτες για τη
μελατονίνη και το συνένζυμο Q. Παρόλο που η νικοτίνη μειώνει τον κίνδυ
νο για προεκλαμψία, η χρήση της είναι μάλλον απίθανη. Είναι άγνωστο
εάν θα υπάρξει όφελος από αντιοξειδωτικές θεραπείες.
Όροι ευρετηρίου: Πρόληψη προεκλαμψίας, οξειδωτικό stress, αντιοξει
δωτικά, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, λυκοπένη, ψευδάργυρος, μαγνήσιο, νικο
τίνη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τις αρχές ακόμη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της αναπα
ραγωγικής βιολογίας, η αιτιολογία της προεκλαμψίας αποτελούσε θέμα
έρευνας και υποθέσεων. Παρόλο που είναι πλέον δεδομένο πως δεν βρέ
θηκε μία και μόνη γενεσιουργός αιτία, οι έρευνες των τελευταίων δύο και
πλέον δεκαετιών έχουν προσφέρει σε σημαντικό βαθμό στην αναγνώριση
και κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών αυτού του κλινικού
συνδρόμου. Πράγματι, είναι πιθανή η συμμετοχή πολλαπλών μηχανισμών
με αξιοθαύμαστα κοινή παθοφυσιολογία.
Είναι πέρα από τις επιδιώξεις αυτού του άρθρου η αναφορά στην τε
ράστια βιβλιογραφία για την προεκλαμψία. Στόχος του άρθρου είναι η
διερεύνηση των στοιχείων που υποστηρίζουν το ρόλο του οξειδωτικού
στρες στην παθοφυσιολογία της προεκλαμψίας, καθώς και τις θεραπευτι
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κές δυνατότητες με αντιοξειδωτικά, ώστε να προληφθεί
η προεκλαμψία.
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
Υπάρχουν συγκεχυμένες αναφορές όσον αφορά στο
ρόλο του οξειδωτικού στρες στην παθοφυσιολογία της
προεκλαμψίας. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μετα
ξύ των μελετών σχετικά με την τεχνική, το χρόνο λήψης
του δείγματος, τους αναλυτές που μελετούνται, την πα
ρουσία ή απουσία της κλινικής πάθησης, τη σοβαρότητα
της πάθησης, ακόμη και τον ορισμό της πάθησης. Όλα
αυτά δημιούργησαν ανεξήγητες διαφορές στα αποτελέ
σματα και τα συμπεράσματα των μελετών. Εντούτοις,
το σύνολο των δεδομένων υποστηρίζει ακράδαντα τον
κεντρικό ρόλο του οξειδωτικού στρες στην πρόκληση
(1)
της πάθησης .
Υπεροξείδωση των λιπιδίων και ο σχηματισμός
ελεύθερων ριζών
Ως αποτέλεσμα της ανισορροπίας της οξειδωτικής
και αντιοξειδωτικής δράσης που συμπεριλαμβάνει τον
πλακούντα και την υπεροξείδωση των μητρικών λιπιδί
ων, η πολυοργανική ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που
παρατηρείται στις προεκλαμπτικές ασθενείς δείχνει να
σχετίζεται με τη βλάβη που προκαλείται από αρρύθμι
στη παραγωγή ελεύθερων ριζών. Η παραγωγή ελεύθε
ρων ριζών κατά την υπεροξείδωση των λιπιδίων παίζει
κεντρικό ρόλο στην έναρξη της πάθησης. Οι ελεύθερες
ρίζες είναι μόρια που περιέχουν ένα ή περισσότερα
ασύζευκτα ηλεκτρόνια, χαρακτηριζόμενα από ρίζα
υδροξυλίου (HO-), υπεροξειδική ρίζα ανιόντος (O2-)
και νιτρικού οξειδίου (ΝO-). Ενεργά δείγματα οξυ
γόνου (ROS) περιλαμβάνουν ελεύθερες ρίζες, αλλά
περιλαμβάνουν επίσης μόρια τα οποία δεν έχουν ασύ
ζευκτα ηλεκτρόνια, όπως υπεροξείδιο του υδρογόνου
(Η2O2), υπερχλωρικό οξύ (HOCL) και υπεροξεινιτρικό
ανιόν (ONOO-). Οι υπεροξειδάσες των λιπιδίων είναι
υψηλά ενεργοποιημένα προϊόντα της υπεροξείδωσης
των λιπιδίων, η οποία προκαλείται από τη δράση των
ελεύθερων ριζών στα λιπαρά οξέα ή τη χοληστερόλη
των ενδοθηλιακών κυτταρικών μεμβρανών, προκαλώ
ντας την καταστροφή και την ενδοθηλιακή κυτταρική
(2)
δυσλειτουργία. Το 1983, οι Saeed και Mitchell μελέτη
σαν το σχηματισμό των μεταβολιτών της λιποξυγενάσης
από ανθρώπινους μητρικούς και ενδομητρικούς ιστούς.
Οι παρατηρήσεις τους υποδήλωναν ότι οι μητρικοί και
ενδομητρικοί ιστοί ήταν δυνητικές πηγές παραγώγων λι
ποξυγενάσης κατά την κύηση και τη λοχεία και πως η
παρέκκλιση στη δράση των λιποξυγενασών μπορεί να
έχει συμμετοχή στις επιπλοκές της προεκλαμψίας.
