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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:  

 

PЕ – Прееклампсия 

PIH – Високо кръвно налягане, свързано с бременността 

 Г.с. – Гестационна седмица  

IUGR – Интраутеринна ретардация на плода 

UtA – PI – Пулсативен индекс на маточната артерия 

UtA – RI – Индекс на резистентност на маточната артерия 

RR – Кръвно налягане 

UtA – Артерия утерина 

BMI – Боди мас индекс  

PAPP – A – Свързан с бременността плазмен протеин – А 

САН – Средно артериално налягане 

СЗО – Световна Здравна Организация  

GHTN – Свързани с бременността хипертонични състояния 

PCOS – Синдром на поликистозни яйчници 

OICC – Orifitium internum canalis cervicalis 

CRL – Парието – сакрална дължина 

S. C. – Цезарово сечение 

hCG – Човешки хориален гонадотропин  

ПРМ – Последна редовна менструация  

sFIT – Разтворима тирозин киназа 

GH – Гестационна хипертония 

HDP – Хипертонични усложнения на бременността 

ИТМ – Индекс на телесната маса 

АКН – Артериално кръвно налягане 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

    Хипертензивните състояния на бременността (включително 

гестационната хипертония и прееклампсия) засягат 5–10% от 

бременностите и до 20% от случаите на първа бременност. Очаква се 

значително повишение на тази честота в следващите години, главно 

поради нарастващата възраст на жените с първа бременност. Това се 

отнася особено за тези, които работят и/или учат. Друга основна 

причина е липсата на здравна култура по отношение на профилактиката 

на някои заболявания, а в други случаи ограничението на контакта 

между бременните жени и здравните заведения по различни причини 

(социални, религиозни и др.). Това често забавя навременната 

диагностика на изключително тежки случаи, компрометирайки 

непоправимо прогнозата за техния изход. 

   Ранното прогнозиране на GHTN и PE е важно за планирането на 

подходяща стратегия за мониторинг и клинично управление,  която 

може да намали честотата на усложненията от тези състояния и да 

спести медицински разходи. 

 1. Прееклампсията е едно от най-тежките усложнения във втората 

половина на бременността.  

       Тя засяга около 6,6 милиона бременни в света ежегодно. 

       Прееклампсията води до 1:100 000 майчина смъртност. 

Хипертензивните нарушения по време на бременността са третата 

водеща причина за майчина смъртност, след кървене и инфекциозни 

усложнения.  В САЩ  PE съставлява 18% от причините за майчина 

смъртност.  

     Жените с прееклампсия са по-склонни да развият диастолна 

дисфункция. В проучването около 19% от жените с анамнеза за 
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 прееклампсия развиват диастолна дисфункция, в сравнение с 5,4% от 
тези с неусложнена бременност. 

   С анамнеза за прееклампсия, около 25% от жените продължават да 

развиват сърдечна недостатъчност в рамките на 4 до 10 години след 

раждането, в сравнение със 7% от жените с неусложнена бременност, се 

отбелязва в статия в австралийския журнал за ултразвукова медицина.  

   PE засяга не само майката, но се отразява и върху плода, като има 

фетални и неонатални ефекти. 

   Прееклампсията е не само водеща за майчината заболеваемост и 

смъртност, но е и в основата на 40% от антенаталната смъртност на 

плода. Феталните и неонатални резултати, свързани с PE варират по 

целия свят. Приблизително 12 до 25% от ретардацията нa плода и 

ниското тегло при новородените, както и 15–20% от всички 

преждевременно родени деца, се дължат на PE. Усложненията от 

недоносеността  са значителни и са свързани със сериозна и дългосрочна 

неонатална заболеваемост, включително перинатална смърт на плода. С 

прееклампсия/еклампсия са свързани 25% от мъртвородените и  

починалите в неонаталния период деца в развиващите се страни. 

Детската смърност, свързана с прееклампсията е три пъти по-висока в 

страни с нисък стандарт на живот, в сравнение с държавите с високи 

доходи, което се свързва до голяма степен с липсата на интензивни 

грижи за новородените. 

2. Гестационната хипертония (PIH) също поставя редица проблеми, 

свързани с живота и здравето на бременната жена, плода и 

новороденото. 

    Тя се дефинира като нововъзникнала хипертония на бременни след 20 

г.с., без присъствие на протеин в урината или други признаци на PE.  
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Гестационната хипертония се характеризира с повишение на кръвното 

налягане  –  sist. RR≥140 mmHg. и diast. RR≥90mm Hg.,  достигащо до 

sist. RR≥160  и diast. RR≥110. Като усложнение на бременността, PIH се 

среща в 8% – 10%. При бременни с PIH съществува риск от 

преждевременно отлепване на плацентата, церебро-васкуларни и 

органни усложнения и синдром на дисеминирана интравазална 

коагулопатия. Плодът също е застрашен от интраутеринна ретардация, 

преждевременно раждане и интраутеринна смърт.  

   Хипертензивните нарушения по време на бременността са третата 

водеща причина за майчина  смъртност, след кръвотеченията и 

инфекциозните усложнения. 

   Все още не съществува единно становище за използване на предиктори 

на PE и PIH, системно наблюдение, профилактика и ранно лечение на 

бременните с повишен риск от хипертензивни заболявания свързани с 

бременността.  

   В България няма изработена единна скринингова програма за 

установяване на бременни с повишен риск от развитие на прееклампсия 

и гестационна хипертония, както и не е изработена ясна стратегия за 

подходяща профилактика на рисковите пациентки. 
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II. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

2.1. Определение и фактори за РЕ 

    Прееклампсията е заболяване с многофакторен произход. 

Представлява  симптомокомплекс, свързан с налична бременност, поява 

на високо кръвно налягане, протеинурия и отоци, предимно у 

първескини след 20-та седмица на бременността. (Eiland, Elosha; Nzerue, 

Chike;  Faulkner, Marquetta, 2012). По-рядко към тях се прибавят и някои 

субективни симптоми, като главоболие, гастралгия, зрителни смущения. 

Наличието на хипертония е водещ и задължителен признак. 

   Кръвното налягане е над 140/90Hg., измерено два пъти през 6 часов 

интервал, в ляво странично положение, или повишение на систоличното 

налягане с 30 mmHg и с 15 mmHg  на диастоличнoто, в сравнение с RR, 

измерено преди забременяване, или в началото на бременността. 

Симптомите на PЕ са показани на фиг.1 

 

Фиг.1 Симптоми на прееклампсия по Eiland, Elosha; Nzerue, Chike; 

Faulkner, Marquetta (2012) 
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   Алгоритмите за скрининг през първия триместър за прееклампсия 

включват множество рискови фактори в подходящия статистически 

контекст, за да предложат персонализирана  прогноза за риска в 

началото на бременността.  

    Използвани са специфични за региона референтни диапазони, тъй 

като няколко проучвания показват, че етническата принадлежност влияе 

на нивата на използваните физикални и биохимични маркери, което 

предполага, че всички етнически групи трябва да имат свои собствени 

референтни диапазони за биомаркери. 

    Всички тези фактори попадат в един от петте рискови профила: личен, 

плацентарен, сърдечно-съдов, метаболитен и протромботичен. (Табл. 1) 

   От тях профилът на сърдечносъдовия риск е най-разпространен 

(66,1%),  следван от хиперхромоцистемия (18,7%), метаболитен синдром 

(15,4%), тромбофилия (10,8%).  

   В САЩ относителният дял на жените с наднормено тегло или 

затлъстяване се е увеличил приблизително с 60% през последните 30 

години. Според критериите на СЗО, жените с наднормено тегло (индекс 

на телесната маса >25/м2) са 77% в САЩ, 73% в Мексико, 37% във 

Франция, 32% в Китай, 18% в Индия и 69% в Южна Африка, като 

показва големи различия във всеки континент. Широкото 

разпространение на затлъстяването и очакваното му  увеличение има 

значителни последици за бременността, тъй като е свързано с безплодие, 

спонтанни аборти, фетални малформации, тромбоемболични 

усложнения, гестационен диабет, преждевременно раждане, раждане 

чрез Цезарово сечение, ембрионален свръхрастеж и хипертонични 

усложнения. 
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Табл.1  Изследване за прееклампсия през първия триместър на бременността, 

преминаване от персонализирано предсказване към превенция (А.А.Baschat, 

2015). 

Фактори Категории Рисков профил Възможности за 
профилактика 

Възраст на майката  
 
 
 
Лична  история 

 
 
 
 
Личен рисков 
профил 
 

 
 
 
 
Няма 

Етнос 

Тютюнопушене 

Брой бременности 

Образование 

Начин на забременяване 

Фамилна история за 
прееклампсия 

Преждевременно раждане 

Предшестваща прееклампсия 

Бъбречно заболяване Здравословни 
проблеми 

 
Кардиоваскуларен 
рисков профил 
 

 

 
Антихипертензивни 
средства 

Хипертония 

Систолно кръвно налягане Физикални 
изследвания Диастолно кръвно налягане 

Стойности на кръвното налягане 

Предшестващ гестационен диабет История  
 
Метаболитен  
рисков профил 

 
 
Метформин 
Правастатин 

Наличен захарен диабет Здравословни 
проблеми 

Тегло на майката Физикални  
изследвания Височина на майката 

BMI на майката 

Тромбофилия Здравословни  
проблеми 

Протромботичен  
рисков профил 

Хепарин, Аспирин 

PI, RI на маточните артерии  
Плацентарен  
кръвоток 

 
 
 
Плацентарен 
рисков профил 

 
 
 
Няма 

Диастолни инцизури на 
маточните артерии 

Човешки хориален гонадотропин 

PAPP- A Плацентарни 
биомаркери Плацентарен растежен фактор 

Плацентарен протеин-13 

Металопротеиназа-12 

Инхибин-А 

 

     

       Затлъстяването увеличава общия риск от PE с 2 до 3 пъти. 

Увеличават се не само късните и леки форми на PE, но и ранната и 

тежка PE, които са свързани с по-голяма перинатална заболеваемост и 

смъртност.  В Питсбърг (Пенсилвания) е установено, че 30% от риска за 

PE се дължи на затлъстяване. 
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   Инсулиновата резистентност се оценява като налична при две 

трети от затлъстелите жени. Тя също е рисков фактор за сърдечносъдови 

заболявания и диабет тип 2. Инсулиновата резистентност е по-честа при 

РЕ. Характеристиките на метаболитния синдром (затлъстяване, 

хипертония, инсулинова резистентност, нарушен глюкозен толеранс и 

дислипидемия) също се наблюдават по-често при PЕ. Затлъстяването 

допринася за хипертония чрез множество механизми, включително с 

намаляване на наличния азотен оксид поради оксидативния стрес, 

свръхчувствителност на симпатикусовата система и повишен 

ангиотензин от мастната тъкан. Вероятно дислипидемията и 

повишаването на свободните мастни киселини, отделяни от 

адипоцитите, също допринасят за оксидативния стрес и инсулиновата 

резистентност.  Оксидативният стрес води до промяна на ендотелната 

функция и като резултат е налице съдова дисфункция. Така той може да 

бъде фактор,  предразполагащ развитието на PЕ. С–реактивният протеин 

(CRP), продуциран от черния дроб, както и от адипоцитите, е по-висок 

при затлъстелите жени и е свързан със сърдечносъдовата заболеваемост. 

Циркулиращият CRP е доказано по-висок още в началото на 

бременността, преди развитието на PE и има връзка с нейнaтa проява.  

     Във фиг. 2 са отразени  най-цитираните маркери, степенувани по 

риска за прогнозиране на PE. 
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Фиг.2 Коригирано пропорционално разпределение на отделните променливи 

на риска от прееклампсия. Процентите са изчислени от проучвания, които са 

използвали многовариантна статистика за прогнозиране (Baschat A.A., 2015) 
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2.2. Честота на PЕ 

     Според US Department of Helth and Human Services,  точният брой 

жени, които развиват PE не е известен. Някои оценки показват, че PE 

засяга  2 – 8%  от всички бременни в световен мащаб, или около 6,6 до 

10 милиона бременни в света ежегодно. K.S.Vederada еt al. посочват 

честота също от 2 – 8%, като тя е 7 пъти по-често срещана в 

развиващите се страни. 

    Данните на Preelampsia Fondation сочат честота на PE и свързаните с 

нея хипертонични нарушения в 5 – 8 % от всички раждания, а в 

развиващите се страни от 4 – 18% (в някои части на Африка и Латинска 

Америка).  

   Според WHO 3 – 4% – в САЩ, а според American Pregnancy 

Association 5 – 8% от всички бременни. В Канада  при 6 – 8% от всички 

бременни и е в 16% причина за майчина смъртност. 

    В Западна Европа честотата на еклампсията варира между 2,4 случая 

на 10 000 раждания; във Финландия 6,2 на 10 000;  в Обединеното 

кралство честотата на това усложнение е намалялa с близо 50% от 1990 

г. насам, след въвеждането на клинични насоки за превенция на 

прееклампсия и еклампсия.  

      През последните години честотата на РЕ се увеличава в световен 

мащаб. Увеличаването ѝ е свързано с повишаване на процента на 

тежките форми на прееклампсия. 

