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Na preeklampsję i schorzenia związane z upośledzoną perfuzją łożyska choruje blisko 10% wszystkich ko-
biet ciężarnych. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach odsetek tych patologii wzrósł w Stanach Zjednoczonych  
o 25%. Według statystyk zespoły kliniczne powstające w wyniku niedokrwienia łożyska odpowiadają za blisko
50% porodów przedwczesnych, 50% hospitalizacji na oddziałach patologii ciąży i 25% pobytów kobiet ciężar-
nych na oddziałach intensywnej terapii. Co roku z powodu preeklampsji umiera na świecie blisko 60 tysięcy 
kobiet. 

Miejsce markerów zaburzonej angiogenezy
(sFlt-1, PlGF) we współczesnej diagnostyce
preeklampsji
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Obecnie nie potrafimy skutecznie leczyć tych schorzeń, a  jedyną 
efektywną terapią pozostaje zakończenie ciąży. W ostatnich latach 
pojawiły się jednak metody diagnostyczne, które znacząco zwięk-
szyły predykcję wystąpienia objawów patologicznych i  poprawiły 
jakość monitorowania ciężarnych i płodu.

Obecne piśmiennictwo rozróżnia wczesną oraz późną formę pre-
eklampsji. Wczesna postać rozwija się przed 32-34 tygodniem ciąży 
i  jest zdecydowanie związana z  upośledzoną inwazją trofoblastu. 
Zbyt płytka przebudowa tętnic spiralnych prowadzi do niedokrwie-
nia i niedotlenienia łożyska, a następnie do uruchomienia patolo-
gicznych procesów, takich jak nasilony stres oksydacyjny, zapalenie 
czy zaburzona angiogeneza. W konsekwencji dochodzi do uogól-
nionego uszkodzenia śródbłonka i rozwoju różnorodnych objawów 
klinicznych takich jak nadciśnienie tętnicze, białkomocz, wzrost 
markerów uszkodzenia wątroby, rzucawka czy też zahamowanie 
wzrastania płodu. Druga postać schorzenia z  podobną prezenta-
cją kliniczną rozwija się po 34 tygodniu ciąży i według obecnych 
danych przebudowa tętnic spiralnych jest w niej tylko nieznacznie 
zaburzona, a główną rolę odgrywają czynniki matczyne np. zespół 
metaboliczny. Być może w rozwoju późnych zespołów preeklampsji 
bierze udział również zaprogramowany czas funkcjonowania łoży-
ska, który jest uwarunkowany osobniczo.

Dotychczasowa diagnostyka preeklampsji opierała się przede 
wszystkim na rozpoznawaniu objawów klinicznych oraz parame-
trach laboratoryjnych, które odzwierciedlały stopień uszkodzenia 
narządów. Niejednokrotnie kryteria te były tak niejednoznaczne, że 

postawienie właściwej diagnozy było trudne i uzyskiwane po dłuż-
szym czasie drogą eliminacji. Takie podejście sprawia, że nasza 
diagnoza bywa zbyt późna, a konsekwencje dla matki i jej dziecka 
nierzadko bardzo poważne. Obecnie zmierzamy do bardziej precy-
zyjnego procesu diagnostycznego, który ma wykorzystywać wcze-
śniejsze etapy rozwoju schorzenia. Jedną z metod wykorzystującą 
zaburzoną angiogenezę w  łożysku jest oznaczanie jej markerów. 
Obecnie istnieją już komercyjne zestawy laboratoryjne do ozna-
czania fms-podobnej kinazy tyrozynowej (sFlt-1 – rozpuszczalny 
receptor kinazy tyrozynowej) oraz łożyskowego czynnika  wzrostu 
(PlGF). sFlt -1 produkowany jest przez syncytiotrofoblast i jego stę-
żenia w fizjologicznej ciąży przekraczają jedynie kilkukrotnie stęże-
nia PlGF. W przypadkach niedotlenienia oraz upośledzonej perfuzji 
łożyska, dochodzi do masywnej produkcji sFlt-1 przez trofoblast 
i  jego stężenie rejestrowane w  krążeniu matczynym są przynaj-
mniej kilkadziesiąt razy wyższe niż stężenia PlGF. sFlt-1 w tak du-
żych stężeniach ma działanie niekorzystne i jest odpowiedzialne za 
większość objawów klinicznych i  laboratoryjnych obserwowanych 
w preeklampsji.