Αντιοξειδωτικά
Τα αντιοξειδωτικά είναι μόρια τα οποία ουσιαστικά
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ξετρυπώνουν τις ελεύθερες ρίζες και μπλοκάρουν την
αλυσιδωτή αντίδραση της αρρύθμιστης οξείδωσης, πριν
συμβεί η βλάβη. Υπάρχουν μερικά ενζυμικά συστήμα
τα μέσα στο σώμα, τα οποία αποκαλύπτουν αυτές τις
ελεύθερες ρίζες, όπως η σουπεροξυδική δισμουτάση
(SOD), η καταλάση, η υπεροξειδάση της γλουταθειό
νης (GSHPx) και η ριντακτάση της γλουταθειόνης. Τα
πρωταρχικά μικροβιταμινούχα αντιοξειδωτικά είναι
βιταμίνες C και Ε όπως και καροτενοειδή, σαν τη βή
τα-καροτένη. Επιπλέον το σελήνιο, το οποίο είναι ίχνος
μετάλλου και συμπαράγοντας της υπεροξείδωσης της
γλουταθειόνης, συμπεριφέρεται ως αντιοξειδωτικό και
υπεροξεινιτρικός ανιχνευτής όταν ενσωματώνεται σε
σελινοπρωτεΐνη. Ο ψευδάργυρος είναι σημαντικό στοι
χείο στην ανίχνευση των ελεύθερων ριζών.
Μειωμένα επίπεδα ψευδαργύρου οδηγούν σε ελάτ
τωση της κυτταροδιαλυτικής δράσης της υπεροξειδά
σης της δισμουτάσης και κατά συνέπεια σε μείωση του
(3)
αντιοξειδιτικού δυναμικού . Αυτά είναι απαραίτητα
μικροπρωτεϊνίδια και θα πρέπει να χορηγούνται με
τη διατροφή. Επιπλέον, το συνένζυμο Q, η μελατονίνη
και η νικοτίνη είναι σημαντικά μιτοχονδριακά αντιοξει
(4-6)
δωτικά . Όλες αυτές οι βιταμίνες, τα ένζυμα και οι
συμπαράγοντες μαζί, προστατεύουν από δυνητικά κατα
στροφικές δράσεις ενεργοποιημένων μορίων οξυγόνου
στα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Κάποιοι μελετητές παρατήρησαν πως στη φυσιολο
γική εγκυμοσύνη, υπάρχει αύξηση της υπεροξείδωσης
των λιπιδίων, ενώ κάποιοι άλλοι μελετητές δεν το επι
(7,8)
βεβαίωσαν . Το οξειδωτικό στρες ελέγχεται από την
αύξηση της μητρικής αντιοξειδωτικής δυνατότητας. Οι
Takehara και συν(9) ερεύνησαν τη συγκέντρωση της λι
ποϋπεροξειδάσης, τις αντιοξειδωτικές δράσεις και τον
in vitro σχηματισμό λιποϋπεροξειδάσης στον πλακου
ντιακό ιστό κατά τη διάρκεια φυσιολογικής εγκυμοσύ
νης. Η συγκέντρωση της λιποϋπεροξειδάσης ήταν 50%
μικρότερη στον πλακουντιακό ιστό κυήσεων 40 εβδομά
δων, παρά στον ιστό κυήσεων από 5 έως 11 εβδομάδων.
Οι δράσεις της καταλάσης και της υπεροξειδικής δι
σμουτάσης στους πλακουντιακούς ιστούς παρουσίασαν
αύξηση καθώς προχωρούσε η εγκυμοσύνη. Αντίθετα,
η δράση της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης και η
συγκέντρωση της αλφατοκοφερόλης δεν άλλαξαν σημα
ντικά κατά τη διάρκεια της κύησης. Ο σχηματισμός in
vitro των λιποϋπεροξειδασών στον πλακουντιακό ιστό
παρουσίασε μείωση καθώς η κύηση προχωρούσε. Αυτά
τα ευρήματα υποδηλώνουν πως, στη φυσιολογική εγκυ
μοσύνη, ο πλακουντιακός ιστός μπορεί να μειώσει το
σχηματισμό της λιποϋπεροξειδάσης σε προχωρημένη
κύηση, μειώνοντας τη συγκέντρωση των λιποϋπεροξει
δασών στο αίμα, προστατεύοντας τη μητέρα και το έμ
βρυο από την τοξικότητα του Ο2. Υποστηρίζοντας τα
(8)
ανωτέρω, οι Burlingame και συν παρατήρησαν πως
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αντιοξειδωτικές συγκεντρώσεις υπάρχουν στο αμνιακό
υγρό από το δεύτερο τρίμηνο και αυξάνουν με την ηλι
κία κύησης. Αυξημένη αντιοξειδωτική ικανότητα στο
τρίτο τρίμηνο της φυσιολογικής κύησης παρατηρήθηκε
χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ενώ άλλες μελέ
τες έδειξαν πιθανή αύξηση της λιπιδικής υπεροξείδω
σης και μειωμένη αντιοξειδωτική ικανότητα στο τρίτο
(10)
τρίμηνο φυσιολογικής κύησης . Τα επίπεδα της βιταμί
(11)
νης Ε είναι αυξημένα στη φυσιολογική εγκυμοσύνη ,
(12)
ενώ το σελήνιο μειώνεται . Τα ολικά τριγλυκερίδια, η
χοληστερόλη και η χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη
της χοληστερόλης είναι αυξημένα στην εγκυμοσύνη και
φθάνουν τη μέγιστη συγκέντρωση στο τρίτο τρίμηνο της
(7)
κύησης .
Παρατηρήσεις στην προεκλαμψία
Στις ασθενείς με προεκλαμψία, υπάρχει αύξηση στο
(11,13)
, αύξηση των
ρυθμό υπεροξείδωσης των λιπιδίων
διαθέσιμων λιπιδίων και μείωση των αντιοξειδωτικών
(14)
(15)
όπως η άλφα-τοκοφερόλη , η ασκορβάτη , η βήτα(15)
(16)
καροτίνη και το σελήνιο . Ανάμεσα στις μελέτες
προεκλαμπτικών έναντι δειγμάτων-κοντρόλ υπάρχουν
αποδείξεις αύξησης του οξειδωτικού στρες, όπως φαί
νεται από τις μετρήσεις των ενεργοποιημένων συστατι
κών του θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS), τη δεσμευ
τική ικανότητα των υπεροξειδικών ριζών (TRAP), την
αυξημένη μαλοναλδεΰδη, τη μειωμένη ολική θειόλη, ή
την ολική αντιοξειδωτική δυνατότητα. Παρόμοιες με
ταβολές παρατηρήθηκαν στην πλήρη μύλη κύηση, υπο
δηλώνοντας περιορισμένο, αν όχι, ρόλο για το έμβρυο
(17)
στην παθοφυσιολογία της κλινικής προεκλαμψίας .