 

     В САЩ този процент се е  увеличил от 3,4% през 1980 г. до 3,8% 

през 2010 г. (фиг.3). Това увеличение се дължи на тежката прееклампсия 

от 0,3% през 1980 г. до 1,4% през 2010 г., обратно, степента на 

разпространение на леката прееклампсия е намаляла с 19%, от 3,1% през 
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1980 г. до 2,5% през 2010 г. (Cande V. Ananth, Katherine M. 

Keyes, and Ronald J Wapner, 2013). 

 

 

Фиг.3 Честота на РЕ  по Cande V Ananth, Katherine M 

Keyes, and Ronald J Wapner, 2013. 

      През последните години в САЩ прееклампсията засяга около 2% до 

8% от бременните жени. Счита се, че това се дължи на покачването на 

репродуктивната възраст на жените, както и поради зачестяване на 

заболявания като затлъстяване, диабет, хронична хипертония и астма. 

 В България няма статистически данни за процента на 

хипертензивните заболявания, свързани с бременността и раждането. 

 Има малък брой публикации, цитиращи честотата на 

прееклампсия – 5,33% (В.Стратиева, 2016).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ananth%20CV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyes%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyes%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wapner%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ananth%20CV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyes%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyes%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wapner%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
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2.3. Етиология 

Етиологията на заболяването е все още неизвестна. 

 

2.4. Патогенеза 

     Основен патогенетичен механизъм за PЕ е генерализираният 

вазоспазъм, засягащ и най-малките кръвоносни съдове – артериолите и 

капилярите. През последните две десетилетия има натрупани редица 

данни, че най-вероятната причина за това е неадекватната плацентация, 

като причините могат да бъдат от различно естество. Вазоспазъмът може 

да се наблюдава пряко в съдовете на ретината, в поднокътното ложе и в 

конюнктивите. Той обхваща и всички паренхимни органи – мозък, 

бъбреци, черен дроб, маточно-плацентарни артерии и др. Обхваща и 

vaza vazorum, което обуславя увреждане на целостта на съдовия ендотел 

и херметичността на съдовата стена се нарушава. В резултат на това, тя 

става пропусклива за течните (нискомолекулярни) съставки на кръвта. 

Намалението на плазмения обем се причинява от изключване от 

кръвното русло на колоидо-осмотични вещества – албумините, поради 

което водата не се задържа в кръвоносните съдове и напуска съдовото 

русло през увредените съдови стени. Получава се хиповолемия, 

хемоконцентрация, хемостаза, тромбоцитна агрегация и в крайна сметка 

лоша реология на кръвта, водеща до кислородна недостатъчност на 

всички тъкани и органи. Субендотелно се отлагат тромбоцити и 

фибриноген. Клиничният израз на хемоконцентрацията е повишеният 

хематокрит над 35-40%, което e характерна находка при 

прееклампсията. 
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2.5. Класификации  

   Хипертонията и протеинурията при бременност могат да бъдат 

резултат от редица различни нарушения, с различна етиология и 

патологични характеристики.  

    Класификацията има за цел да определи значими клинични категории, 

чрез които могат да бъдат класифицирани всички случаи на хипертония 

и протеинурия, възникващи при бременност, раждане или пуерпериум.  

   Съществуват над 100 съвременни класификации на PE, но нито една от 

тях не е съвършена, поради обстоятелството, че етиологията на това 

заболяване е все още неизвестна. 

2.5.1. Класификация на Working Group Report on High Blood Pressure in 

Pregnancy.  

   Класификация на Working Group Report on High Blood Pressure in 

Pregnancy e най-използваната в САЩ. Тя дефинира четирите основни 

категории: гестационна хипертония, прееклампсия – еклампсия, 

хронична хипертония и суперпозирана прееклампсия. (табл.2)  

Лека 

прееклампсия 

Поява на повишено кръвно налягане ≥ 140/90 mm Hg след 

20. гестационна седмица при нормотензивни бременни, 

измерено двукра  тно през 6 часов интервал. 

Поява на протеинурия след 20. гестационна седмица ≥ 

300mg/24h 

Тежка 

прееклампсия 

(наличие на един 

или повече от 

следните 

критерии) 

Кръвно налягане ≥ 160 mmHg систолно или  ≥ 110 mmHg 

диастолно 

Протеинурия  ≥ 5/24h 

Неврологична симптоматика (главоболие, зрителни 

нарушения, гастралгия, кома) 

Белодробен оток 

Чернодробни увреждания (повишени трансаминази или 

епигастрална болка) 
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Табл.2. Класификация на Working Group Report on High Blood Pressure in 

Pregnancy 

 

  

 Бъбречни увреждания (олигурия или повишена 

концентрация на серумния креатинин 

 ≥ 1.2, установена при жени без данни за бъбречно 

заболяване) 

Тромбоцитопения < 150 000/l 

Абрупцио на плацентата, ретардация на плода, или 

олигохидрамнион 

Еклампсия Гърчове при жени с прееклапсия, които не могат да бъдат 

следствие на други причини. 

Суперпозирана 

преекламсия 

Внезапно и продължително повишение на кръвното 

налягане, със или без съществено повишаване на 

протеинурията 

Нововъзникнала  протеинурия ≥ 300mg/24h при жени с 

хронична хипертония, без протеинурия до 20. г.с. 

Внезапно повишаване на протеинурията или кръвното 

налягане при жени с добре контролирани преди 20. г.с 

кръвно налягане и протеинурия 

Тромбоцитопения, повишаване на трансаминазите, или 

остро влошаване на бъбречната функция 

HELLP синдром 

Наличие на тромбоцитопения, високи стойности на 

трансаминазите и хемолиза. Това състояние може да се 

изяви със или без хипертония, но се счита за вариант на 

прееклампсията 

Гестационна 

хипертония 

Новоустановено повишено кръвно налягане след 20. г.с. 

при нормотензивна жена (≥140 mm Hg систолно или  ≥ 90 

mm Hg диастолно налягане), измерено двукратно през 6 

часов интрвал. Без протеинурия. 
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2.5.2. Класификация на American College of Obstetricians and 

Gynecologists. 

     За целите на клиничната практика е използвана   класификацията 

на American College of Obstetricians and Gynecologists. Според тази 

класификация критериите за поставяне на диагнозата са: 

Хипертония – състояние, при което систолното налягане е равно 

или повече от 140/90 mmHg., или повишение на систолното 

налягане с 30 mmHg , а на диастолното с 15 mmHg, при повече от 

две последователни измервания на кръвното налягане след 20 гест. 

седм. Различават се: 

Прееклампсия (лека, средна и тежка) – развитие на хипертония, 

протеинурия и отоци след 20 г.с. 

Хипертония свързана с бременността (PIH) – хипертонията се 

появява след 20 г.с. на бременността при нормотензивни до 

момента жени и се нормализира в рамките на шест месеца след 

раждането. 

Предхождаща хипертония – хипертония преди бременността или 

открита преди 20 гест. седм. и продължаваща и след раждането. 

Протеинурия – наличие на уринарен протеин в концентрации по- 

високи от 0,3g/l за 24 часа или при концентрация от 1g/l при две 

или повече изследвания за 6 часа. 

2.5.3. Класификация според комитета по терминология (N. Gand, 1980). 

А. Предизвикана от бременността хипертония 

 Прееклампсия – лека, средна, тежка. 
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 Еклампсия. 

      Б. Хронична хипертония, предхождаща бременността (от всякаква 

етиология) 

    В. Хронична хипертония 

 Присадена прееклампсия. 

 Присадена еклампсия. 

      Г. Късна транзиторна хипертония 

2.6. Алгоритми за скриниг на РЕ и PIH 

  За нуждите на практическото акушерство, изследването на NT на 

плода  в 11-14 г.с. е оптималното време  за създаване на интегриран риск 

за развитие на PE и PIH.  

 Най-ефективна предикция се постига чрез едновременната оценка 

на рисковите фактори за развитие на PE, които са вече известни, като 

BMI, фамилна история за PE, прееклампсия при предходна бременност, 

възраст на майката, съпътстващ диабет и др. 

           Тези фактори вече не са достатъчни за създаване на алгоритъм с 

цел превенция на PE. В последните години, към тези фактори се 

включва Доплерова велосиметрия нa UtA и изследването на някои 

биомаркери, които по-точно да персонализират  този риск и назначаване 

на съответна терапия.  

      Най-новите проучвания показват наличие на т.нар. „гестационен 

прозорец”, в който прилаганите медикаменти дават максимален ефект с 

най-малък риск от компликации. Повечето автори смятат, че това е 

времето в края на първия и началото на втория триместър. (Akihide 

Ohkuchi, Chikako Hirashima, Kayo Takahashi, Hirotada Suzuki & Shigeki 

Matsubara, 2017). Алгоритмите за скрининг през първото тримесечие 

https://www.nature.com/articles/hr2016107?platform=oscar&draft=collection#auth-1
https://www.nature.com/articles/hr2016107?platform=oscar&draft=collection#auth-1
https://www.nature.com/articles/hr2016107?platform=oscar&draft=collection#auth-2
https://www.nature.com/articles/hr2016107?platform=oscar&draft=collection#auth-3
https://www.nature.com/articles/hr2016107?platform=oscar&draft=collection#auth-4
https://www.nature.com/articles/hr2016107?platform=oscar&draft=collection#auth-5
https://www.nature.com/articles/hr2016107?platform=oscar&draft=collection#auth-5
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потвърждават историческите наблюдения и показват, че сърдечно-

съдовите, метаболитните и протромботичните рискове са основните 

лечими фактори, които конвергират и определят степента на риск от 

развитие на прееклампсия в даден момент на бременността, когато 

намесата има най-благоприято съотношение между полза и риск от 

прилагането им. Текущите стратегии за превенция се фокусират главно 

върху последиците от настъпването, а не върху истинска превенция. В 

резултат на това ползите са най-вече очевидни за пациентите, които 

попадат в целевия диапазон на съответния терапевтичен агент, а 

рисковите профили, които не са насочени, продължават да поставят 

жените в риск от прееклампсия или PIH. Гестационната хипертония 

(PIH) е доста често срещана, като засяга 6% до 8% от бременните 

жени. Това състояние може да премине към по-сериозна и потенциално 

животозастрашаваща прееклампсия по-късно през бременността.  

(табл.3) 

Табл.3. „Традиционно“ поведение за профилактика на РЕ по Akolekar R., 

Audiber F.,Paracordero M.,Herais I., Baschat AA., Kuz S., Blok-Abraham  

  

 Тъй като прееклампсията има многофакторен произход, е логично  

превенцията да бъде насочена към множество фактори. Част от тези 

фактори не подлежат на промяна. За разлика от тях,  други могат да 

бъдат повлиявани успешно, което е  илюстрирано в следната таблица за 

коригиран пропорционален принос на отделните рискови фактори към 

Провеждане на традиционен скрининг за ПЕ в първия триместър 

Определяне на нисък риск           Определяне на висок риск 

Прилагане на „случайна  профилактика” 
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риска от прееклампсия. В зависимост от това дали те са лечими или не,  

подлежат на профилактика и/или терапия – фиг.4. (Baschat А., 2015)  

2.7. Фактори подлежащи на профилактика и терапия 

1. Метаболитен синдром  

2. Кардиоваскуларен риск 

3. Протромботични състояния 

 

 Фиг.4. Фактори предразполагащи развитието на PE и PIH по Baschat, 2015 

 Необходима е промяна на алгоритмите за скрининг в първото 

тримесечие, за да се изчисли не само рискът, но и да се определят 

индивидуалните целеви показатели за лечение, което би дало 

възможност за персонализирано предотвратяване на прееклампсията 

(Табл. 4). 
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Табл. 4. Персонализирана профилактика на PE и PIH 

 

2.8. Терапия за предотвратяване на PE 

 Медикаментите за предотвратяване на PE, които са получили най- 

голямо приложение, включват ниски дози аспирин, антиоксидантни 

витамини и калциева добавка. 

2.8.1. Аспирин 

      Адаптацията на системата за коагулация прави бременността 

естествено протромботично състояние. При тази настройка, 

коагулационните нарушения като тромбофилия и системният lupus 

Провеждане на скрининг за PE в първия триместър за определяне на 

индивидуалния риск от PE и идентифициране на първично 

допринасящия рисков профил на жената 

Определяне на нисък 

риск 

               Определяне на висок риск 

Фактори,  

които не 

подлежат на 

профилактично 

лечение: 

1. Плацентарни 

2. Персонални 

Фактори, които подлежат на 

специфично профилактично 

лечение: 

1. Метаболитен синдром  

2. Кардиоваскуларен риск 

3. Протромботични 

състояния 
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erythematosus, са признати рискови фактори за развитие на 

прееклампсия. 

      Първоначалното иницииране на ниски дози аспирин вече се 

подкрепя от много професионални организации. При жени, започнали 

терапия  преди 16 г.с. е доказано, че ниски дози аспирин намаляват PE и 

ретардацията на плода до 50%. Това намаление е свързано с дозата и 

навременното му прилагане. По-късното иницииране на терапията, не 

само не дава полза, но също така е свързано с потенциално увеличаване 

на усложненията, като плацентарно разрушаване, докато по-ранното 

иницииране е свързано с дефекти на коремната стена на плода. 