PlGF to substancja o działaniu stabilizującym funkcję śródbłonków. 
Wywiera pozytywny efekt m.in. na funkcję łożyska, jednak w miarę 
uszkadzania struktur trofoblastu jego stężenie obniża się. Ponad-
to sFlt-1 odpowiedzialny jest za neutralizację PlGF i  zmniejszenie 
jego dostępności. Poniższy schemat najlepiej oddaje sytuację, która 
panuje w warunkach homeostazy w ciąży fizjologicznej oraz przy 
zaburzonej angiogenezie towarzyszącej preeklampsji.

Schemat 1.
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W oparciu między innymi o to badanie National Institute for Health
and Care Excellence (NICE) w 2016 roku, uznał wykorzystanie te-
stu sFlt-1/PlGF jako obiecującego narzędzia, u kobiet ciężarnych
pomiędzy 20 i 35 tygodniem ciąży celem wykluczenia preeklamp-
sji. Instytut orzekł jednak, że potrzebne są dalsze badania, a obec-
ny stan wiedzy jest niewystarczający, aby wprowadzić rekomen-
dacje rutynowego oznaczania testu sFlt-1/PlGF w praktyce NHS.

Rok 2016 i  2017 przyniósł kolejne doniesienia o możliwości za-
stosowania testu sFlt-1/PlGF celem wykluczenia preeklampsji.
Zeisler i wsp. zaprezentowali wyniki wieloośrodkowego badania,
w którym wykazali negatywną wartość predykcyjną rozwoju pre-
eklampsji, u ciężarnych ze wskaźnikiem poniżej 38 na poziomie
99,3%. Sovio i wsp. w badaniu przeprowadzonym u 4099 kobiet
ciężarnych z  niskim ryzykiem rozwoju preeklampsji stwierdzi-
li, że istnieje duża wartość zastosowania wskaźnika sFlt-1/PlGF
i wykrycia preeklampsji, u ciężarnych po 36 tygodniu ciąży. Na-
tomiast dodatnie wartości wskaźnika u  kobiet w  28 tygodniu
ciąży, wiążą się z  bezpośrednim ryzykiem konieczności wcze-
śniejszego jej zakończenia w  wyniku wystąpienia objawów kli-
nicznych preeklampsji. Dragan i wsp. zaprezentowali wyniki ba-
dania z udziałem ponad 12000 kobiet, u których wykonano test
sFlt-1/PlGF. Wykazało ono, że wartość wskaźnika sFlt-1/PlGF
mniejsza lub równa 38 zapewnia z  dokładnością do 99,97%, że
kobieta nie urodzi w przeciągu tygodnia z powodu preeklampsji.
Ponadto negatywna wartość predykcyjna dla wartości wskaźnika
>38 była bardzo wysoka i wyniosła 99,91%.

Jak wspomniano powyżej wysoka wartość wskaźnika sFlt-1/PlGF
koreluje dodatnio z  wystąpieniem poważnych objawów klinicz-
nych zmuszających do zakończenia ciąży. Wykazano ponadto, że
wyższe stężenia sFlt-1 i niższe PlGF są związane z wystąpieniem
poważniejszych zespołów klinicznych. W preeklampsji wczesnej

wartości indeksu są zdecydowanie wyższe niż w  formie późnej.
Stężenia sFlt-1 są wprost proporcjonalne do nasilenia białkomo-
czu i odwrotnie proporcjonalne do liczby płytek krwi.