(18)
Σε μία αντιπροσωπευτική μελέτη, οι Williams και συν
εξέτασαν τη σχέση μεταξύ λιποπρωτεΐνης μητρικού πλά
σματος και αντιοξειδωτικής ικανότητας με τον κίνδυνο
εμφάνισης προεκλαμψίας σε εγκυμονούσες γυναίκες
της Ζιμπάμπουε. Εκατόν εβδομήντα τρεις έγκυες γυ
ναίκες με προεκλαμψία και 186 κοντρόλ συμμετείχαν
σε μία μελέτη. Η ολική χοληστερόλη μητρικού πλάσμα
τος, η υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (ΗLD) και
τα ολικά τριγλυκερίδια μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας
ενζυματικές μεθόδους. Μετρήθηκαν τα καροτενοειδή
του πλάσματος (άλφα-καροτίνη, η βήτα-καροτίνη, η λι
κοπίνη, η λουτεΐνη, η βήτα-κρυπτοξανθίνη, η λεαξανθί
νη, η ρετινόλη και η τοκοφερόλη). Παρατηρήθηκε πως
ο κίνδυνος προεκλαμψίας ήταν αυξημένος σε αυξημέ
νες συγκεντρώσεις των τριγλυκεριδίων του πλάσματος.
Παρατηρήθηκε μειωμένη συχνότητα προεκλαμψίας σε
αυξημένες συγκεντρώσεις της άλφα-καροτίνης, βήτακαροτίνης, βήτα-κρυπτοξανθίνης, λουτεΐνης και λεα
ξανθίνης. Γυναίκες με συγκεντρώσεις βήτα-καροτίνης
στο υψηλότερο τεταρτημόριο, σε σύγκριση με γυναίκες
που βρίσκονταν στο χαμηλότερο τεταρτημόριο, είχαν
κίνδυνο για εμφάνιση προεκλαμψίας κατά 50%. Κατά

(19)
τον ίδιο τρόπο, οι Αksoy και συν μέτρησαν την αντιο
ξειδωτική δράση (AΟP), την κεφουλοπλασμίνη (Cp)
και την τρανσφερίνη (TrF) ως αντιοξειδωτικά και τη
μαλονδιαλδεΰδη (MDA) ως δείκτη της υπεροξείδωσης
των λιπιδίων ανάμεσα σε 21 ασθενείς με ελαφρά προε
κλαμψία, 15 ασθενείς με σοβαρή προεκλαμψία και 19
έγκυες με φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Τα επίπεδα
του ΑΟΡ και της TrF στις ομάδες με σοβαρή και ελα
φρά προεκλαμψία ήταν μειωμένα. Τα επίπεδα MDA
και Cp ήταν αυξημένα σε σύγκριση με εκείνα των γυναι
κών με φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Υπήρξαν στατι
στική σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ΑΟD
και MDA και στις δυο ομάδες γυναικών.
Τα μειωμένα επίπεδα του SOD και της υπεροξειδά
(11)
σης της γλουταθειόνης στις προεκλαμπτικές γυναίκες
παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση της πάθησης.
Η έλλειψη του SOD οδηγεί σε μειωμένη ενεργοποίηση
των υποξειδικών ριζών, του οξειδωτικού στρες και της
υπεροξείδωσης των λιπιδίων. Επιπλέον, η έλλειψη του
SOD καταργεί τη θετική επίδραση του νιτρικού οξειδί
ου για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, επιτρέποντας
στο νιτρικό οξείδιο να αλληλεπιδράσει με το σουπερο
ξείδιο προκειμένου να σχηματίσει το υπεροξεινιτρικό
(20)
και να αυξήσει το οξειδωτικό στρες . Τα αντιοξειδω
τικά όπως το Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC), αφαιρούν
αυτά τα ενεργοποιημένα μόρια οξυγόνου, οδηγώντας
στη βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας. Αντιπρο
σωπευτικές μελέτες περιλαμβάνουν των Modazli και
συν(21), που τα επίπεδα στο πλάσμα και τον πλακούντα
του μαλονδιαλδεϋκού (δείκτης οξειδωτικού στρες), της
γλουταθειόνης και σουπεροξειδάσης της δισμουτάσης
σε φυσιολογικές και προεκλαμπτικές έγκυες. Η μέση
τιμή στο πλάσμα και τον πλακούντα του μαλονδιαλδεϋ
κού ήταν σημαντικά υψηλότερες και της γλουταθειόνης
και της υπεροξειδάσης της δυσμουτάσης σε φυσιολογι
κές και προεκλαμπτικές κυήσεις. Τα επίπεδα του μαλον
διαλδεϋκού στο πλάσμα και τον πλακούντα αυξήθηκαν
σημαντικά, ενώ τα επίπεδα της γλουταθειόνης και σου
περοξειδάσης της δυσμουτάσης μειώθηκαν σημαντικά
με τις αυξήσεις της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Οι
Οrhan και συν(22) μέτρησαν στο μητρικό πλάσμα της Sτρανσφεράσης της γλουταθειόνης, της εξαρτημένης από
σελίνιο υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης (Se-GPX),
της δράσης της καταλάσης και των ενεργοποιημένων
συστατικών του θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARs) στο
τρίτο τρίμηνο και αμέσως μετά τον τοκετό. Η δραστικό
τητα του ερυθροκυττάσου Se-GPX και των επιπέδων
του TBARs υποδηλώνουν ότι το οξειδωτικό στρες ήταν
αυξημένο στις προεκλαμπτικές γυναίκες. Οι Serdar και
συν(23) εκτίμησαν τη λιπιδική και πρωτεϊνική οξείδωση
και αντιοξειδωτική δράση στην προεκλαμψία έναντι
των φυσιολογικών γυναικών. Οι λιπιδικές υπεροξει
δάσες στον ορό, τον πλακούντα και το βασικό φθαρτό
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και τα πρωτεϊνικά ανθρακικά στοιχεία στον ορό ήταν
σημαντικά αυξημένα, ενώ η βιταμίνη Ε και τα επίπεδα
ολικής καροτίνης ήταν σημαντικά ελαττωμένα, ειδικά
σε γυναίκες με σοβαρή προεκλαμψία σε σύγκριση με
ελαφρά προεκλαμψία ή φυσιολογικές γυναίκες.