 

 Препоръчителнта доза за профилактика с аспирин е 150 mg 

еднократно, вечер преди лягане. 

 

 Специализираната Агенция по превантивните услуги на САЩ     

(United States Preventive Services), издава  препоръка за започване на 

терапия с аспирин след 12 г.с. при жени с риск от PE, които нямат 

нежелани ефекти и противопоказания. Това прави скрининга в 11–13 г.с. 

+6 дни, идеалния  момент за приложение на тази препоръка.  

 

 2.8.2. Антихипертензивно лечение  

 

        Докато ниската доза аспирин, прилагана от 12 до 16-та седмица 

на бременността, значително намалява честотата на PE при жени с 

рискови профили на личен и плацентен риск, жените с нерегистирани 

сърдечно-съдови и метаболитни рискове продължават да я развиват. 

        В този контекст, най-голямо въздействие вероятно ще възникне от 

ранната оптимизация на кръвното налягане. Този рисков фактор е най-

чест в цифрово  изражение и носи висок риск за последваща 
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прееклампсия. Той е компонент както на профила на жени със 

сърдечносъдов риск, така и на метабилитния синдром. Според данните, 

високорисковите жени, които са нормотензивни през първия триместър 

имат 50% намаление на PE, докато тези с предхипертензия и с 

хипертония имат два пъти по-висок риск. Превантивният потенциал на 

ранното нормализиране на RR предполага значително намаляване на 

случаите на PE, както и на тежеста на хипертоничното заболяване при 

жени, получаващи антихипертензивно лечение от началото на втория 

триместър. 

 Хипертоничните разтройства на бременността са най-честите 

медицински усложнения и са свързани с повишен риск за майката и 

плода. Прилагат се различни орални и парентерални терапии за лечение 

на хипертония по време на бременността – метилдопа, лабеталол и 

нифедипин са използвани без опастност за майката и плода, както и 

хидрохлортиазид при тези, които приемат вече това лекарство преди 

зачеването. 

 Ангиотензин-конвертиращите ензимни инхибитори и блокерите на 

ангиотензиновите рецептори са противопоказани при бременност, 

поради неблагоприятни ефекти върху плода, а атенололът трябва да се 

избягва, поради опасения от растежа на плода. Тежка хипертония > 

160/110 mmHg може да изисква парентерална терапия, а лечението с 

интравенозен лабеталол сега замества употребата на хидралазин. 

Жените могат да останат хипертонични за известен период и след 

раждането и да изискват лечение за кратък интервал. Ранната или тежка 

прееклампсия налагат обработка и след раждането, поради вторични 

причини. Хипертонията, предизвикана от бременноста, или 

прееклампсията се очертават като рискови фактори за бъдещ сърдечно-

съдов риск. 
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2.8.3. Лечение на метаболитен синдром  

 

 Метформин 

      Проучвания за преодоляване на метаболитните рискове също вече 

са в посока на изясняване на най-ефективните превантивни агенти. 

Свързаните с хиперинсулинемията рискове могат да бъдат преодоляни с 

приложението на метформин. При извършен в последните години 

метаанализ на жени с PCOS, продължаващи терапията с метформин след 

зачеването, е отбелязано намаляване на случаите с PE с почти 50%, като 

не са установени нежелани ефекти върху майката и плода. При тези 

жени е установен и намален импеданс на маточните артерии през първия 

и втория триместър, което най-вероятно се дължи на благоприятния 

ефект на метформина. 

 Статини (паравастатин) 

     Установено е, че повишените стойности на холестерола и 

триглицеридите предхожда развитието на PE, поради което употребата 

на средства за понижаване на липидите като статини, се разглежда като 

вариант за осъществяване на превенция. Паравастатинът преминава 

бавно плацентарната бариера, поради което се счита, че носи най-нисък 

риск от странични ефекти за зародиша. Освен че повлиява PE, също така 

и повишава плацентарния растежен фактор. 

 Антиоксиданти 

 Антиоксидантният ефект на витамини “C” и “E” намалява 

честотата на PE, но само при бременни с висок BMI и при тези с 
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предхождаща или фамилна PE,  когато терапията е започната преди 24 

г.с., докато при жени с високи стойности на пулсативен индекс на 

маточната артерия не е установено подобрение. 

 Калций. 

      Намаленият прием на калций може да доведе до развитие на 

хипертензивен синдром, чрез стимулиране на отделянето на 

паратхормон, който повишава вътреклетъчния калций в съдовата гладка 

мускулатура, водещо до вазоконстрикция  и  хипертония. Добавянето му 

при жените с нисък прием  на калций (<600 мг дневно), може да доведе 

до намаляване на риска от PE с до 64% и с до 78% при жените с висок 

риск от развитие на PE. 

 Baschat, 2015 показва персонализиран подход към прееклампсия, 

който обхваща всички рискови фактори, допринасящи за риска за 

бременната. (фиг. 5) 

 

Фиг.5. Персонализиран подход към прееклампсия (Baschat, 2015). 
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    Ранното управление на протромботичния синдром, кръвното 

налягане, инсулиновата резистентност, абнормният липиден профил, 

или хиперхомоцистенемията, могат значително да намалят честотата на 

възникване на PE, при подходящо подбрани пациенти. Тази селекция 

може да бъде постигната най-ефективно чрез алгоритми за скрининг в 

първия триместър, с последваща идентификация на рисковите профили, 

които изискват специфична терапия. 

 

2.9. Хипертония свързана с бременността (PIH) 

   

 Дефинира се като нововъзникнала хипертония на бременни след 

20 г.с. без присъствие на протеинурия или други признаци на PE. 

Хипертонията се появява след 20 г.с., по време на раждането, по време 

на пуерпериума и се нормализира в рамките на шест месеца след 

раждането. Това състояние може да премине към по-сериозна и 

потенциално животозастрашяваща прееклампсия по-късно през 

бременността. Като усложнение на бременността PIH се среща в 8% – 

10% (Еvangelia Kintiraki, Sophia Papakatsika, George Kotronis, Dimitrios G. 

Goulis, Vasilios Kotsis – 2015 год.).  При бременни с PIH съществува риск 

от abruptio placentae, церебро-васкуларни и органни усложнения и  

синдром на дисеминирана интравазална коагулопатия. Плодът е 

застрашен от интраутеринна ретардация, преждевременно раждане и 

интраутеринна смърт. 
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

3.1. ЦЕЛ  

  Целта на проучването е да се идентифицират възможно най-рано 

бременните с висок риск от развитие на прееклампсия и гестационна 

хипертония, при които да бъдат приложени профилактика, активно 

наблюдение и навременно лечение, предотвратяващо тежките 

усложнения на прееклампсията, въз основа на Доплерово изследване на   

аа Uterinae и други анамнестични, клинични и биохимични фактори, 

самостоятелно или в комбинация, в първия триместър на бременността. 

 

3.2. ЗАДАЧИ: 

1. Да се определят такива лабораторни и физикални фактори, които 

възможно най-рано да отдиференцират бременните, които по-късно през 

бременността ще развият прееклампсия или гестационна хипертония. 

 2. Да се изберат сравнително лесни, достъпни и икономически изгодни 

за изследване (и за пациентите) маркери. 

3. Да се определи какъв е дeлът на бременни с повишен риск от развитие 

на прееклампсия и гестационна хипертония. 

4. Да се определи кои стойности за съдова резистентност са типични за 

нормално протичаща бременност и тези, които са показателни за 
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бременни, при които по-късно може да се очаква развитие на 

прееклампсия. 

5. Да се определи прогностичната стойност на други фактори 

(анамнестични, клинични и биохимични), като рискови фактори за 

развитие на прееклампсия. 

6. Да се проучи прогностичната стойност за развитие на РЕ и PIH при 

използване на комбинацията от попълване на  анкетна карта, Доплерова 

велосиметрия на  aa. uterinae и стойностите на PAPP–A, β-CHG, САН и  

BMI. 

IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

4.1. Материали 

4.1.1. Клиничен материал 

 Направени са  432 скрининга от 2014 до 2017 г.. Данни за изхода 

от бременността са събрани от 240 пациентки. Пациентките са дали 

информирано съгласие за използване на техните данни.  

  Отпаднаха 192 пациентки, които  участваха в проучването, поради 

липса на данни, или при които бременността не е терминирана. От 

изследването са изключени бременни с хромозомни и структурни  

аномалии на плода, както и тези, приемащи профилактично ниски дози 

аспирин, пушачки и бременни с многоплодие. 

 Подбрана бе група от бременни жени в първия триместър на 

бременността (11 – 13 гестационна седмица + 6 дни), по време на 

провеждане на биохимичния скрининг за изключване на  анеуплоидии 

на плода.   

  Измерват се теглото и височината на майката и BMI се изчислява в 

kg/m
2
. На всички жени се измерва кръвното налягане с апарат за 
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автоматично измерване италианско производство, модел PIC,  при 

спазване на препоръките на Австралийската Асоциация по Сърдечно 

Съдови Заболявания.  

 Взетата венозна кръв е изледвана в лаборатория, като се използва 

система DELFIA Xpress (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). Стойностите 

на PAPP – A  са модифицирани като Мом (мultiples of mediane).  

 

Стойността на 1 Мом се равнява на средното ниво за нормална 

бременност в съответната гестационна възраст. 

 При всички наблюдавани жени няма лабораторни и клинични 

данни за бъбречно заболяване или хипертония до края на  първия 

триместър на бременността. 

 Изследването е проспективно, като данните за пациентките са 

събирани с анкетна карта, ултразвуково изследване и ретроспективно от 

данните на посещаваните от тях женски консултации (медицински 

център – „ Life”, ”Св. Анна”, „Европейска здравна грижа” и УМБАЛ        

„ Проф. Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора.  

     Прогнозната база данни беше оценена от записи с пълна 

информация за протичане на всяка една бременност, както и резултатите 

за гестационната възраст при раждане, начин на родоразрешение, 

медицински и акушерски усложнения. 

    Състоянието, теглото и размерите на плода са оценени от 

неонатолог.   

    Информацията за протичане на бременността и раждането се 

получава от протоколите на ЖК и родилните отделения. В тях се търсят 

данни като: аборти или мъртъв плод преди 20 г.с., плодове, развили 
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IUGR. (деца с тегло под 10th percentile за съответната гестационна 

възраст), деца, родени с тегло под 2 500 грама, развитие на PE или PIH      

(класификация на Working Group Report on High  Blood Pressure in 

Pregnancy). 

4.1.2. Анкетна карта  

Материалът „Анкетна карта” включва:  

 

1. Име и възраст на бременната. 

2. Определяне срока на бременността по дата на поледната редовна 

менструация (анамнестично),  верифициран сонографски с измерване на 

CRL. 

3. Фамилна обремененост за PE. 

4. Прекарани заболявания (общи и гинекологични). 

5. Метод на зачеване (спонтанно или подпомогнато). 

6. Стойности на RR, тегло, ръст и BMI, наличие на отоци. 

7.  Менструален цикъл – особености. 

8. Брой бременности, усложнения на предходни бременности с 

хипертензивно състояние, родени деца, аборти и др. 

9. Медицинска анамнеза – (включително хронична хипертония, захарен 

диабет, антифосфолипиден синдром, тромбофилия и сърповидно-

клетъчнa анемия). 

10. Употреба на медикаменти – (включително антихипертензивни, 

антидепресанти, антиепилептични, аспирин, стероиди, бетамиметици, 

инсулин, тироксин  др.). 
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11. Тютюнопушене. 

12. Стойности на РАРР–А и β – hCG. 

13. Стойности на PI и RI на маточните артерии двустранно. 

14. Наличие на диастолни инцизури. 

15. Развитие на хипертония или прееклампсия. 

16. Изход от бременността за майката и плода. 

17. Вид на родоразрешение, състояние, тегло и размери на плода. 

 

4.2. Методи 

 

4.2.1. Доплерова велосиметрия на маточните артерии 

 

  Нарушената плацентация е една от основните причини за 

възникването на преекламсията, ретардацията и интраутеринната смърт 

на плода, както и на преждевременното отлепване на плацентата. 

Нарушената плацентация се асоциира със смутена и неадекватна 

трофобластна инвазия, което резултира с повишен импеданс на кръвния 

поток в спиралните артерии – фиг.6. (K.N.Nicolaides,W. Placencia, J. 

Lefebre, Antonio Gadeba da Costa, 2008 ).  

 Доплеровата велосиметрия е съвременен неинвазивен и високо 

специализиран метод, който се наложи през последните две десетилетия 

в сферата на акушерската помощ като златен стандарт за скрининг, 

профилактика, диагностика и ефективен контрол на проведеното 

лечение. 
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Фиг.6. Сехаматично изображение на маточната стена при липса на бременност, 

нормална бременност и при бременност с РЕ  (K.N.Nicolaides,W. Placencia, J. Lefebre, 

Antonio Gadeba da Costa, 2008 ) 

       Доплеровата велосиметрия е един от основните актуални и 

специфични инструменти в научно-изследователската дейност. С този 

метод се измерва кръвотока в различни кръвоносни съдове – маточните 

артерии, пъпната връв, мозъчните артерии, Ductus Venozus на плода. 

Чрез този метод  се оценяват фетоплацентарния и утероплацентарния 

кръвоток, което има решаващо значение за преценка на състоянието и 

определяне прогнозата за плода при определени усложнения на 

бременността.  