Jak wynika z dotychczasowych badań, ocena markerów zaburzo-
nej angiogenezy może okazać się cennym wsparciem i uzupełnie-
niem dotychczasowych metod diagnozowania oraz monitorowa-
nia kobiet z preeklampsją. Przytoczone badania wykazują jasno,
że wartość wskaźnika sFlt-1/PlGF koreluje również z nasileniem
objawów klinicznych. Jego bardzo wysokie wartości poprzedzają
bezpośrednio objawy zmuszające do zakończenia ciąży. Mimo to,
samodzielne zastosowania wskaźnika sFlt-1/PlGF wymaga dal-
szych badań. Obecny rok przyniósł szereg publikacji włączających
opisywany wskaźnik do algorytmów przewidujących wystąpienie
wczesnych i  późnych form preeklampsji. Wykazano, że istnieje
możliwość dokonywania kategoryzacji pacjentek w  zależności
od ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego już od 19-24
tygodnia ciąży, a następnie jej uzupełnienie w 30-34 oraz 35-37
tygodniu ciąży. Tak jak dotychczas największą czułość i  swo-
istość uzyskano po zastosowaniu połączenia badań fizykalnych
(MAP), obrazowych (UtA PI) z biochemicznymi (sFlt-1/PlGF ratio).
Możliwe zastosowanie kliniczne oznaczania PlGF lub wskaźnika
sFlt/PlGF prezentuje schemat 2.

Przedmiotem tej publikacji była preeklampsja, gdyż ukazało się
najwięcej doniesień, dotyczących przydatności zastosowania
wskaźnika sFlt-1/PIGF w  tym zespole klinicznym. Warto jednak
zaznaczyć, że markery zaburzonej angiogenezy sFlt-1 i PlGF wy-
kazują nieprawidłowości również w innych zespołach związanych
z  hypoperfuzją i  niedokrwieniem łożyska. Podobny profil zmian
markery te wykazują w zespołach zahamowania wzrastania pło-
dów (IUGR), czy niektórych przypadkach przedwczesnego od-
dzielenia łożyska.

Schemat 2.
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Zmiany zachodzące w stężeniach sFlt-1 i PlGF wyprzedzają o około 
5-6 tygodni objawy kliniczne i parametry biochemiczne uszkodze-
nia narządów obserwowane w preeklampsji.

PlGF w  diagnostyce preeklampsji może być wykorzystywany już 
w  pierwszym trymestrze ciąży. Połączenie badań biofizycznych 
z  oceną markerów biochemicznych pozwoliło wypracować opty-
malny model wykrywania ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem 
rozwoju preeklampsji wczesnej. Algorytm oceniający ryzyko, wy-
korzystuje dane z  wywiadu kobiety ciężarnej, średnie ciśnienie 
tętnicze (mierzone dwukrotnie na obu ramionach- MAP), wartości 
indeksów pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI) oraz stężenia 
białka PAPPA wraz ze stężeniem PLGF. Model ten został zmodyfiko-
wany w 2016 roku. Zaproponowano dwustopniowy proces predyk-
cyjny przeprowadzany pomiędzy 11-14 oraz 19-24 tygodniem ciąży 
z wykorzystaniem MAP, UtA PI oraz PLGF. Dzięki temu algorytmowi 
udało się osiągnąć wskaźnik wykrywalności (DR), odpowiednio 
75 i  85% dla pierwszego oraz pierwszego i  drugiego trymestru 
przy FPR 10%. Dla porównania model obecnie proponowany przez 
ACOG dają DR 90% przy FPR 67%.

W późniejszych okresach ciąży, począwszy od 20 tygodnia jej trwa-
nia największą wartość predykcyjną i  diagnostyczną osiągnięto 
wykorzystując jednoczesne oznaczanie sFlt-1 i PlGF. Uzyskany 
dzięki temu wskaźnik sFlt-1/PlGF uznano za predykcyjny, jeśli war-
tość odcięcia wynosi 85 (cut-off point).

Zaburzenia inwazji trofoblastu doprowadzają do rozwoju objawów 
klinicznych najwcześniej po 20 tygodniu ciąży. Przeprowadzo-
ne badania wykazały, że w  grupie kobiet ciężarnych z  obecnymi 
czynnikami ryzyka rozwoju preeklampsji, takimi jak: nadciśnienie 

przewlekłe, przewlekłe schorzenia nerek, cukrzyca, zespół antyfos-
folipidowy lub z wywiadem obciążonym wystąpieniem preeklamp-
sji, wykonanie testu sFlt-1/PlGF pozwala wyodrębnić grupę kobiet 
ciężarnych zagrożonych rozwojem ciężkiej patologii położniczej 
w  danej chwili. Podobnie jeśli wykonamy test sFlt-1/PlGF, u  ko-
biet ciężarnych, które zademonstrowały jeden z objawów klinicz-
nych, bądź laboratoryjnych preeklampsji. Dodatnie wartości testu  
sFlt-1/PlGF, powtarzane w  pewnych odstępach czasu, pozwalają 
w takich sytuacjach rozwiać wątpliwości.