Οι συγκεντρώσεις του ψευδάργυρου στον ορό και
τα λευκοκύτταρα(24) είναι μειωμένες σε γυναίκες με
προεκλαμψία σε σύγκριση με φυσιολογικές γυναίκες.
Η μειωμένη συγκέντρωση ψευδαργύρου μειώνει τη δρα
στικότητα της σουπεροξειδικής δισμουτάσης και άρα
μειώνουν την αντιοξειδωτική δράση(3).
Οι Vaughan και Walsh(25) αξίωσαν ότι η υπερλιπιδαι
μία και τα αυξημένα επίπεδα σιδήρου στη μητέρα με
προεκλαμψία, ίσως είναι υπεύθυνα για την αυξημένη
πλακουντιακή παραγωγή των λιπιδικών υπεροξειδα
σών και της θρομβοξάνης. Εξέθεσαν κυτταρική σειρά
παρόμοια με τροφοβλάστη σε ένα συνδυασμό λινολεϊ
κού οξέος και ενός οξειδωτικού διαλύτη από υποξαν
θίνη, οξειδάση ξανθίνης και θειικού σιδήρου. Μετά
από 6 ημέρες, η δραστικότητα της σουπεροξειδικής δι
σμουτάσης και της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης
ήταν σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση με την έκθεση
μόνο σε λινολεϊκό (κοντρόλ). Αυτά τα αποτελέσματα
εξασθένησαν από τη δεφοροξαμίνη, μία χαμηλή ένωση
σιδήρου, υποδηλώνοντας το ρόλο για το Fe++ στη μειω
μένη δραστικότητα. Επιπλέον, η αυξημένη έκκριση της
θρομβοξάνης και της λιπιδικής υπεροξειδάσης παρατη
ρήθηκαν στην προεκλαμπτική ομάδα. Τα ευρήματα αυ
τά υποδηλώνουν ότι η μητρική υπερλιπιδαιμία και τα
αυξημένα επίπεδα σιδήρου μπορεί να ευθύνονται για
το πλακουντιακό οξειδωτικό στρες και τις ανωμαλίες
στα αντιοξειδωτικά και τη θρομβοξάνη. Αυτά τα δεδο
μένα χρειάζονται επιβεβαίωση. Εάν οι μεταβολές στο
μεταβολισμό των λιπιδίων και/ή η διατροφή στην εγκυ
μοσύνη επηρεάζουν την προεκλαμψία, είναι άγνωστο.
Η υπερβολική υπεροξείδωση των πλακουντιακών λιπι
δίων συσχετίσθηκε με την πλακουντιακή παραγωγή του
νεκρωτικού παράγοντα όγκου - άλφα (alpha-TNF), της
ιντερλευκίνης-1 (IL1) και της ιντερλευκίνης-6 (IL6)(26).
H υπερπαραγωγή του alpha-TNF από τον πλακού
ντα μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση της υπε
ροξείδωσης των λιπιδίων και να προκαλέσει αυξημένα
επίπεδα στο πλάσμα, ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα
και να οδηγήσει σε επακόλουθη δυσλειτουργία του εν
δοθηλίου στην προεκλαμψία. Πασιφανείς μηχανισμοί
συμπεριλαμβάνουν το μόριο κυτταρικής διασύνδεσης
(VCAM), κυτταροκίνες και άλλους αγγειοδραστικούς
παράγοντες. Η ακριβής αιτία και σχέση του alpha-TNF
και της υπεροξείδωσης των λιπιδίων δεν έχει ακόμη κα
θορισθεί. Ελαττωματική διείσδυση της τροφοβλάστης
και η ανάπτυξη των σπειροειδών αρτηριδίων μπορεί
να είναι οι πρωταρχικοί διεγέρτες της υπεροξείδωσης
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των λιπιδίων και της παραγωγής του alpha-TNF. O ρό
λος του ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα και του
VCAM συζητούνται αργότερα.
Παράλληλες μελέτες στις νεφραγγειακές παθήσεις
Η παρασπειραματική υπερπλασία (σύνδρομο
Bartter) παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη φυσιολο
γική εγκυμοσύνη. Το σύνδρομο Bartter είναι μία σπάνια
πάθηση νεφρικών σωληναρίων, η οποία περιλαμβάνει
παρασπειραματική υπερπλασία, φυσιολογική αρτηρια
κή πίεση και δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό. Δεν
αποτελεί μία μόνο διαταραχή, αλλά σύνολο σχετιζόμε
νων διαταραχών. Έχουν περιγραφεί τουλάχιστον τρεις
κλινικοί φαινότυποι: 1) το κλασσικό σύνδρομο Bartter,
2) το υποασβεστιουρικό-υπομαγνησιαιμικό σύνδρομο
Trichman και 3) το υπερασβεστιουρικό της κύησης
(υπερπροσταγλανδικό σύνδρομο Ε). Η διαφορά από τη
φυσιολογική κύηση είναι η μεγάλη απώλεια καλίου και
η αξιοσημείωτη υποκαλιαιμία. Σε αυτή την κατάσταση,
υπάρχουν αυξήσεις της ρενίνης, αγγειοτενσίνης Ι και
ΙΙ. Αυξημένα επίπεδα προσταγλανδίνης Ε2 είναι επί
σης χαρακτηριστικά του συνδρόμου.
