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Прееклампсията (ПЕ) е тежко усложнение на бременността. Определя се като новопоявила се 

хипертония и протеинурия 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. 

Цел и задачи: Представяне на два клинични случая, демонстриращи ползата от внедряване на 

нови биомаркери за диагноза и краткосрочно прогнозиране на ПЕ. 

Материал и методи: Анализът на sFlt-1 и  PlGF е извършен с ECLIA на Cobas 6000/Roche.  

Резултати и обсъждане: В представените клинични случаи, ПЕ-та е с ранно начало 23-24 г.с., 

дискретни симптоми - главоболие в единият (КННД) и липса на клиника при вторият (ДЖМ) 

към времето на първото изследване, направено по повод анамнеза за HELLP синдром при 

предходната бременност. Показателите sFlt-1, PlGF, sFlt-1/PlGF и в двата случая бяха със 

стойности категорично потвърждаващи диагноза прееклампсия. Два пъти по-високите 

стойности на sFlt-1/PlGF при едната жена бяха свързани с по-неблагоприятен изход – по-ранно 

родоразрешение и загуба на плода.   

Изводи: Изследването на sFlt-1, PlGF, sFlt-1/PlGF: 

 потвърждава диагнозата ПЕ със специфичност 99.4% и чувствителност 88.0% 

(лит.данни). Особено ценно е в случаи на предшестващи заболявания - хипертония, 

бъбречни, автоимунни и други, които правят клиничната картина неясна.  

 може да се използва за краткосрочно (в рамките на 4 седмици) прогнозиране риска от 

развитие на ПЕ. 

 може правилно и бързо да идентифицира пациентките, нуждаещи се от хоспитализация 

от тези, които могат да бъдат спокойно пуснати у дома. 

 Високото съотношение на sFlt-1/PlGF при ПЕ  може да се асоциира с повишен риск от 

спешно родоразрешение и неблагоприятен изход.  

 

 