       Доплеровият ефект е описан за първи път от австрийския учен 

Кристиян Андреас Доплер през 1842 г. и е наречен на негово име. 

Ефектът на Доплер е основен принцип на анализа на скоростта на 

кръвотока в различни кръвоносни съдове. 
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        Първото ултразвуково медицинско приложение е през 1942 г. от 

Дусиг, а първото използване на ултразвук за сърдечно приложение – 

през 1953г. от Едлер и Херц. 

       През 1955 г. Шигео Сатомура и Ясухара Нимура са използвали 

Доплер ефекта за изследване на движението на сърдечни клапи и  

пулсации на периферни кръвоносни съдове. 

         През 1958 г. Ръшмър (педиатър от Сиатъл) за първи път прилага 

измерване на кръвотока на периферни и екстракардиални съдове. 

         След революционното откритие на Фитцджералд и Дръм през 

1977 г., Доплеровото изследване на кръвотока в различни съдове на 

плода и майката се превърна в утвърден метод, както за диагностика и 

оценка на състоянието на плода, така и за прогнозиране на най-тежкото 

състояние в акушерската практика – прееклампсията.   

  За първи път през 1995 г. Van den Elzen et al. съобщават за 

използването на Доплерова велосиметрия на маточните артерии при 352 

бременни над 35 години. 

     В съвремието утеро-плацентарната циркулация се оценява чрез 

Доплерова велосиметрия на утеринните артерии. 

  Проучването е проспективно продължително Доплерово 

изследване на aa.Uterinae през 11 – 13 и 6 дни г.с. на бременността. 

Доплеровото изследване е проведено трансабдоминално на  UtA – PI sin 

и  UtA – PI dex., както и на UtA – RI  sin  и UtA – RI dex. на асцендентния 

клон на а.uterina на нивото на OICC. Във всички случаи на измерване в 

ляво и в дясно PI  и RI беше конвертирано към Мом за съответната 

гестационна възраст.  

     Снографското изследване е провеждано стандартно, в легнало по 

гръб положение. Трансабдоминално сонографията е извършвана с 
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апарат Алока  Y 6000 и Medison SONOACE   X8 ,  конвексен трансдюсер 

4–8 MHz., при жени с пълен пикочен мехур. Всяка а.uterina е 

идентифицирана с цветен Доплер и беше визуализирана от цервикса до 

нейния възходящ край по дължина на маточното тяло.  Измервани са 

UtA – PI  и UtA – RI от двете страни на нивото на OICC. 

     Mатката се позиционира в сагитален срез на canalis cervicalis, за да 

идентифицираме OICC. Трансдюсерът се придвижва латерално, докато 

стане видим парацервикалният съдов плексус. С цветен Doppler се 

идентифицира a.uterina и възходящият ѝ клон. Чрез пулсативен Dopller  

се измерва кръвния поток – velocity wafeforms. Doppler Gate е 2 мм върху 

кръвоносния съд,  с възможно най-малкия ъгъл на инсонация (под 30°), 

за да се намери възможно най-високият систолен  и диастоличен връх.    

 Използва се филтър с честота 50 Hz., за елиминиране на високо 

амплитудните сигнали от стената на съда. Изследванията се извършват 

след регистриране на повече от 6 последователни и с добро качество 

вълнови криви, като се осредняват стойностите, измерени от двете 

aa.Uterinae при  три последователни цикъла. (Фиг.7) 

 

 

Фиг. 7. Измерване на кръвния поток в a.uterina 
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 PI се изчислява по формулата – (S – D)/A, където S е пиковата 

систолна скорост, а D е крайната диастолна скорост, а А е средната 

времева скорост за 1 сърдечен цикъл. 

 RI се изчислява по формулата – (S – D)/S, където S е пиковата 

систолна скорост, а D е крайната диастолна скорост. 

 За статистическа обработка най- често се използваха средните 

стойности на PI и RI за двете маточни артерии. 

Субективно се оценява наличието или липсата на инцизури в началото 

на диастолната фаза. (Фиг.8 а и б) 

  

Фиг.8а  Без инцизури                                        Фиг.8б  С наличие на инцизури 

       Всички ултразвукови измервания са направени от един  трениран 

сонографист. Отделно, при една от пет бременни,  случайно избрана, 

стойностите от Доплеровата велосиметрия се съпоставят с измерванията 

на друг сонографист. Изследването се провежда по време на 

извършвания биохимичен скриниг. 

     При 240 жени бременността  вече е приключила с раждане. При 

тях са анализирани данните от Доплеровото изследване на маточните 

артерии, развитието и изхода от бременността за майката и плода. От 

тях: 50 бременни – в 11 г.с., 105 – в 12 г.с. и 85 в 13+6 г.с. (Табл.5) 



39 

 

 Табл. 5. Брой скринирани бременни по гестационна седмица 

   

4.2.2 Изследване на  САН  

 Средно артериално налягане (САН) се изследва в 11 – 13+6 г.с. за 

установяване на прогностична стойност при развитието на PE (фиг.9). 

Стойностите на САН,  измерени в първия триместър на бременността се 

съпоставят  тези, измерени в по-късните срокове на бременността.  

 

 

Фиг.9. Измерване на САН по време на проучването 

 Съществуват фактори, свързани с процеса на самото измерване на 

кръвното налягане,  които могат да допринесат за неговата вариабилност 

                               Общо 240 скринирани бременни 

 

50 бременни в                     

11–11+6 г.с. 

 

105 бременни в 

12–12+6 г.с. 

 

85 бременни  в 

13–13+6 г.с. 
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и оттам за неговото неточно измерване (фиг. 7). Най-чести източници на 

грешки са: 

1. Неправилен размер на маншета. 

2. Положението на рамото и на ръката. 

3. Позицията на тялото.  

4. Точността на измервателния уред. 

5. Прием на кафе или никотин преди измерването. 

  Много клиницисти са на мнение, че показанията на RR, измерени 

в седящо или легнало положение са еквивалентни, но това не е доказано. 

 Понастоящем, като гайдлайн за измерване на RR се използват 

препоръките на Австралийската Асоциация по Сърдечно Съдови 

Заболявания. 

      Прието е, че измерването на RR трябва да е след почивка от поне 5 

минути, в седящо положение, с гръб облегнат на стола, с отпуснато тяло, 

с прибрани на пода стъпала, без движения и разговори по време на 

изследването. 

  Според Pickering  T.G., Hall .J.E, Appel L.J., et  al, 2005 трябва да 

се вземе средната стойност от най- малко две измервания, извършени 

през интрвал от една минута. Измерванията се извършват на двете ръце 

двукратнo или до стабилизиране на стoйностите. Измерванията се 

правят с добре калибриран апарат, поставен на нивото на сърцето. 

Ръката e сгъната в лакътя и опряна на бюрото, с длан нагоре. 

      Подходящият маншет е с широчина 40% от обиколката на ръката 

и с дължина, която покрива 80 до 100% от обиколката на ръката –табл. 6. 
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   Табл.6. Зависимост между радиуса на мишницата и размера на маншета на апарата 

за измерване на САН 

Окръжност на  

ръката 

    < 25 см   25 < 35 см 35 см 

Ширина на 

маншета 

        8 см        12 см         16 см 

 

 Ръчно измерване на  АН: 

      При ръчното измерване на АН маншетът се раздува до 20 mmHg  

над точката, където изчезва брахиалният пулс. Въздухът от маншета се 

изпуска бавно с 2–3 mmHg в секунда. Слушалката е поставена под 

маншета и точно на пулса. Тълкуването на тоновете на Коротков е 

доразвито по-късно от Етингер. 

      Като най-точни уреди  –  „златен стандарт” за измерване на 

кръвното налягане се приемат живачните сфингоманометри, но 

напоследък се заменят, поради опасност за околната среда. 

      Въпреки това, при ръчното измерване има около 20%  субективна 

грешка. 

 Автоматично измерване на АН. 

 Изисква апарати с добро качество и добре калибрирани. 

Източниците на грешка са по-малки (например при аритмичен пулс),  но 

позволяват еднаквост при  отчитане на резултатите, при поредица от 

измервания,  при различните пациентки. 

 Диапазонът на стойностите на кръвното налягане, засягащи както 

небременни, така и бременни жени е класифициран от няколко 

професионални органа, като от таблица 7 е видно определено 
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несъответствие в номенклатурата и праговете за класифициране на 

хипертонията през бременността. 

Табл.7. Класифициране на хипертонията през бременността 

 

Дефиниция 

 

JNC 7 and 8 NHBPEP NICE ESC 

Нормотензивни СКН 

<  120  mmHg 

и   ДКН 

<  80  mmHg 

СКН 

<  140  mmHg 

и    ДКН 

<  90  mmHg 

СКН 

<  140  mmHg 

и    ДКН 

<  90  mmHg 

СКН <  140  mmHg 

и ДКН 

<  90  mmHg 

Предхипертония СКН 120–

139  mmHg 

или ДКН 80–

89  mmHg 

Не е 

определено 

Не е 

определено 

Не е определено 

Ниво (лека) 

хипертония 

СКН 140–

159  mmHg/ 

ДКН 90–

99  mmHg 

СКН 140–

159  mmHg / 

ДКН 90–

109  mmHg 

СКН 140–

149  mmHg / 

ДКН 90–

99  mmHg 

СКН ≥140  mmHg / 

ДКН  ≥  90  mmHg 

Умерена 

хипертония 

 

Не е 

определено 

 

Не е 

определено 

СКН 150–

159  mmHg / 

ДКН 100–

109  mmHg 

СКН ≥  150  mmHg 

/ 

ДКН  ≥  95  mmHg 

Ниво II (тежка) 

хипертония 

СКН 

≥  160  mmHg 

/    ДКН 

≥  100  mmHg 

СКН 

≥  160  mmHg 

/      ДКН 

≥  110  mmHg 

СКН 

≥  160  mmHg 

/      ДКН 

≥  110  mmHg 

СКН ≥  170  mmHg 

/ ДКН 

≥  110  mmHg 

 ESC – Европейско Кардиологично Дружество 

JNC – Съвместен национален комитет за предотвратяване, разкриване, оценка и лечение на 

високо кръвно налягане 

NHBPEP – Национална работна група по високо кръвно налягане по време на бременност 

NICE – Национален институт за здраве и грижи 
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 Данните от проспективно проследените пациенти са събрани с 

анкетна карта,  сонографско изследване и измерване на стойностите на 

артериално кръвното налягане (АКН) в 11 – 13 г.с. +6 дни по времето за 

провеждане на биохимичния скрининг, в рамките на три години. 

      Подбрана е група от бременни жени, без хромозомни и структурни  

аномалии на плода, както и без тези, приемащи профилактично  ниски 

дози аспирин, пушачки и бременни с многоплодие. Гестационната 

възраст се определя от ПРМ и е верифицирана с измерване на CRL чрез  

трансабдоминална сонография. Измерването на АКН се извършваше с 

апарат за автоматично измерване италианско производство, модел PIC, 

при спазване на цитираните по-горе правила. 

     В тази връзка са изследвани 240 бременни, като са измервани 

стойностите на АКН между 11 и 14 г.с. и след 20 г.с. до раждането.    

Като по-точен показател бе изследвано средното артериално налягане. 

Средното артериално налягане (САН) може да бъде  изчислено по 

формулата САН = diast + ( 
          

 
 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

4.2.3. Индекс на телесната маса (BMI)   

 

Фиг.10. Бременна с повишен BMI 

     Според СЗО, BMI се изчислява по формулата: BMI = 
 

  
 , където 

G e теглото на бременната в кг., върху ръста ѝ в метри на квадрат. 

    За  поднормено тегло се приема BMI под 18,5. За нормално – BMI  

от 18,5  до  24,99.  За наднормено тегло  – 25 и над 25 (фиг.10 и диаг.1) 

 

    Диаг.1. BMI според тегло и ръст изчислени съответно в паунд/кг и 

см/инч 
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   На всяка бременна към момента на включване в изследването се 

измерваше  ръста и теглото спрямо възрастта ѝ. Като по-точен показател 

за телесната маса в съвременната литература се посочва BMI, отколкото 

измерване само на теглото.   

 

4.2.4. Възраст 

    Изследването обхваща бременни на възраст от 15 до 41 години, като 

за по-добра прегледност те бяха разделени в няколко възрастови групи, 

представени в Табл. 8. 

Табл. 8. Разпределение на бременните по възраст    

Възраст Брой бременни 

15 – 20 год 3 

21 – 25 год. 35 

26 – 30 год. 104 

31 – 35 год. 61 

над 35 год. 37 

     

 

4.2.5. Изследване  на PAPP–А   

 Изследват се нивата PAPP–A в 11–13 г. с. + 6 дни по време на 

биохимичния скрининг за анеуплоидии. Изследването е проведено 

върху 636 последователни едноплодни бременности. Срокът на 

бременността по време на кръвното тестуване е изчислен по датата на 
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ПРМ и е потвърден с ултразвуково изследване на CRL. От проучването 

са изключени многоплодните бременности, бременните с диабет, 

хипертония, тютюнопушене и тези със сруктурни аномалии на плода. 