Η αγγειοτενσίνη ΙΙ μέσω του τύπου Ι (AT1) υποδο
χέα, ενεργοποιεί το οξειδωτικό στρες. Τα αγγεία, το
διάμεσο τμήμα, η παρασπειραματική συσκευή και ο
άπω νεφρώνας εκφράζουν την νικοτιναιμιδική αδενίνη
δινουκλεοτιδική φωσφατάση (NADPH) οξειδάση, που
ενεργοποιεί το ανιόν σουπεροξειδάσης, το οποίο απο
τελεί σημαντικό συστατικό της αγγειοτενσίνης ΙΙ που
προκαλεί το οξειδωτικό στρες. Το γονίδιο του αγγειο
τενσινογόνου ενεργοποιείται από τη δραστηριοποίηση
του NF – Κάππα-Β, που είναι ευαίσθητο στη μείωση
του ρυθμού οξείδωσης, προκαλώντας θετική παλίνδρο
μη ρύθμιση και αύξηση της παραγωγής της αγγειοτεν
σίνης ΙΙ. Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων ΑΤ1 μπορεί
να μειώσουν τη δράση της αγγειοτενσίνης ΙΙ στο οξει
δωτικό στρες, προστατεύοντας έτσι τους νεφρούς σε κα
ταστάσεις με υπερπαραγωγή της αγγειοτενσίνης ΙΙ (27).
Είναι πιθανό πως η αντίσταση στην υπέρταση λόγω αγ
γειοτενσίνης ΙΙ στο σύνδρομο Bartter έχει παρόμοιους
μηχανισμούς με τη φυσιολογική εγκυμοσύνη.
Το οξειδωτικό στρες στα αιμοφόρα αγγεία και το νε
φρό στην υπέρταση, μπορεί να προκληθεί από αγγειοσυ
σπαστικούς μηχανισμούς, όπως το μπλοκάρισμα της συν
θετάσης του νιτρικού οξέος και η ενεργοποίηση των υπο
δοχέων αγγειοτενσίνης Ι, ΙΙ και θρομβοξάνης. Μπορεί
να προκαλέσει αγγειοσύσπαση μέσω της απενεργοποί
ησης του νιτρικού οξέος και μέσω μηχανισμών ανεξάρ
τητων από τη συνθετάση του νιτρικού οξέος, οι οποίοι
περιλαμβάνουν αυξημένη παραγωγή της ενδοθηλίνης-1,
του σουπεροξειδικού ανιόντος και του υπεροξειδίου του
υδρογόνου στους λείους μύες των αγγειακών τοιχωμά
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των. Το οξειδωτικό στρες μπορεί να συνοδεύει την υπέρ
ταση σε πολλά μοντέλα, όπως την υπέρταση σε ποντίκι
μετά από χορήγηση αγγειοτενσίνης ΙΙ, τη νεφραγγειακή
υπέρταση, το μοντέλο δεοξυκορτικοστερόνης οξεϊκού
άλατος και την υπέρταση λόγω παχυσαρκίας. Στο νεφρό,
το σουπεροξειδικό ανιόν ενεργοποιεί το NADPH που εκ
φράζεται στα αγγεία, στο διάμεσο τμήμα, στην παρασπει
(28)
ραματική συσκευή και στον άπω νεφρώνα .
Οι μηχανισμοί που προκαλούν την πάθηση στο σύν
δρομο Bartter δρουν παράλληλα με αυτούς της προε
(29)
κλαμψίας. Οι Leung και συν έδειξαν υπερέκφραση
(1)
του πλακουντιακού mRNA για το υποτύπο ΑΤ υποδο
χέα, σε ασθενείς με προεκλαμψία. Επιπλέον, υπήρξε
σημαντική ενεργοποίηση της έκφρασης από τον πλα
κούντα του αγγειοτενσινογόνου mRNA σε ασθενείς με
(1)
προεκλαμψία. Υπήρξε επίσης υπερέκφραση του AT
υποδοχέα. Τα δεδομένα του δείχνουν πως η υπερέκφρα
ση του πλακουντιακού συστατικού ρενίνης - αγγειοτεν
(1)
σίνης, κυρίως του υποδοχέα ΑΤ στην συγγιοτροφο
βλάστη, μπορεί να παίζει ένα παθοφυσιολογικό ρόλο
σε ασθενείς με προεκλαμψία με τον ίδιο τρόπο όπως
στο σύνδρομο Bartter. Η έναρξη της προεκλαμψίας πι
θανολογείται πως είναι η μειωμένη μητροπλακουντια
κή διάχυση, ως αποτέλεσμα της ανώμαλης διείσδυσης
της κυτταροτροφοβλάστης στα σπειροειδή αρτηριόλια.
Η πλακουντιακή ισχαιμία / υποξία πιστεύεται πως οδη
γεί σε διάχυτη δυσλειτουργία του μητρικού αγγειακού
ενδοθηλίου, που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή ενδοθη
λίνης, θρομβοξάνης και σουπεροξειδάσης, σε διάχυτη
αγγειακή ευαισθησία στο αγγειοτενσινογόνο ΙΙ και σε
μειωμένο σχηματισμό αγγειοδιαστολέων όπως το νιτρι
κό οξύ και προστακυκλίνη. Αποτελεί μυστήριο, με πιο
τρόπο η πλακουντιακή ισχαιμία / υποξία προκαλεί μη
τρικές ενδοθηλιακές και αγγειακές ανωμαλίες.