W  2015 roku zostało zaprezentowane badanie PROGNOSIS prze-
prowadzone w  30 ośrodkach na świecie, do którego włączono 
1050 kobiet ciężarnych z  podejrzeniem preeklampsji pomiędzy  
24, a  37 tygodniem ciąży. Badanie zostało zaprojektowane, aby 
ocenić wartość wskaźnika sFlt-1/PlGF w prognozowaniu krótkoter-
minowym, poniżej 1 tygodnia i  powyżej 4 tygodni od wystąpienia 
preeklampsji. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 
wartość wskaźnika poniżej 38 pozwala wykluczyć wystąpienie pre-
eklampsji w  przeciągu najbliższych 7 dni (NPV 99,3%). W  grupie 
ciężarnych poniżej 34 tygodnia ciąży wartość wskaźnika powyżej 
85, a  po 34 tygodniu ciąży powyżej 110 pozwala z  bardzo dużym 
prawdopodobieństwem przewidzieć wystąpienie preeklampsji lub 
innego zespołu wynikającego z  niedokrwienia łożyska. Wskazane 
jest monitorowanie w tych przypadkach wartości wskaźnika celem 
oceny progresji zmian. Ciężkie przypadki wczesnej preeklampsji 
ze wskaźnikiem >655, a późnej >201 wiążą się silnie z konieczno-
ścią zakończenia ciąży w przeciągu 48 godzin. Wartości wskaźnika  
sFlt-1/PlGF pomiędzy 38, a 85 (110) nasuwają podejrzenie nieprawi-
dłowej perfuzji łożyska, stąd autorzy sugerują monitorowanie wskaź-
nika u pacjentek przed 34 tygodniem ciąży, zaś po 34 tygodniu jego 
monitorowanie oraz rozważenie wcześniejszej indukcji porodu.
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efektywną terapią pozostaje zakończenie ciąży. W ostatnich latach 
pojawiły się jednak metody diagnostyczne, które znacząco zwięk-
szyły predykcję wystąpienia objawów patologicznych i  poprawiły 
jakość monitorowania ciężarnych i płodu.

Obecne piśmiennictwo rozróżnia wczesną oraz późną formę pre-
eklampsji. Wczesna postać rozwija się przed 32-34 tygodniem ciąży 
i  jest zdecydowanie związana z  upośledzoną inwazją trofoblastu. 
Zbyt płytka przebudowa tętnic spiralnych prowadzi do niedokrwie-
nia i niedotlenienia łożyska, a następnie do uruchomienia patolo-
gicznych procesów, takich jak nasilony stres oksydacyjny, zapalenie 
czy zaburzona angiogeneza. W konsekwencji dochodzi do uogól-
nionego uszkodzenia śródbłonka i rozwoju różnorodnych objawów 
klinicznych takich jak nadciśnienie tętnicze, białkomocz, wzrost 
markerów uszkodzenia wątroby, rzucawka czy też zahamowanie 
wzrastania płodu. Druga postać schorzenia z  podobną prezenta-
cją kliniczną rozwija się po 34 tygodniu ciąży i według obecnych 
danych przebudowa tętnic spiralnych jest w niej tylko nieznacznie 
zaburzona, a główną rolę odgrywają czynniki matczyne np. zespół 
metaboliczny. Być może w rozwoju późnych zespołów preeklampsji 
bierze udział również zaprogramowany czas funkcjonowania łoży-
ska, który jest uwarunkowany osobniczo.