    Пациентките са дали информирано съгласие за използване на 

техните данни. Взетата венозна кръв е изледвана в лаборатория, като се 

използва система DELFIA Xpress (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). 

 Стойностите на PAPP–A  са модифицирани като Мом (multiples of 

mediane). Стойността на 1 Мом се равнява на средното ниво за нормална 

бременност  при съответната гестационна възраст. 

 Всички бременни с ниво на PAPP–A под 0,5 МоM в първия 

триместър по време на биохимичния скриниг са селектирани в отделна 

таргетна група, а жените с нормални нива в същата гестационна възраст 

се използват като контролна група. 

  Избраната група на бременните с нива на PAPP–A под 0,5 МоM се 

базира на съобщенията в литературата за по-често срещан 

неблагоприятен изход на бременността при тези нива. (Patil Mithi, 

Panchanadikar T. M., Wagh Girija, 2014; Jioty Malik, Pinki Raj, 2018;  

Suchaya Luewan, Monrudee Teja-intr, Supatra Sirichotiyakul, Theera 

Tongsong ,2018).   

 Информацията за протичане на бременността и раждането се 

получава от протоколите на женската консултация и родилните 

отделения. В тях се търсят данни като аборти или мъртъв плод преди 20 

г.с., плодове развили IUGR (деца с тегло под десетия персентил за 

съответната гестационна възраст), деца родени с тегло под 2 500 гр., 

развитие на PE или PIH (класификация на Working Group Report on High  

Blood Pressure in Pregnancy). 

Проследените 636 бременни са  във възрастовия диапазон от 16 до 50 

год. (средна възраст 30.1 год. SD ±4,5). 
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4.2.6. Изследване на β–CHG 

 Изследвани се нивата на β–CHG в първия триместър на 

бременността (11 – 13 г. с. + 6 дни) по време на биохимичния скрининг 

за анеуплоидии. Изследвани са 636 последователни едноплодни 

бременности. Срокът на бременността по време на кръвното тестуване е 

изчислен  въз основа на анамнестичните данни от бременните за ПРМ и 

е потвърден с ултразвуково изследване на CRL. Многоплодните 

бременности, бременните с диабет, хипертония, тютюнопушене и тези 

със сруктурни аномалии на плода се изключват от проучването. 

    Пациентките са дали информирано съгласие за използване на 

техните  данни. Взетата венозна кръв е изледвана в лаборатория,  като се 

използва система DELFIA Xpress (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). 

Стойностите на β – CHG  са модифицирани като Мом (multiples of 

mediane) като 1 Мом се равнява на средното ниво за нормална 

бременност за при съответната гестационна възраст. 

 

V. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

 

 Получените от проучването резултати са обработени 

статистически с пакета програми IBM SPSS Statistics, Version 24. 

Описателни статистики за количествени променливи – средна 

аритметична, стандартно отклонение, стандартна грешка и 95% 

доверителни интервали.  

 Навсякъде е използвано ниво на значимост P<0.05.  
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 Описателни статистики за качествени променливи – честоти 

и проценти. 

 За оценка на нормалност на разпределение е използван 

тестът на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) или 

на Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk) при извадки с обем, по-

малък от 60.  

 Коефициент на рангова корелация на Спирмън (Spearman). 

 Непараметричен тест за сравняване на независими извадки 

на Ман Уитни (Mann-Whitney) при променливи, с 

разпределения различни от нормалното и тест на Крускъл-

Уолис (Kruskal-Wallis) при променливи с разпределения, 

различни от нормалното или с повече от две категории.  

 При променливи, с нормално разпределение е използван 

тестът на Student, а за сравняване на повече от две групи – 

дисперсионен анализ ANOVA, с последващ тест на Дюнет 

(Dunnett post-hoc test). 

 Непараметричен хи-квадрат тест за оценка на хипотеза с 

точен тест на Фишер (Fisher). 

 ROC анализ за определяне на точка на прекъсване (cut-off 

point) при дефиниране на бинарни променливи. Логистичен 

регресионен анализ с отношение на шансовете за определяне 

на силата на действие на определените, като значими с ROC 

анализа променливи върху усложненията. 
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VI. Резултати  

 

6.1. Доплер на маточните артерии 

 

  Анализирани са наличните данни от измерените стойности на PI и 

RI на маточните артерии, както и наличието на едностранни или 

двустранни диастолни инцизури и развитие на PE и PIH  при родилите 

вече пациентки. 

 В 11 та гест.седм. Pi при нормално протеклите бременности се 

движеше в стойности от 0,93 до 1,07 или средно 1.00 Mom, а при жените 

с доказана PE или PIH, Pi се движеше в стойности 1.44 дo 1.85 или 

средно 1.64 Mom.  

    В 12 гест.седм. Pi при нормално протеклите бременности се 

движеше в стойности от 1,36 до 1,72  или средно 1.54 Mom, а при тези 

които са с доказана PE или PIH  Pi  –  в стойности 1.47 дo 1.97 или 

средно 1.72 Mom.  

 В 13 гест.седм. и шест дни Pi показа стойности от 1.20 до 1.67 или 

средно 1.43 Mom при бременни с нормално протекла бременност и в 

стойности от 1.38 до 1,83 или средно 1.60 Mom при бременните, които в 

последствие развиха PE и PIH. 

 В 11–13+6 гест.седм. Pi при нормално протеклите бременности се 

движеше в стойности от 0.93 – 1.40 или средно 1.39 и от 1.44 – 1.93 или 

средно 1,55 при бременните, които в последствие развиха PE и PIH 

(предизвикана от бременността хипертония) – табл 9. 

 

Табл.9. Разпределение на бременните според Pi 
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 От изследваните 240 бременни 146 жени са завършили 

бременността си без усложнения и 40 са развили PE и PIH. От 

проследените пациентки при 21 се установи развитие на PE, a при 19 – 

развитие на PIH. (фиг.11)

 

Фиг. 11. Процентно разпределение на бременните с и без развитие на PE и PIH 

 

146 

21 

19 

0 

Общ брой изследвани бременни 

Бременни с нормална 
бременност 

Бременни с PE 

Бременни с PIH 

                 Бременни с Pi под 1.55  

                                  161  

            Бременни с Pi над 1.55  

                               79  

Бременни 

без 

усложнения 

Бременни с    

PE 

Бременни с  

PIH 

Бременни 

без 

усложнения 

Бременни с  

PE 

Бременни 

с  PIH 

146 

        90.63% 

8 

5% 

       7        

   4.37% 

        54       

     68.37% 

       13   

    16.45% 

       12  

    15.18% 
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 От проследените пациентки, при 21 се установи развитие на PE, a 

при 19 бременни – развитие на PIH. Общо при 40 бременни се 

наблюдаваха  развитие на хипертензивни състояния – 17,57%  или 

приблизително при всяка пета бременна жена. Прееклампсия  се 

наблюдава в около 8,78%  от изследваните  бременни. Този относителен 

дял е по-висок от цитираната честота за PE, което вероятно е свързано с 

по-голяма концентрация на патология в региона. От тях, с ранна PE са  3 

жени, а с късна 18. 

     От жените с PE, 11 са родоразрешени оперативно чрез Цезарово 

сечение, което е около 52,38%. От тях едно е при аbruptio placentae с 

мъртъв плод.  

  При бременните с PIH, с Цезарово сечение са завършили 4 

бременности – 5,88% (за сравнение: в контролната група от 200 

бременни  68 са завършили раждането чрез Цезарово сечение – 34.17% ). 

По-висока оперативна активност с 18.21%  се наблюдава при 

бременните с PE. (Фиг. 12) 

 

 

Фиг 12. Оперативно родоразрешение при PE, PE +PIH и контролна групи. 
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 Ri се движи в стойности 0.65 до 0.83 MoM и не се установи 

статистическа разлика между контролната (Ri 0.73 МоМ; P = 0.0001)  и 

рисковата групи (Ri 0.74 МоМ; P= 0.002). в първия триместър на 

бременността. (Табл.10) 

Табл. 10.  Стойности на PI и RI на aa.uterinae по гестационни седмици 

Гест.сед

м. 

11-12 

г.с. 

12-13 

г.с. 

13+6 

г.с. 

11-

13+6  

г.с. 

11-12 

г.с. 

12-13 

г.с. 

13+6 

г.с. 

11-

13+6  

г.с. 

Състоян

ие на 

бременн

остта 

Норма

лно 

протек

ла  

Норма

лно 

протек

ла  

Норма

лно 

протек

ла  

Норма

лно 

протек

ла б 

Бремен

ност,  

усложне

на с PE 

или PIH 

Бремен

ност, 

усложн

ена с 

PE или 

PIH 

Бремен

ност, 

усложн

ена с 

PE или 

PIH 

Бремен

ност, 

усложн

ена с 

PE или 

PIH 

Брой 

бременн

и 

       199    40 

Стойнос

ти на Pi 

0.93 – 

1.07 

1,36 – 

1.72 

1.20 – 

1.67 

1.15 – 

1.40 

1.44 – 

1.85 

1.47 – 

1.97 

1.38 – 

1.83 

1.46 – 

1.93 

Средни 

стойнос

ти на Pi 

1.00 1.50 1.43 1.28 1.64 1.72 1.60 1.55 

Стойнос

ти на Ri 

   0.65 – 

0.83 

   0.65 – 

0.83 

Средни 

сстойно

сти на 

Ri 

   0.74    0.74 



53 

 

 При 19 случая има диастолни инцизури – едностранни или 

двустранни (8%). При 14 от тези случаи впоследствие се разви PIH, а 

при една интраутеринна ретардация на плода и на термин се роди плод с 

тегло 2 480 гр. Фиг.13 

 

Фиг.13. Брой бременни жени с диагностицирани диастолни инцизури от 

Доплеровото изследване на маточните артерии. 

 

      При 160 бременни средните стойности на PI са под 1,55. От тях 

при 145 (90,63%) бременността е протекла нормално.  При 8 жени (5%) 

тя се е усложнила с PE, а при 7 (4,37%) се е развила PIH. 

 При 79 бременни средните стойности на PI са над 1,55. При 25 

жени (31,63%) са се развили PE или PIH в по-късните срокове на 

бременността, от които 13 бременни са с PE (16.45%) и 12 са с PIH        

(15,18%). 54 жени (68,37%) са завършили бременността си нормално.      

(Табл. 11) 

19 

14 

1 

Диастолни инцизури 

Без диастолни инцизури 

С диастолни инцизури 

PE , PIH

IUGR
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Табл 11. Разпределение на бременните според  PI 

Бременни с PI под 1.55 

161 

Бременни с PI над 1.55 

79 

Бременни без 

усложнения 

Бременни 

с PE 

 

Бременни 

с PIH 

Бременни 

без 

усложнения 

Бременни 

с PE 

Бременни 

с PIH 

146   

(90,63%) 

 

8 

(5%) 

7 

(4,37%) 

54 

  (68,37%) 

13   

(16,45%) 

12   

(15,18%) 

 

   

Наблюдава се по-голяма разлика в средните стойности на PI в 11+6, в 

сравнение с PI, измерен в 12+6 и 13+6 г.с. в контролната група 

(нормотензивни бременни) и групата на жените развили PE в по-късните 

срокове на бременността. (Фиг.14) 

 

Фиг. 14. Стойности на PI в контролната група и на бременните развили  PE  или PIH 
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6.2. Средно артериално налягане (САН) 

 От изследваните 240 бременни,  с по-високи стойности на САН в 

11 –13+6 г.с. са 57 бременни (32,21%).  (Фиг.15)  

 

Фиг.15. Разпределение на бременните по САН 

 

  При 24 от  бременните с измерени стойности на САН над 90 mm 

Hg. се развива PE или PIH в по-късните срокове на  бремеността –  

(31,16% ); при 11 бременни се разви PE ( 19,29% ),  а при 13  се разви 

PIH  (22,80%). Това е отразено във Фиг.16 и табл.12. 

 

 

Фиг. 16.  Разпределение на бременните, развили PE според САН 

 67.79% 

 32.21% 

Общ брой бременни 

Нормотензивни 

бременни 

Бременни с високо 

САН 

57, 91% 

19.29%  

22, 80% 0; 0% 

Бременни с високо САН 

Общ брой 

Бременни с ПЕ 

Бременни с ПИХ 
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Табл. 12.  Разпределение на бременните по САН. 

Общ брой бременни 

240 

Бременни с нормално САН 

183 

Бременни с високо САН 

57 

Без PE и      

PIH 

PE PIH Без PE и      

PIH 

PE PIH 

167 

91,26% 

10 

5,46% 

6 

3,28% 

33 

57,89% 

11 

19,30% 

13 

22,81% 

  

При бременни с повишено САН (над 86 mmHg.) се развива PE 4 пъти по- 

често,  отколкото в първата група. (табл. 13 и фиг. 17) 

Таб.13. Поцент на бременните жени с повишени и нормални стойности на САН 

развили РЕ 

       

ОБЩ БРОЙ БРЕМЕННИ, УЧАСТВАЩИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО 

240 

             Бременни с нормално    САН  в  

 11-   13г.с.+6 

 - 183 

                Бременни  с високо    САН     в               

11- 13 г.с.+6                            

- 57 

 

Бременни , развили PE след 22 г.                                                                                                      

-   10 

Бременни , развили PE след 22 г. с.                                        

-   11 

 

                                     5,46%                                        19,30% 
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Фиг.17.  Процентно разпределение на бременните, развили PE. 