Η αντιοξειδωτική ανεπάρκεια της προεκλαμψίας
μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της εγκυμοσύνης. Οι
Ozan και συν(30) σύγκριναν την ολική αντιοξειδωτική
κατάσταση (TAS) στις ημέρες 17-19 του εμμηνορρυσια
κού κύκλου μητέρων με ιστορικό προεκλαμψίας, άτο
κων γυναικών 28 ετών. Η ολική TAS ήταν μη φυσιολο
γική στο 72% των γυναικών με προεκλαμψία και στο
35% των φυσιολογικών. Συμπέραναν πως η μειωμένη
αντιοξειδωτική δυναμικότητα σε γυναίκες με ιστορικό
προεκλαμψίας μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην
παθοφυσιολογία της.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αποτελεί ένα παθο
φυσιολογικό δρόμο που ενεργοποιείται από διαταραχή
της αγγειογένεσης στις σπειροειδείς αρτηρίες. Οι προ
τεινόμενοι μηχανισμοί συνεχίζουν να αποτελούν θέμα
προς διερεύνηση.
Κλινικές μελέτες
Έχουν αναφερθεί μελέτες για το ρόλο του οξειδω

τικού στρες στην παθοφυσιολογία της ενδοθηλιακής
βλάβης της προεκλαμψίας. Επίσης, υπάρχουν μελέτες
που έχουν στόχο να βελτιώσουν την αντιοξειδωτική
ικανότητα της γυναίκας με κίνδυνο για εμφάνιση προε
κλαμψίας. Είναι, όμως, πολύ αρχόμενες και απαιτείται
περαιτέρω διερεύνηση.
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΚΑΙ Ε
Η λογική της χορήγησης βιταμινών στηρίχθηκε σε
(31)
μια μελέτη των Pressman και συν , σε τυχαιοποιημέ
νη μελέτη, όπου μελέτησαν 20 γυναίκες που λάμβαναν
καθημερινά 400IU βιταμίνης Ε και 500mg βιταμίνης C,
αρχίζοντας στις 35 εβδομάδες κύησης. Μελετήθηκαν
με τη χρήση διατροφικού ερωτηματολογίου, η βιταμίνη
C και Ε του πλάσματος και η βιταμίνη Ε των ερυθρών
αιμοσφαιρίων. Κατά τον τοκετό, υπολογίσθηκαν οι συ
γκεντρώσεις στο μητρικό και εμβρυικό πλάσμα της βιτα
μίνης C και Ε, της βιταμίνης Ε στα ερυθρά αιμοσφαίρια
μητέρας και εμβρύου και της βιταμίνης C στο αμνιακό
υγρό. Στο μητρικό πλάσμα, τα επίπεδα της βιταμίνης Ε
ήταν αυξημένα στις γυναίκες υπό αγωγή. Δεν υπήρξε
καμία μεταβολή στα μητρικά επίπεδα της βιταμίνης C.
Οι συγκεντρώσεις της C στο μητρικό πλάσμα, κατά τον
τοκετό, ήταν παρόμοιες με αυτές του αμνιακού υγρού.
Παρομοίως, η βιταμίνη Ε του μητρικού πλάσματος στον
τοκετό ήταν παρόμοιες με του αμνιακού υγρού.
Σε μια από τις πιο σημαντικές κλινικές μελέτες, οι
Chappell και συν(32) διενήργησαν μια τυχαιοποιημέ
νη, με χρήση πλασέμπο, μελέτη των αντιοξειδωτικών
βιταμινών με στόχο την πρόληψη εμφάνισης της προε
κλαμψίας. Οι γυναίκες με ιστορικό προκλεμψίας ή με
παθολογικό ντόπλερ μητριαίων αρτηριών στο δεύτερο
τρίμηνο (18-22 εβδομάδες κύησης), βρέθηκε ότι έχουν
αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση προεκλαμψίας. Στις
γυναίκες υψηλού κινδύνου δόθηκε βιταμίνη C (1000μg
την ημέρα) και βιταμίνη Ε (400mIU την ημέρα) ή πλα
σέμπο. Στις γυναίκες με παθολογικό ντόπλερ μητριαί
ων, είχαν επαναληπτικό ντόπλερ στις 24 εβδομάδες.
Οι γυναίκες με φυσιολογική τη δεύτερη εξέταση δεν
θεωρούνταν πλέον υψηλού κινδύνου. Αντίθετα, αυτές
με το παθολογικό ντόπλερ συνέχισαν να παίρνουν τη
θεραπευτική αγωγή έως τον τοκετό. Λόγω του τρόπου
της μελέτης, 123 από τις 283 (43%) των γυναικών δεν
συνέχισαν την αγωγή. Ως προεκλαμψία ορίστηκε η
υπέρταση με πρωτεϊνουρία πρωτοεμφανιζόμενη. Η
μελέτη των δεδομένων κατέδειξε σχεδόν 60% μείωση
στην εμφάνιση προεκλαμψίας (OR: 0,39, 95% διάστη
μα ασφάλειας CI:0,17-0,90), από 17% σε αυτές που πή
ραν αντιοξειδωτικά στο 8% σε γυναίκες που πήραν πλα
σέμπο. Όταν αναλύθηκαν τα δεδομένα των γυναικών
μόνο που συνέχισαν τη μελέτη, η προστατευτική δράση
των αντιοξειδωτικών συνεχίσθηκε (OR: 0,24, 95% CI:
0,08-0,70), δείχνοντας μείωση κατά 76% στη συχνότητα
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της προεκλαμψίας στους ασθενείς υψηλού κινδύνου.
Οι γυναίκες με προεκλαμψία που τελείωσαν τη μελέτη
έδειξαν μείωση στην ενεργοποίηση του ενδοθηλίου, σε
σύγκριση με τις φυσιολογικές γυναίκες που τελείωσαν
τη μελέτη. Γυναίκες υπό αντιοξειδωτική αγωγή έδειξαν
βιοχημική βελτίωση του οξειδωτικού στρες. Η τάση για
πρόωρο τοκετό και χαμηλού βάρους νεογνά στις ασθε
νείς με προεκλαμψία χρειάζεται περισσότερη μελέτη.
