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1. Същност:
Прееклампсията (ПЕ) е тежко усложнение на бременността. Определя се като новопоявила се
хипертония (>140/90) и протеинурия (>0.3 g/24ч.) след 20-та гестационна седмица. Развива се при
3-5% от всички бременности. Причина е за 1 от всеки 7 преждевременни раждания, както и за над
4 от всеки 10 майчини смъртни случая. Тестовете, с които се поставя диагнозата ПЕ – измерване
на кръвното налягане и белтъка в урината, са слаби предиктори за възникването на това
усложнение, нямат чувствителност и специфичност за оценка тежестта на заболяването или
предсказване на хода му. Нещо повече в някои случаи, когато клиниката е неясна, могат да не са
достатъчни дори за поставяне на диагнозата. Това налага въвеждането на биомаркери за
диагноза и прогнозиране на риска от възникване на това усложнение:
•
антиангиогенният протеин - разтворима тирозин киназа (soluble fms-like tyrosine
kinase-1: sFlt-1) и
•
проангиогенният фактор - плацентарен растежен фактор (placental growth factor: PlGF).
2. Метод на определяне:
Електрохемилуминисцентен имунен анализ (ECLIA) на Cobas 6000/Roche.
3. Клинично значение и информативно съдържание:
При жени със съмнение за прееклампсия:
•
съотношението sFlt-1/PlGF <38 може да помогне изключването (rule out) на ПЕ в рамките
на следващата седмица, независимо от гестационната възраст.
•
sFlt-1/PlGF >38 се използва и за прогнозиране "rule-in" на ПЕ в рамките на 4 седмици.
При ПЕ с РАННО начало:
sFlt-1/PlGF ≥ 85

20+0 - 33+6 г.с.

ДИАГНОЗА

99.4% специфичност;
88.0% чувствителност;

38 ≤ sFlt-1/PlGF < 85 ПРОГНОЗА
"rule-in" в следващите 4 седмици

38.6% PPV; Висок риск от развитие на ПЕ в
следващите 4 седмици;

sFlt-1/PlGF < 38

99.1% NPV; Няма риск от развитие на ПЕ в
следващата 1 седмица;

ПРОГНОЗА
"rule- out " за следващата 1 седмица

При ПЕ с КЪСНО начало:

34+0 г.с. до края на бременността

sFlt-1/PlGF ≥ 110

ДИАГНОЗА

95.5% специфичност;
58.2% чувствителност;

38 ≤ sFlt-1/PlGF < 110

ПРОГНОЗА
"rule-in" в следващите 4 седмици

38.6% PPV; Висок риск от развитие на ПЕ
в следващите 4 седмици;

sFlt-1/PlGF < 38

ПРОГНОЗА
99.1% NPV; Няма риск от развитие на ПЕ
"rule- out " за следващата 1 седмица в следващата 1 седмица;
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Клинични ползи:
Съотношението sFlt-1/PlGF позволява
поставяне на акуратна диагноза с висока
чувствителност и специфичност особено при неясни клинични случаи:
• хронични бъбречни или автоимунни заболявания, които имитират ПЕ;
• жени с предшестваща хипертония. Бременните жени с хронична хипертония са с по-висок
риск от развитие на наслагваща се ПE от нормотензивните жени;
Съотношението sFlt-1/PlGF може да се използва като прогностичен маркер за ПЕ.
Високото sFlt-1/PlGF съотношение се асоциира с повишен риск от незабавно раждане и
неблагоприятен изход.sFlt-1/PlGF позволява да се определи с голяма сигурност, кои пациентки
могат спокойно да бъдат пуснати у дома за 1 седмица (99.1% NPV).
sFlt-1/PlGF идентифицира точно пациентките с висок риск от ПЕ, които имат нужда от
внимателно и често проследяване.
sFlt-1/PlGF е инструмент за обективизиране нуждата от насочване към специализирани АГ
центрове, хоспитализация и интензивна грижа.
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