     При 33 бременни със стойности на САН над 86 ммHg. не се 

развива PE, но от тях при 19 бременни (57,57%) беше констатиран висок 

BMI. 

    При бременни с повишено САН (стойности над 86 mmHg.) PE се 

развива приблизително 4 пъти по-често, а PIH – 10 пъти по-често 

отколкото в контролната група. 

 При бременни с високи стойности на САН в първия триместър се 

развива PE и PIH по-често, отколкото при бременни с нормални 

стойности на САН в този гестационен срок. 

      При измерени стойности на САН в 11–13 г.с. +6 дни над 86 ммHg. 

в 22,81% се развива PIH и в 19,30% се развива PE на по-късен етап от 

бременността и PIH в 22,81%. 
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 Измерените високите стойности на САН в 11–13 г.с.+6 дни при 

бременни, които не са развили PE са в тясна връзка с по-високия BMI 

при тях. 

          Направеният статистически анализ показа, че стойности на CAH, 

по-големи от 86ммHg. увеличават риска за усложнение 7 пъти, а в 

популацията от 3,4 до 14,7 пъти с вероятност 95%. 

      Различията в стойностите на САН между контролната група и 

групата PIH+РЕ са статистически значими ( р<0.0001). 

6.3. Индекс на телесната маса (BMI)   

      От изследваните 240 бременни в 11–13 г.с.+6 дни, 156 бременни 

(64,85%) са с нормално тегло, а 84 (35,15% ) –  с  наднормено тегло. 

(Фиг. 18) 

 

Фиг.18.  Разпределение на бременните с нормално и наднормено тегло 

     Това показва, че една трета от бременните в 11–13 г.с.+6 дни са с 

наднормено тегло. От тях със затлъстяване са 30 бременни (35,7%). 

64,85% 

35, 15% 

12.55% 
0% 

тегло 

Нормално тегло 

наднормено 
тегло 
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От 156 жени с нормално тегло, 140 са завършили  бременността си без 

усложнения (90,32%),  а 15 от тях са развили PE и PIH (9,68%), като 7 

жени (4,52%)  са развили PE и 8 - PIH (5,16%). 

 От 84 бременни с наднормено тегло, 59 (70,23%) са завършили 

бременността си без усложнения, а 25 от тях (9,77%) са развили  PE и 

PIH  (Фиг.19)  

 

Фиг.19. Разпределение на бременните с диастолни инцизури  

  От проследените бременни с нормално тегло 9,68% са 

развили PE или  PIH, а от тези с наднормено тегло – 29,77%. 

Следователно при повишен BMI три пъти по – често се развива PЕ или 

PIH .   

  От бременните с наднормено тегло – 70,23% са завършили 

бременността си нормално, а с усложнения (PE, PIH) – 29,77%. 

 Стойностите на BMI се различават статистически значимо според: 

 1. Групите (нормотензивни бременни, бременни с РЕ, бременни с 

PIH), (Р<0.0001), oт Post Hoc Test – статистически значими са различията 
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в стойностите на BMI между нормотензивната група и PIH група 

(Р=0.008). 

 2. Между нормотензивната група  и групата PIH+РЕ (Р<0.0001) 

  

6.4.  Възраст 

 Най-голям брой бременни раждат във възрастовия период между 

26 и 30 години. В  проведеното изследване честотата на PE започва да 

расте при възраст на бременните между 26 и 30 г.  

     Честотата на пациентки с РЕ се увеличава след 26 годишна 

възраст, като най-силно изразено е увеличението в групата на жени над 

35г. (табл. 14, фиг.20 и фиг.21)  

 Бременните, развили PIH са с най-голяма честота  във възрастта 

между 26 – 35 год., след което се наблюдава лека тенденция на 

снижение. (табл. 14, фиг.20 и фиг.21) 

Таб.14. Развитие на РЕ, PIH и РЕ+ PIH според възрастта на пациентките 

Възраст Брой 

бременни 

Бременни с 

PE 

Бременни с 

PIH 

Бременни с 

PE+PIH 

15 – 20 год 3  1      (33%)  1    (33%)   2  (66,6%) 

21 – 25 год. 35  2      ( 5,8%)  1    (2,9%)   3  (8,82%) 

26 – 30 год. 104  7      (6,8%)  9    (8,82%)  16 (15,68%) 

31 – 35 год. 61  6     (9,83%)  6    (9,80%)  12 (19,67%) 

над 35 год. 37  5   (13,51%)  2    (5,40%)   7  (18,91%) 
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 От таблицата се вижда, че PЕ е с най-висок относителен дял при 

бременните преди 20 и след 35 годишна възраст. Това е нагледно 

представено на  Фиг.21. 

 

 

 Фиг.20. Относителен дял на PЕ по възраст 

 

 

Фиг. 21.  Разпределение на жените с PE, PIH и PE + PIH. 
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6.5. Стойности на PAPP–А  

 От изследваните 636 бременни при 92 (14%) стойностите на 

PAPP–A са в таргетната група (под 0.5 MоM). Фиг.22 

 

 

                 Фиг.22. Честота на бременните с ниско ниво на PAPP-A 

 От 92 бременни с ниско ниво на PAPP–A – 34 жени са с 

неблагоприятен изход на бремеността: загуба на бременността, 

преждевременно раждане, хипертензивно състояние и раждане на 

ретардиран плод (36.95%). 

      В контролната група бременни с нормално ниво на PAPP–A (над 

0,5 Мом)  – 544 жени, тези усложнения се срещат при 36 бременни            

( 6,61%). 

      В таргетната група (МоМ ≤ 0,5) в 63.05 % са родени здрави 

доносени деца и в 36.95% има усложнения на бременността и раждането 

като: преждевременно раждане, хипертензивни заболявания 

(прееклампсия и хипертония, свързана с бременността), малки за 

14% 

86% 

Бременни с ниво на PAPP-А 
под 0.5 МоМ 

Бременни с ниво на PAPP -A 
над 0.5 МоМ 
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гестационната си възраст новородени, загуба на плода. В контролната 

група бременни с нормално ниво на PAPP–A – 544 жени ,тези 

усложнения се срещат при 36 бременни( 6,61% ),  което е отразено в 

Табл. 15. 

 

Табл. 15.  Усложнена бременност и раждане при ниски нива на PAPP-A  в 

контролната и таргетната групи. 

 

       

  

 

 

 

 

  

 

      В контролната група в 91,73 % са родени здрави доносени деца и  

всички подобни усложнения са  8.27%.  

     Разпределението на различните усложнения на бременността при 

жените с ниско ниво на PAPP-A и в контролната група са онагледени 

във Фиг.23 и Фиг. 24 

Обш брой бременни – 636 

 

С ниво на PAPP-A <  0,5 Мом 

 

С ниво на PAPP-A >   0,5 Мом 

Усложнена          

бременност и 

раждане 

Нормална 

бременност и 

раждане 

Усложнена 

бременност и 

раждане 

Нормална 

бременност и 

раждане 

34 58 45 499 

36,95% 63,05% 8,27% 91,73% 
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Фиг.23 Усложнения на бременността в таргетната група (стойности на  PAPP-A        

≤ 0,5 MoМ). 

 

Фиг.24. Усложнения на бременността в контролната група (стойности на PAPP-A  

над 0,5 MoМ). 

 

   От Фиг. 23 и Фиг. 24 се вижда, че  процентът на бременностите, 

усложнени с развитие на хипертензивни заболявания (прееклампсия и 

гестационна хипертония) е най-голям.  

13% 
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 В множество  проучвания  авторите посочват различни стойности  за 

точката на прекъсване (cut off)  за нивото PAPP-A,  изразено в Мом. 

Piyathida Pummara, Theera Tongsong, Chanane Wanapirak, Supatra 

Sirichotiyakul, 2014 съобщават за „cut – off” под 0,4 Mom. 

Според W. Farkas FY, L. Yusuf ST, A. Perry,D. Barnes, J. Campbell, 2016  

То е под 0,415Мом. 

 От проведения ROC анализ точката на прекъсване (cut – off) в 

проведеното проучване е 0,515 MOM – Фиг.25. 

 

  

 Фиг. 25 Предиктивни стойности на нивото на  PAPP-А   <0.515 за проблеми по 

време на бременността (зоната под кривата 0.870). ROC = receiver operator curve. 

 

  

Най-честите усложнения по време на бременността са отразени в 

Табл.16. 
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Табл.16. Усложнения в протичане на бременността на според нивото на PAPP-А 

 

Най- честите усложнения в протичане на бременността на 

според нивото на PAPP-А 

Total 

нормална 

с 

нормално 

ниво 

PAPP-A 

нормална 

с ниско 

ниво 

PAPP-A 

недоносено 

бебе 

родено 

дете с 

ниско 

тегло 

Прееклампсия 

и  

гестационна 

хиперт 

ин 

витро 

PAPP_A2 над 

0,515 

Count 487 0 15 5 13 7 527 

% within 

PAPP_A2 

92,4% 0,0% 2,8% 0,9% 2,5% 1,3% 100,0% 

до 

0,515 

Count 7 58 13 7 23 1 109 

% within 

PAPP_A2 

6,4% 53,2% 11,9% 6,4% 21,1% 0,9% 100,0% 

Total Count 494 58 28 12 36 8 636 

% within 

PAPP_A2 

77,7% 9,1% 4,4% 1,9% 5,7% 1,3% 100,0% 

 

 Проучването е срезово, болестността  с диагноза „прееклампсия“, 

изчислена от данните на извадката е 5,7% с 95% интервал на 

доверителност (3,9; 7,5%). Очаква се в популацията, с прееклампсия да 

бъдат от 4 до 7,5%, с вероятност 95%. 

    В групата с ниски стойности на PAPP-A (под 0.515) заболяемостта 

с диагноза „прееклампсия“, изчислена от данните на извадката, е 21,1% 

с 95% интервал на доверителност (17,9%; 24,3). Очаква се в 

популацията, случаите с ниски стойности на PAPP-A, с прееклампсия да 

са от 18 до 24%, с вероятност 95%. 

   Изчисленото prevalance odds ratio, отношение на шансовете: 

OR=8,44 е с 95% интервал на доверителност (6,57; 13,77). В  
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проучването, при стойности на променливата PAPP-A  под  0,515, 

случаите с прееклампсия са 8 пъти повече. Очаква се с 95% вероятност в 

популацията при стойности на PAPP-A под 0,515, случаите с PE или  

PIH да бъдат от 7 до 14 пъти повече. 

 

6.6. Стойности на β–CHG 

  От изследваните 636 бременни в първия триместър на 

бременността и от проведения ROC анализ точката на прекъсване         

(cut off ) в проведеното проучване  e 0,835 MOM. (Табл.17 и табл. 18) 

 

Табл 17 за чувсвителност и специфичност на фактора β-CHG 

Measures of screening tests accuracy Value 95% CI 

Sensitivity: 0.6494  0.6067 to 0.6899 

Specificity: 0.6045 0.5199 to 0.6832  

Positive predictive value 0.604 0.5199 to 0.6832 

Negative predictive value 0.860 0.8216 to 0.8915 

False-negative rate 0.396 0.3168 to 0.4801 

False-positive rate 0.351 0.3101 to 0.3933 

Test accuracy 0.640 0.6019 to 0.6763 
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Табл. 18. Cut-off=0.835 при чувствителност SE=0.649 и специфичност 

SP= 0.604 с ниво на значимост Р<0,0001. 

   

    От проведения ROC анализ точката на прекъсване („cut-off “) в 

проведеното проучване е 0.835 MOM – Фиг.26.  

Фиг. 26. Предиктивни стойности на нивото на  β – CHG  <0.835 for pregnancy 

problems (area under curve 0.659).  

β-chg * диагноза Crosstabulation 

 

диагноза 

Total 

Нормална 

бременност 

Проблеми през 

бременността 

β-chg над 0,835 Count d/326 c/53 379 

% within диагноза 64,9% 39,6% 59,6% 

до 0,835 Count b/176 a/81 257 

% within диагноза 35,1% 60,4% 40,4% 

Total Count 502 134 636 

% within диагноза 100,0% 100,0% 100,0% 
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VII. ОБСЪЖДАНЕ 

 

  Проучването установява честотата на PE и PIH в региона.  

Установени  са близки относителни дялове на PE и PIH (PE – 8.78% и 

PIH – 7.94%) И двете състояния поставят майката и плода в риск.  

Вниманието в по-голяма част от  проучванията е съсредоточено върху  

РЕ, като по-тежко съсътояние на бременността, с по-високи рискове.   

Развитие на PE се наблюдава в около 8,78% от наблюдаваните  бременни 

и PIH в 7,94%. (тази честота напълно съвпада с цитираните литературни 

данни – от 8% – 10%). 

 Най-оптималното време за създаване на интегриран риск за 

развитие на PE и PIH, съответстващ на нуждите на практическото 

акушерство е изследването на бременните в 11-14 г.с. когато се 

провежда  биохимичния скрининг за анеуплоидии на плода. 