(33)
Οι Chappell και συν, σε άλλη μελέτη , παρατήρη
σαν ότι οι γυναίκες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση
προεκλαμψίας, που πήραν βιταμίνες C και Ε έδειξαν
μείωση του οξειδωτικού στρες. Οι συγκεντρώσεις της
β-επι-ισοπροσταγλανδίνης F (2 άλφα), της λεπτίνης
και του ασκορβικού οξέος ήταν ίδιες στις γυναίκες
υπό αντιοξειδωτική αγωγή υψηλού κινδύνου, με αυτές
χαμηλού κινδύνου που δεν πήραν καμία αγωγή. Εάν
αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, θα υπάρξει
σημαντική ωφέλεια σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για
προεκλαμψία. Εντούτοις, όπως στην περίπτωση άλλων
προγενέστερων μελετών, είναι αρκετά πρόωρο να προ
χωρήσουμε σε αυτού του είδους την αγωγή. Οι Beazley
και συν(34) ανέφεραν μία τυφλή, με πλασέμπο - ελεγχό
μενη μελέτη 109 ασθενών με χρόνια υπέρταση, πρώην
προεκλαμπτικές, με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, ή
πολλαπλή εγκυμοσύνη, που πήραν την ίδια θεραπεία.
Παρατήρησαν πως δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ του
θεραπευτικού και του κοντρόλ γκρουπ, στη συχνότητα
της προεκλαμψίας (17,3% έναντι 18,8%) ή για την ολι
κή αντιοξειδωτική κατάσταση, ή τα επίπεδα του 8-ισο
προστανίου μεταξύ των ασθενών που συμπλήρωσαν τη
μελέτη. Εντούτοις, οι συγγραφείς παραδέχονται πως η
μελέτη δεν ήταν ισχυρή και πως σταμάτησε πρόωρα, η
μελέτη αμφισβητεί τα αποτελέσματα της Chappell και
προτείνει πως οι μελέτες πρέπει να έχουν πάνω από
1000 ασθενείς.
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΑΜ
ΨΙΑΣ
Οι γυναίκες που ήδη παρουσιάζουν προεκλαμψία
έχουν πολύ μικρή βελτίωση με τη χορήγηση βιταμίνης
Ε. Σε μικρή μη τυχαιοποιημένη, μη τυφλή μελέτη, οι
Stratta και συν(35) μελέτησαν 36 προεκλαμπτικές ασθε
νείς ώστε να εκτιμήσουν την επίδραση της βιταμίνης Ε
(100-300mg/d) στο έμβρυο και τη μητέρα. Η νεογνική
θνησιμότητα ήταν παρόμοια σε 14 ασθενείς που θερα
πεύτηκαν συμβατικά και με βιταμίνη Ε από το στόμα
(35%) και σε 22 ασθενείς με μόνο συμβατική θερα
πεία (36%). Συμπέραναν πως με αυτές τις δόσεις και
στην περίπτωση ήδη εγκατεστημένης νόσου, η βιταμίνη
Ε δεν βελτιώνει την εμβρυική θνησιμότητα σε σοβα
ρή προεκλαμψία. Παρόμοια αποτελέσματα είχαν οι
(36)
Γκουλμεζόγλου και συν σε τυχαιοποιημένη μελέτη
56 γυναικών με πρώιμη έναρξη σοβαρής προεκλαμψίας
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υπό θεραπεία με βιταμίνη Ε ή πλασέμπο. Δεν υπήρχε
διαφορά στην ηλικία τερματισμού της κύησης, τη συχνό
τητα της εκλαμψίας ή τις μετρήσεις της υπεροξείδωσης
των λιπιδίων.
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

Λικοπένη
Η λικοπένη είναι ένα διαιτητικό καροτονοειδές με
αντιοξειδωτική δράση. Οι Yamini και συν(37) έδειξαν
πως η χορήγηση βήτα-καροτίνης στην εγκυμοσύνη θα
αυξήσει τα επίπεδά της στο μητρικό ορό. Ελεγχόμενες
μελέτες περιστατικών απέτυχαν να αποδείξουν τη σχέ
ση μεταξύ προεκλαμψίας και λικοπένης. Εντούτοις, οι
Sharma και συν(38) διενήργησαν προοπτική μελέτη, τυ
χαιοποιημένη με 251 πρωτότοκες γυναίκες που έλαβαν
από το στόμα λικοπένη (2mg δύο φορές ημερησίως,
αρχίζοντας στις 16-20 εβδομάδες) ή πλασέμπο. Οι γυ
ναίκες που έλαβαν λικοπένη παρουσίασαν λιγότερες
φορές προεκλαμψία (8,6% έναντι 17,7% και Ρ <0,05).
Ψευδάργυρος
Δύο τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με πλασέμπο,
μελέτες εκτίμησαν τη χορήγηση ψευδαργύρου για την
πρόληψη της προεκλαμψίας. Οι Mαhοmed και συν(39)
(n=492) και οι Jonsson και συν(40) (n=1206) τυχαιοποί
ησαν χαμηλού κινδύνου γυναίκες που πήραν ψευδάργυ
ρο (44mg ημερησίως) ή πλασέμπο. Δεν υπήρχε διαφο
ρά στην εμφάνιση της προεκλαμψίας μεταξύ των δύο
εβδομάδων.
Σελήνιο
Το σελήνιο είναι σημαντικό στο μεταβολισμό της υπε
ροξειδάσης της γλουταθειόνης και την απομάκρυνση
κυτταρικών υπεροξειδασών, δηλαδή έχει αντιοξειδωτι
κή δράση. Το σελήνιο του ορού που παράγεται σε προε
κλαμπτικές γυναίκες συγκρίθηκε με τις συγκεντρώσεις
στις φυσιολογικές γυναίκες(16). Οι Rayman και συν(41)
μέτρησαν τις συγκεντρώσεις του σεληνίου σε γυναίκες
με προεκλαμψία και σε φυσιολογικές γυναίκες. Έδει
ξε ότι μειωμένο σελήνιο παρατηρείται πριν την έναρξη
της προεκλαμψίας. Ο Beijing(42) τυχαιοποίησε 52 γυναί
κες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση προεκλαμψίας, με
χορήγηση 1000μg ημερησίως υγρού σελήνιου ή πλασέ
μπο για 6 με 8 εβδομάδες, σε προχωρημένη εγκυμοσύ
νη. Υπήρξε μειωμένη συχνότητα υπερτασικής νόσου κύ
ησης από 22,7% στο 7,7% στην ομάδα με θεραπεία. Τα
αποτελέσματα δεν ήταν ξεκάθαρα.