Dotychczasowa diagnostyka preeklampsji opierała się przede 
wszystkim na rozpoznawaniu objawów klinicznych oraz parame-
trach laboratoryjnych, które odzwierciedlały stopień uszkodzenia 
narządów. Niejednokrotnie kryteria te były tak niejednoznaczne, że 

postawienie właściwej diagnozy było trudne i uzyskiwane po dłuż-
szym czasie drogą eliminacji. Takie podejście sprawia, że nasza 
diagnoza bywa zbyt późna, a konsekwencje dla matki i jej dziecka 
nierzadko bardzo poważne. Obecnie zmierzamy do bardziej precy-
zyjnego procesu diagnostycznego, który ma wykorzystywać wcze-
śniejsze etapy rozwoju schorzenia. Jedną z metod wykorzystującą 
zaburzoną angiogenezę w  łożysku jest oznaczanie jej markerów. 
Obecnie istnieją już komercyjne zestawy laboratoryjne do ozna-
czania fms-podobnej kinazy tyrozynowej (sFlt-1 – rozpuszczalny 
receptor kinazy tyrozynowej) oraz łożyskowego czynnika wzrostu 
(PlGF). sFlt -1 produkowany jest przez syncytiotrofoblast i jego stę-
żenia w fizjologicznej ciąży przekraczają jedynie kilkukrotnie stęże-
nia PlGF. W przypadkach niedotlenienia oraz upośledzonej perfuzji 
łożyska, dochodzi do masywnej produkcji sFlt-1 przez trofoblast 
i  jego stężenie rejestrowane w  krążeniu matczynym są przynaj-
mniej kilkadziesiąt razy wyższe niż stężenia PlGF. sFlt-1 w tak du-
żych stężeniach ma działanie niekorzystne i jest odpowiedzialne za 
większość objawów klinicznych i  laboratoryjnych obserwowanych 
w preeklampsji.

PlGF to substancja o działaniu stabilizującym funkcję śródbłonków. 
Wywiera pozytywny efekt m.in. na funkcję łożyska, jednak w miarę 
uszkadzania struktur trofoblastu jego stężenie obniża się. Ponad-
to sFlt-1 odpowiedzialny jest za neutralizację PlGF i  zmniejszenie 
jego dostępności. Poniższy schemat najlepiej oddaje sytuację, która 
panuje w warunkach homeostazy w ciąży fizjologicznej oraz przy 
zaburzonej angiogenezie towarzyszącej preeklampsji.

Schemat 1.
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W oparciu między innymi o to badanie National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) w 2016 roku, uznał wykorzystanie te-
stu sFlt-1/PlGF jako obiecującego narzędzia, u kobiet ciężarnych 
pomiędzy 20 i 35 tygodniem ciąży celem wykluczenia preeklamp-
sji. Instytut orzekł jednak, że potrzebne są dalsze badania, a obec-
ny stan wiedzy jest niewystarczający, aby wprowadzić rekomen-
dacje rutynowego oznaczania testu sFlt-1/PlGF w praktyce NHS.

Rok 2016 i  2017 przyniósł kolejne doniesienia o możliwości za-
stosowania testu sFlt-1/PlGF celem wykluczenia preeklampsji. 
Zeisler i wsp. zaprezentowali wyniki wieloośrodkowego badania, 
w którym wykazali negatywną wartość predykcyjną rozwoju pre-
eklampsji, u ciężarnych ze wskaźnikiem poniżej 38 na poziomie 
99,3%. Sovio i wsp. w badaniu przeprowadzonym u 4099 kobiet 
ciężarnych z  niskim ryzykiem rozwoju preeklampsji stwierdzi-
li, że istnieje duża wartość zastosowania wskaźnika sFlt-1/PlGF 
i wykrycia preeklampsji, u ciężarnych po 36 tygodniu ciąży. Na-
tomiast dodatnie wartości wskaźnika u  kobiet w  28 tygodniu 
ciąży, wiążą się z  bezpośrednim ryzykiem konieczności wcze-
śniejszego jej zakończenia w  wyniku wystąpienia objawów kli-
nicznych preeklampsji. Dragan i wsp. zaprezentowali wyniki ba-
dania z udziałem ponad 12000 kobiet, u których wykonano test  
sFlt-1/PlGF. Wykazało ono, że wartość wskaźnika sFlt-1/PlGF 
mniejsza lub równa 38 zapewnia z  dokładnością do 99,97%, że 
kobieta nie urodzi w przeciągu tygodnia z powodu preeklampsji. 
Ponadto negatywna wartość predykcyjna dla wartości wskaźnika 
>38 była bardzo wysoka i wyniosła 99,91%.