     В последните години, към факторите предвиждащи развитие на 

РЕ се включва Доплерова велосиметрия нa UtA и изследването на някои 

биомаркери, които по-точно да персонализират  този риск и назначаване 

на съответна терапия. 

   

     При стойности на PI над 1,39 Мом може да се очаква последващо 

развитие на прееклампсия  или гестационна хипертония. Стойности на 

PI по-големи от 1,39 Мом увеличават риска за развитие на  PE  7,2 пъти, 

а в популацията от 3 до 18 пъти с вероятност 95%. При наличие на 

диастолни инцизури, в 73,6% може да се очаква последващо развитие на 

PE. 
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 От друга страна, измерените стoйности на  RI в контролната група 

през 11, 12 и 13 г.с. сe приближават до стойностите на групата жени, 

развили PE или PIH, но нямат статистически достоверна разлика и не 

могат да бъдат използвани в прогнозирането на хипертензивни 

състояния на бременността. 

 Клиничният опит доказва, че най-ефективна предикция се постига 

чрез използване и оценка на група от рискови фактори, за които вече  е 

известна ролята им  за развитие на PE, като: BMI, фамилна история за 

PE, прееклампсия при предходна бременност, възраст на майката, 

съпътстващ диабет и др. Използването само на един от описаните 

фактори има ограничена стойност.  

 В същото време не трябва да се подценяват и рисковете от 

развитие на индуцираната от бременността хипертония.  Според най- 

нови данни (А.А.Baschat – 2015 год.), важността нa АН, като 

предсказващ показател на PE, се подчертава във всички скрининг 

алгоритми още в първия триместър на бременността. (фиг.27)  

 Според него бременните,  с благоприятен изход имат стойности на 

RR в първия триместър между 115 и  120 mmHg  за систолно RR и 

между  65 и 70 mm Hg  за диастолно RR.  

 За разлика от това, бременни с по-високи стойности от 

посочените, по-често развиват PE или свързана с бременността 

хипертония (PIH), както и ретардация на плода, особенно при стойности 

на diast. RR над 80 mmHg.   

 Оптималният изход на бременността се наблюдава при бременни с 

RR между  100 – 120 mm за систолно АКН и 70 – 80 mmHg за диастално 

АКН. (Фиг.27) 
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Фиг.27 Изследване за прееклампсия през първия триместър на бременността, 

преминаване от персонализирано предсказване към превенция (Baschat ,2015) 

 От 1986 год. е известнa важността на измерването на средното 

артериално налягане (САН) при бременни между 22 и 26 г.с. Ако при 

това измерване стойностите на САН са равни или повече от 85 мм Hg, то 

в 25 % от бременните се развива PE в по-късните срокове на 

бременността. При измерени стойности на САН под тази граница, 

съществува 8 пъти по-малък риск от развитието ѝ. (E.Page, R.Cristianson, 

M. Ottaviano et al.,1976. Стойности на АН > 120/72 ммHg през първия 

триместър на бременността са свързани с повишен риск от развитие на  

гестационни хипертензивни състояния (GHTN) и раждане на 

ретардирани новородени. След установяване на стойностите на кръвното 

налягане в първия триместър, бременните ги поддържат и във втория и 

третия триместър, а това повишава риска от PE или PIH. (Baschat, 2015) )  

   В съвремието САН се приема като по-точен показател за прогнозиране 

на хипертензивни състояния, свързани с бременността и нейният изход 

(Baschat, 2015) 
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 Относителения дял от 19,30% на пациентки, развили РЕ по време 

на проучването, се доближава до цитираните от Chesley, 1988 данни при 

измерване на САН между 22 и 26 г.с.(25%) и следователно е възможно 

предикция на PE много по рано – още в 11 – 13 г.с +6 дни. 

 Според Baschat, първостепенно значение в предикцията  и 

определяне на индивидуалния риск за развитие на PE има  BMI – (84%), 

а като втори предиктор е посочен Doppler на UtA – (62%). Ma Y, 

Temprosa M, Fowler S, et al.(2009) също потвърждават това твърдение, 

което се различава от данните, получени по време на настоящото 

проучване.  

   Според Cande V. Ananth, Katherine M. Keyes, and Ronald J. Wapner, 

(2013) степента на  прееклампсия показва едно постоянно увеличение, 

независимо от възрастта  на майката. 

 В научната литература има редица съобщения за важността на 

възрастта на бременните, относно развитие на усложнения. При 

бременни на  и над 40 години, рискът от PE е почти два пъти по-висок. 

Увеличаването му с възрастта се свързва с повишена инсулинова 

резистентност, повишена чувствителност и прогресивно увреждане на 

съдовия ендотел. Наблюдава се и увеличение на склеротичните лезии в 

миометралните артерии в около 10% от артериите при възраст до 18 

години и с увеличение с  > 80% при възраст след 40 години. (Care, A. S., 

Bourque, S. L., Morton, J. S., Hjartarson, E. P. & Davidge, 2015)  

    Множество проучвания показват по-висока честота на PE сред 

по-възрастните жени, независимо от паритета (съотношение на риска 

при първескини 1,68, 1,23 до 2,29 и 1,99, 1,34 до 2,87 при мултипара) – 

Kohei Ogawa, Kevin Y. Urayama, Shinji Tanigaki, Haruhiko Sago, Shoji 

Sato, Shigeru Saito, and Naho Morisaki; 2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ananth%20CV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyes%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wapner%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ogawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29017467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Urayama%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29017467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanigaki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29017467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sago%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29017467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29017467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29017467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saito%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29017467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morisaki%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29017467
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      Рискът от хронична хипертония и предизвикана от бременност 

хипертония нараства постепенно с възрастта на майката. Рисковете от 

прееклампсия и тежка прееклампсия показват U-тип разпределение. 

Логично е да се предположи, че бременността ще се усложни с 

прееклампсия в групата с най-висока честота. Този риск е най-ниският 

във възрастовата група 20 – 26 години и най-висок във възрастовата 

група ≥ 40 години ( Xiaoli Liu, Yan Ruan, Yajun Liu). Жените на възраст 

над 35 г. са били 1,5 пъти по-склонни да развият прееклампсия в 

сравнение с жени под 35 години, както и че тежестта на прееклампсия и  

неблагоприятните резултати от бременността при тях са по-чести (Reeta 

Lamminpää , Katri Vehviläinen-Julkunen, Mica Gisler, Seppo Heinonen, 

2012). Повишената чувствителност към усложненията, свързани с 

бременността, при майките над 35 г. може отчасти да произтича от 

неадекватни сърдечно-съдови адаптации на майката по време на 

бременност . Поради тези неадекватни адаптации, драматичните 

хемодинамични промени в подкрепа на плода не биха могли да бъдат 

гарантирани.  Проучванията показват също, че при възрастни пациентки, 

намалената бионаличност на азотен оксид може да доведе до променена 

функция на ендотела и до загуба на сърдечно-съдово съответствие. В 

допълнение, нахлуващият капацитет на клетките на трофобласта в 

основната децидуа е ограничен поради нарушаване на реакцията на 

децидуа, както и промени в микросъдовата архитектоника. Освен това, 

исхемичната плацента може да предизвика по-окислителна стрес 

реакция, като по този начин доведе до повишена синцитиотрофобластна 

апоптоза и повече имунологични отговори, които водят до по-висок 

риск от усложнения на бременността.(Mandala, M. & Osol, G. 2012). В 

САЩ броят на бременните  с лека прееклампсия намалява сред жените 

на възраст < 30г.(например сред 15-19 годишните жени, относителният 

дял спада от 4,0% през 1980 г. на 2,8% през 2010 г.). В същия период 

относителният дял на PE се увеличава сред жените между 30-34 години 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-12-47#auth-1
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-12-47#auth-1
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-12-47#auth-2
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-12-47#auth-3
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-12-47#auth-4
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– от 1,7%  през 1980 г. на 2,0% през 2010 г. (Cande V Ananth, Katherine M 

Keyes, and Ronald J Wapner, 2013). Ananth et al, 2013 предоставят данни, 

че степента на тежест на преекламсията не зависи от възрастта на 

бременната.  

   Настоящото проучване показва, че най-голям пик на PЕ има във 

възрастта 26 – 30 год. (в тази възрастова група са родили 109 жени), но 

относителният ѝ дял спрямо броя бременни се увеличава над 35 год.  

    Според проведеното изследване значимостта на факторите PI, BMI и 

САН за развитие на хипертензивни усложнeния свързани с бременността 

са описани в таблица 19. 

Табл.19. Значимост  на факторите PI, BMI и САН за развитие на хипертензивни 

усложнeния 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Средна 

PI 

нормално 200 1,3640 ,36591 ,02587 1,3129 1,4150 ,77 2,45 

PE 19 1,6761 ,40560 ,09305 1,4806 1,8715 ,91 2,39 

RR 21 1,7057 ,28582 ,06237 1,5756 1,8358 1,06 2,12 

Total 240 1,4186 ,38173 ,02464 1,3700 1,4671 ,77 2,45 

Средна 

RI 

нормално 200 ,7393 ,07692 ,00544 ,7286 ,7500 ,44 1,29 

PE 19 ,7479 ,05224 ,01198 ,7227 ,7731 ,67 ,86 

RR 21 ,7493 ,06885 ,01502 ,7179 ,7806 ,60 ,86 

Total 240 ,7409 ,07444 ,00480 ,7314 ,7503 ,44 1,29 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ananth%20CV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyes%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyes%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wapner%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24201165
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 Резултатът от ROC анализа показва,  че променливите BMI, Pi и 

CAH могат да служат за разграничаване на двете групи – без и със 

усложнения (Р<0.05). Определени са стойностите на точките на 

прекъсване (cut point) за всяка променлива, като: 

 PI=1.39 

 CAH=86 

 BMI=24.91  

 Създадени са съответните им дихотомни променливи и това 

позволява  да се използва логистичен регресионен анализ, чрез който да 

се определи силата на действие на всяка от трите променливи върху 

усложненията. Тази сила се определя от отношението на шансовете, като 

мярка за силата им на действие. Променливите се подреждат по следния 

начин по сила на действие (отношение на шансовете OR):  

 1. За PI: OR=7.212, с 95% CI (2.898; 17.948) 

 2. За CAH: OR=7.071, с 95% CI (3.407; 14.667) 

 3. За BMI: OR=4.134, с 95% CI (2.021; 8.454) 

  Стойности на PI по-големи от 1.39 увеличават риска за 

усложнение 7.2 пъти, а в популацията от 3 до 18 пъти с вероятност 95%.  

 Стойности на CAH по-големи от 86 увеличават риска за 

усложнение 7 пъти, а в популацията от 3.4 до 14.7 пъти с вероятност 

95%. 

  Стойности на BMI по-големи от 24.91 увеличават риска за 

усложнение 4 пъти, а в популацията от 2 до 8.5 пъти с вероятност 95%. 

(Графика 1) 
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Графика 1. Отношение на шансовете OR и 95% интервали на доверителност за 

променливите PI, CAH и BMI. 

 Освен изброените фактори в прогнозата на РЕ и  PIH се използват 

и биохимични маркери. 

 В ежедневната практика изследването на свързан с бременността 

плазмен протеин – А (PAPP-A),  в съчетание с β-hCG и ултразвуково 

измерване на NT между 11 и 13г.с. +6 дни на бременността се използва 

широко като биохимичен скрининг за изчисление на риска от тризомия 

21 и други анеуплоидии. Маркерът PAPP–A се произвежда в 

синцитиотрофобласта на плацентата и е основен източник на 

циркулиращия в майчиният серум плазмен протеин – А. Той спомага за 

създаването на свободен инсулиноподобен фактор – IGF,  който играе 

важна роля за трофобластната инвазия в децидуата на матката, както и 

за растежа на плода. Ниското ниво на  PAPP–A в майчиният серум води 

до ниски нива на IGF, което може да доведе до нарушение в развитието 

на трофобласта и от там до по-често развитие на PE. Свързаният  с 

бременността плазмен протеин – А (PAPA-A) е изолиран за първи път от 

Lin 1973г. в плазмата на бременни жени като част от 4 протеина: PAPP–
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A, PAPP–B (pregnancy specific b – glycoprotein), PAPP–C (pregnancy 

specific c – glycoprotein), PAPP–D (човешки плацентарен лактоген).  

 Ниското ниво на PAPP–A при синдрома на Cornelia de Lange 

(състояние, характеризиращо се с интраутеринна ретардация, лицев 

дисморфизъм, аномалии на крайниците и забавено ментално развитие), 

става причина за изследване на ролята на PAPP–A за човешкото 

развитие. Отново Lin 1976г. обсъжда връзката между ниските нива на 

PAPP–A и теглото на новородените. Резултатите на Spenser са подобни. 