Μαγνήσιο
Το θειικό μαγνήσιο είναι η θεραπεία πρώτης γραμ
μής για την αντιμετώπιση της εκλαμψίας. Το μαγνήσιο
έχει προστατευτική δράση στα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Παρόλο που ο ακριβής μηχανισμός δράσης δεν είναι
ξεκάθαρος, πιστεύεται πως σχετίζεται με την υπεροξεί
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δωση των λιπιδίων. Υπάρχουν αποδείξεις, επιπέδου L,
ότι το ενδοφλέβιο / ενδομυικό μαγνήσιο μειώνει την
εκλαμψία σε γυναίκες με σοβαρή προεκλαμψία. Εντού
τοις, δύο τυχαιοποιημένες, με πλασέμπο, μελέτες 968
γυναικών εξέτασαν τη χορήγηση από το στόμα μαγνη
σίου προφυλακτικά κατά τη διάρκεια της κύησης. Το
(42)
αποτέλεσμα ήταν το ίδιο και στις δύο ομάδες .
ΜιτοχονδριακΑ αντιοξειδωτικΑ
Νικοτίνη
Πρόσφατη μετανάλυση έδειξε πως υπάρχει προστα
τευτική δράση του καπνίσματος έναντι της προεκλαμψί
ας(43). Στην ανάλυση 833, 794 εγκυμοσυνών, ο σχετικός
κίνδυνος προεκλαμψίας ήταν 0,68 (95% CI: 0,67-0,69).
Υπάρχουν πάνω από 4000 χημικά συστατικά στα τσιγά
ρα. Η νικοτίνη έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, ενερ
γοποιώντας την παραγωγή του νιτρικού οξέος και την
ανεύρεση των ελεύθερων ριζών στα επιθηλιακά κύττα
ρα. Δεν υπάρχουν μελέτες με χορήγηση νικοτίνης, ίσως
λόγω του κινδύνου αύξησης των εμβρύων με υπολειπό
μενη ανάπτυξη λόγω της νικοτίνης.
Συνένζυμο Q
Το συνένζυμο Q είναι ένα ισχυρό μιτοχονδριακό
αντιοξειδωτικό, με αντιυπερτασική δράση. Οι Τeran
και συν(5) μελέτησαν τη συγκέντρωση του συνενζύμου
Q10 στη φυσιολογική εγκυμοσύνη και την προεκλαμ
ψία. Μελετήθηκαν 18 έγκυες, 12 γυναίκες με προε
κλαμψία και 22 μη έγκυες με φυσιολογική αρτηριακή
πίεση. Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα του συνενζύμου
Q10 ήταν πολύ υψηλότερες σε φυσιολογικές εγκυμοσύ
νες (μέση τιμή = 1.08, σταθερό σφάλμα από το μέσο
SEM=0,08μmol/L; P <0,005) σε σύγκριση με μη έγκυες
(μέση τιμή = 0,86 SEM=0,16μmol/L) και τις γυναίκες
με προεκλαμψία (μέση τιμή = 0,7 SEM=0,03μmol/L;
P <0,0001). Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πως στην
προεκλαμψία, υπάρχει σημαντική μείωση του συνενζύ
μου Q10 στο πλάσμα, σε σχέση με φυσιολογικές έγκυες
γυναίκες και με μη έγκυες. Δεν έχουν δημοσιευθεί προ
οπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες χορήγησης του συνεν
ζύμου Q στην εγκυμοσύνη.
Μελατονίνη
Η μελατονίνη είναι ισχυρός ανιχνευτής των ριζών
ελεύθερων οξυγόνου και προστατεύει τον οργανισμό
από την οξειδωτική μιτοχονδριακή βλάβη στον πλακού
ντα, εμποδίζοντας την εξαρτώμενη από το NADPH
λιπιδική υπεροξείδωση. Οι συγκεντρώσεις στον ορό
την μελατονίνης είναι μειωμένες σε γυναίκες με σοβα
ρή προεκλαμψία σε σχέση με φυσιολογικές γυναίκες.
Όταν η μελατονίνη χορηγείται, υπάρχει μείωση της
δράσης της υπεροξειδάσης, υποδηλώνοντας πως η προ
σθήκη μελατονίνης ίσως έχει απευθείας πλακουντιακή

αντιοξειδωτική δράση. In vitro μελέτες δείχνουν πως
η μελατονίνη προστατεύει έναντι της οξειδωτικής μιτο
(44)
χονδριακής βλάβης . Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες
όμως μελέτες.
Summary
Karagiannis V, Karagiannis TV, Paisios N
Antioxidants: new developments in preeclampsia
Hellen Obstet Gynecol 18(1): 47-55, 2006
There is increasing evidence that oxidative stress is
an important contributing factor to the pathogenesis of
preeclampsia, in part, as a result of an overabundance
of reactive oxygen substances. The consequence of an
overproduction of ROS can be observed as increased
levels of markers of oxidative stress such as lipid
peroxides. Pregnant women affected by preeclampsia
have abnormal ROS production, abnormal antioxidant
defenses, and increased placental lipid peroxidation
that contribute to endothelial dysfunction and the
multisystemic pathology of preeclampsia.
At this point in time, trials of antioxidant therapy
used before the onset of preeclampsia in an attempt
to decrease its frequency must be considered to be in
their infancy. The stunning success noted in the Chapell
et al trial must be viewed cautiously. We await the
results of ongoing trials of vitamin E and vitamin C
supplementation with great anticipation.
Key words: Preeclampsia, oxidative stress, antioxidants,
vitamine C, vitamine E, Lycopene, Zinc, Magnesium,
Nicotine.
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