Той съобщава за релативен риск за бременността от 2,1 при стойности 

на PAPP–A под 0.4 МоМ за съответната гестационна възраст. Според 

метаанализ на статиите, публикувани в Cochrane Lybrari and Medicine,  

Канадското дружество по акушерство и гинекология също съобщава за 

по–висока честота на смърт на плода и раждане на деца с тегло под 10-я 

персентил при стойности на PAPA–A под 0,5 МоМ. Според Lambert – 

Messerlian, ниските нива на PAPP–A са добър прогностичен показател за 

развитие на ранна тежка PE. Според Pilallis, установявянето на PAPP–A 

под 10-я  персентил за съответната гестационна възраст се асоциира с 

23% честота на PE. Staboulidou установява, че при бременни с ниско 

ниво на PAPP–A, които в последствие ще развият ранна PE (преди 34 

г.с.) се наблюдават по-високи стойности на PI  на aa. uterinae между 11 и 

13 гестационна седмица в сравнение с бременните, които не развиват 

PE. Според A.A.Baschat, 2015 год., ниското ниво на фактора PAPP–A се 

нарежда на седмо място по значение като предиктор на PE, след 

факторите BMI, Доплерова велосиметрия на маточните артерии, PE при 

предходна бременност, PIGF (растежен фактор на бременността), 

налична хипертония и САН (средно артериално налягане) и преди 

факторите етнос, паритет и наличен захарен диабет. 

  Според получените данни от настоящото проучване при 

стойности на PAPP–A под 0.515 се очаква с 95% вероятност в 
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популацията, случаите с PE или PIH да бъдат от 7 до 14 пъти повече 

PAPP-A: OR=8,44 е с 95% интервал на доверителност (6,57; 13,77), което 

се различава от данните на гореспоменатия автор. 

 Значимостта на нивото на PAPP-A и β–CHG за развитие на 

хипертензивно състояние индуцирано от бременността е различна. 

Създадени са съответните ѝ дихотомни променливи и това позволява да 

се използва логистичен  регресионен анализ, чрез който да се определи 

силата на действие на всяка от двете променливи върху  усложненията 

на бременността. Тази  сила се определя от отношението на шансовете, 

като мярка за силата им на действие. (Фиг.28) 

 Човешкият хориален гонадотропин е гликопротеин, съставен от 

237 аминокиселини. β-hCG е  подобен на бета – LH. Човешкият 

хориален гонадотропин се синтезира от синцитиотрофобласта и играе 

ключова роля за поддържане на жълтото тяло в началото на 

бременността. При нормална бременност нивата му се повишават 

експотенциално и достигат връх 8–12 гестационна седмица, след което 

намалява до плато 18–20 седмица. Прогестеронът развива 

гъста мрежа от кръвоносни съдове и капиляри в матката, така че да може 

да поддържа нарастващия плод. (Vaitukaitis JL, Braunstein GD, Ross  

GT.,1972)  Поради силно отрицателния си заряд, hCG може да отблъсне 

имунните клетки на майката, предпазвайки плода през първия 

триместър (Kohler G, Milstein C.,1975). Тези резултати предполагат, че 

човешкият хориален гонадотропин може да бъде връзка в развитието на 

перитрофобластния имунен толеранс и може да 

улесни трофобластната инвазия, за която се знае, че ускорява развитието 

на плода в ендометриума. Свободният β–CHG с нива по-ниски от петия 

персентил се асоциира с трикратно повишен риск от загуба на 

бременността, с развитие на PE, IUGR или преждевременно раждане 

(Goetzl L, Krantz D, Simpson JL, et al.). Пониженото ниво на свободен 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glycoprotein
https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_vessel
https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetus
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophoblast
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бета човешки хорион хонадотропин (β-hCG) през първия триместър е 

свързано с прееклампсия. (Ong et al., 2000).  

   В настоящото проучване стойностите на този хормон са с ниско 

информативно значение.   

 

Фиг.28. Значимост на нивото на PAPP-A и β – CHG поотделно     

 При съвместо използване на PAPP–A и β–CHG силата на действие 

на двата фактора е отразена на фиг. 29 

 

Фиг. 29. Значимост деиствие на двата фактора(PAPP-A и β-CHG) 
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          VIII. ОБОБЩЕНИЕ 

    В проучването са използвани лесно достъпни, евтини и 

специфични маркери за предикция на PE и гестационна хипертония, 

подходящи за приложение в ежедневната акушерска практика. Развитие 

на PE се наблюдава в около 8,78% и PIH в 7,94% от проследените 

бременни. 

 Измерването на PI на aa.uterinae по време на биохимичния 

скрининг на бременните е бърз и надежден маркер в прогнозирането за 

развитие на PE или хипертонично заболяване в по-късните срокове на 

бременността. При стойности на PI по-високи от 1,39 рискът от развитие 

на PE се увеличава 7,2 пъти. При наличие на диастолни инцизури в 

73,6% може да се очаква последващо развитие на PE. 

 При  бременни с високи стойности на САН в първия триместър 

по-често се развива PE и PIH, отколкото при бременни с нормални 

стойности на САН в този гестационен срок. Стойности на CAH по-

високи от 86 mmHg увеличават риска за усложнение 7 пъти. Този 

относителен дял от 19,30% се доближава до цитирания при измерване на 

САН между 22 и 26 г.с. ( 25% ) и следователно е възможно предикция на 

PE и PIH много по-рано – още в 11 – 13 г.с +6 дни. 

 От проследените 240 бременни 35,15% са с наднормено тегло. От 

бременните с наднормено тегло – 70,23% са завършили бременността си 

нормално, а с усложнения (PE, PIH) – 29,77%. От бременните с 

нормално тегло 9,68% са развили PE или PIH. Стойности на BMI по-

големи от 24.91 увеличават риска за усложнение 4 пъти. 

 Според силата си на действие, значимостта на факторите за 

развитие на хипертензивни усложнeния, свързани с бременността се 

подреждат по следния начин:  
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 За PI: OR=7.212, с 95% CI (2.898; 17.948) 

 За CAH: OR=7.071, с 95% CI (3.407; 14.667) 

 За BMI: OR=4.134, с 95% CI (2.021; 8.454) 

 За PAPP-A: OR=8,44  е с 95% интервал на доверителност (6,57; 

13,77). 

 Стойности на Pi по-големи от 1.39 увеличават риска за 

усложнение 7.2 пъти, а в популацията от 3 до 18 пъти с вероятност 95%. 

Стойности на CAH по-големи от 86 увеличават риска за усложнение 7 

пъти, а в популацията от 3.4 до 14.7 пъти с вероятност 95%. Очаква се с 

95% вероятност в популацията при стойности на PAPP-A под 0,515, 

случаите с PE или  PIH да бъдат от 7 до 14 пъти повече. Стойности на  

BMI по-големи от 24.91 увеличават риска за усложнение 4 пъти, а в 

популацията от 2 до 8.5 пъти с вероятност 95%. 

 Според получените данни от настоящото проучване на първо 

място по значимост е доплеровата велосиметрия на маточните артерии. 

 Използването на Доплер на маточните артерии, САН, BMI, 

възраст, стойности на РАРР-А и β–CHG  в ранните гестационни срокове, 

по време на биохимичния скрининг (11–14 г.с.) би дало възможност за 

селектиране на рисковите бременни, при които системното наблюдение, 

ранната профилактика и  навременното лечение,  могат да  допринесат 

за намаляване на майчината и детска смъртност.   

 Ранното управление на протромботичния синдром, кръвното 

налягане, инсулиновата резистентност, абнормният липиден профил, 

или  хиперхомоцистенемията, могат значително да намалят честотата на 

възникване на PE, при подходящо подбрани пациенти. 

 При данни за повишен риск за развитие на прееклампсия и 

гестационна хипертония е препоръчително бременните да се насочат  за  
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съставяне на план за проследяване на бременността, специфичен за 

установените повишени акушерски рискове. Този план може да включва 

засилено обучение на пациентите за признаци и симптоми на най-

честите усложнения, повишена честота на антенаталните посещения, 

повишена честота на  ултразвуково изследване (растеж на плода, нива на 

околоплодна течност, зрялост на плацентата) и наблюдение на плода 

(биофизикален профил и Доплерово изследване), както и към изследване 

на допълнителни  биохимични маркери (разтворима тирозин киназа, 

плацентарен разтежен фактор, хомоцистеин и др). 
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IX. ИЗВОДИ 

1. Измерването на стойностите на PI през 11–13+6 г.с. има 

прогностично значение за развитието на прееклампсия или 

гестационна хипертония в по-късните срокове на бременността. 

2. При  тойности на PI над 1,36 МоМ се очаква последващо развитие 

на PE или  PIH. 

3. Измерените стoйности на RI в контролната група през 11, 12 и 13 

г.с. сe приближават до стойностите на групата жени развили PE 

или PIH, нямат статистически достоверна разлика и не могат да 

бъдат използвани в прогнозирането на хипертензивни състояния 

на бременността. 

4. При измерени стойности на САН в 11–13 г.с. +6 дни над 86 ммHg. 

в 22,98% се развива PIH, а в 19,30% се развива PE на по-късен етап 

от бременността.  

5. При  BMI по- висок от 24.91 три пъти по-често се развива PЕ или 

PIH, което прави BMI важен прогностичен фактор за развитие на 

тези две усложнения.  

6. При стойности  на РАРР-А под 0,515 МоМ рискът за развитие на 

хипертензивни състояния е 7 пъти по-висок. 

7.  Биохимичнитя показател β-CHG е с малка прогностична стойност 

за развитие на РЕ и PIH. 
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X. ПРИНОСИ 

 

10.1 . Приноси с оригинален характер 

10.1.1 . В настоящото проучване са установени близки относителни 

дялове на PE и PIH ( PE – 8.78% и PIH – 7.94%.) 

10.1.2 . Разликата в измерените средни стойности на PI при таргетната и 

контролна групи в 11 г.с. + 6 дни е по-отчетлива в сравнение с тези 

стойности на PI в 12+6  и 13+6 г.с 

10.1.3 . Определени са стойностите на точките на прекъсване за всяка 

променлива: PI=1.39;  CAH=86;  BMI=24.91;  PAPP-A=0.515; β-

CHG=0.835. 

10.2. Приноси с потвърдителен характер 

10.2.1. Изследването на PI в 11 – 13 г.с. + 6 дни,  САН,  BMI и РАРР-А 

има прогностично значение за развитие на PE и PIH  

10.2.2. При измерване на  САН относителения дял от 19,30% на 

пацинетки развили РЕ по време на проучването се доближава до 

литературните данни и е възможна предикция на PE много по-рано – 

още в първия триместър. 

10.2.3. Относителният дял на бременните с РЕ се увеличава с възрастта. 

10.3. Принос с практично приложение  

10.3.1. Изработена е анкетна карта за оценка на рисковите фактори 

водещи до развитие на РЕ и PIH. 
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S U M M A R Y 

Abstract:   

Hypertension diseases affect 10-12% of pregnancies. Pre-eclampsia 

(PE) is a systemic disease associated with high morbidity and mortality in the 

mother and the fetus. Gestational hypertension (GH) also poses a number of 

problems related to the life and health of the pregnant woman, the fetus and 

the newborn.  

Early prediction of GH and PE is important for the planning of an 

appropriate monitoring and clinical management strategy that can reduce the 

incidence of complications caused by these conditions. This initiated this 

current study.  

The purpose:   

 The purpose of the study was to establish diagnostic algorithms for 

early prognosis of (PE) and gestational hypertension (GH). 

Material and Methods: 

A total of 240 pregnant women were included in the study.  

The data from the prospectively monitored patients were collected  

through anamnestic, clinical, ultrasound, and laboratory examination of 

biochemical markers in the 11-13 gestational weeks + 6 days at the time of 

the biochemical screening for aneuploidy. 

A group was selected of single pregnant women, non-smokers, without 

structural and chromosomal abnormalities of the fetus, who do not undergo a 

treatment of low-dose prophylaxis with aspirin. In all of the observed women, 

there were no laboratory or clinical data on renal disease or hypertension until 

the first trimester of pregnancy. All patients underwent a transabdominal 

Doppler examination of the ascending branch of the uterine arteries at the 

level of the internal opening of the cervical canal. The bilaterally measured 
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the mean of pulsed and resistant   index (Pi and Ri) was converted to Mom for 

the respective gestational age. The characteristics of the mother were also 

recorded: body mass index (BMI) and mean blood pressure (CAH). 

Laboratory biochemical markers (PAPP-A and β-CHG) were investigated 

using a DELFIA Xpress system (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). PAPP - 

A and β-CHG values were modified as Mom (multiples of median). 

Results 

The data was analyzed of the anamnestic results, the CAN, BMI, Pi, Ri, PAPP 

- A and β-CHG values and the development of PE or PIH in 240 patients. The 

significance of the individual risk factors - PI of UtA, CAH, BMI, age of 

pregnancy, PAPP-A and β-CHG in the population was established. Pi values 

greater than 1.39 increases the risk of complications 7.2 times, and in the 

population of 3 to 18 times the probability of 95%. CAH values greater than 

86 increase the risk of complications 7-fold, and in the population 3.4 to 14.7-

fold with 95% probability. 95% probability of population with PAPP-A 

values below 0.515 is expected, with PE or PIH cases being 7 to 14 times 

higher. BMI values greater than 24.91 increase the risk of complications 4-

fold, and in the population 2 to 8.5-fold with 95% probability. Women over 

35 years of age were 1.5 times more likely to develop pre-eclampsia than 

women under 35 years of age. 

Conclusions: 

The results of this study can be used in day-to-day clinical practice to identify 

patients at increased risk of developing PE and PIH and related complications. 

Predicting them early is important for planning an appropriate monitoring and 

a clinical management strategy that can reduce the incidence of complications 

from these conditions. 
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