Jak wspomniano powyżej wysoka wartość wskaźnika sFlt-1/PlGF 
koreluje dodatnio z  wystąpieniem poważnych objawów klinicz-
nych zmuszających do zakończenia ciąży. Wykazano ponadto, że 
wyższe stężenia sFlt-1 i niższe PlGF są związane z wystąpieniem 
poważniejszych zespołów klinicznych. W preeklampsji wczesnej 

wartości indeksu są zdecydowanie wyższe niż w  formie późnej. 
Stężenia sFlt-1 są wprost proporcjonalne do nasilenia białkomo-
czu i odwrotnie proporcjonalne do liczby płytek krwi.

Jak wynika z dotychczasowych badań, ocena markerów zaburzo-
nej angiogenezy może okazać się cennym wsparciem i uzupełnie-
niem dotychczasowych metod diagnozowania oraz monitorowa-
nia kobiet z preeklampsją. Przytoczone badania wykazują jasno, 
że wartość wskaźnika sFlt-1/PlGF koreluje również z nasileniem 
objawów klinicznych. Jego bardzo wysokie wartości poprzedzają 
bezpośrednio objawy zmuszające do zakończenia ciąży. Mimo to, 
samodzielne zastosowania wskaźnika sFlt-1/PlGF wymaga dal-
szych badań. Obecny rok przyniósł szereg publikacji włączających 
opisywany wskaźnik do algorytmów przewidujących wystąpienie 
wczesnych i  późnych form preeklampsji. Wykazano, że istnieje 
możliwość dokonywania kategoryzacji pacjentek w  zależności 
od ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego już od 19-24 
tygodnia ciąży, a następnie jej uzupełnienie w 30-34 oraz 35-37 
tygodniu ciąży. Tak jak dotychczas największą czułość i  swo-
istość uzyskano po zastosowaniu połączenia badań fizykalnych 
(MAP), obrazowych (UtA PI) z biochemicznymi (sFlt-1/PlGF ratio). 
Możliwe zastosowanie kliniczne oznaczania PlGF lub wskaźnika 
sFlt/PlGF prezentuje schemat 2.

Przedmiotem tej publikacji była preeklampsja, gdyż ukazało się 
najwięcej doniesień, dotyczących przydatności zastosowania 
wskaźnika sFlt-1/PIGF w  tym zespole klinicznym. Warto jednak 
zaznaczyć, że markery zaburzonej angiogenezy sFlt-1 i PlGF wy-
kazują nieprawidłowości również w innych zespołach związanych 
z  hypoperfuzją i  niedokrwieniem łożyska. Podobny profil zmian 
markery te wykazują w zespołach zahamowania wzrastania pło-
dów (IUGR), czy niektórych przypadkach przedwczesnego od-
dzielenia łożyska.

Schemat 2. 
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Zmiany zachodzące w stężeniach sFlt-1 i PlGF wyprzedzają o około
5-6 tygodni objawy kliniczne i parametry biochemiczne uszkodze-
nia narządów obserwowane w preeklampsji.

PlGF w  diagnostyce preeklampsji może być wykorzystywany już
w  pierwszym trymestrze ciąży. Połączenie badań biofizycznych
z  oceną markerów biochemicznych pozwoliło wypracować opty-
malny model wykrywania ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem
rozwoju preeklampsji wczesnej. Algorytm oceniający ryzyko, wy-
korzystuje dane z  wywiadu kobiety ciężarnej, średnie ciśnienie
tętnicze (mierzone dwukrotnie na obu ramionach- MAP), wartości
indeksów pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI) oraz stężenia
białka PAPPA wraz ze stężeniem PLGF. Model ten został zmodyfiko-
wany w 2016 roku. Zaproponowano dwustopniowy proces predyk-
cyjny przeprowadzany pomiędzy 11-14 oraz 19-24 tygodniem ciąży
z wykorzystaniem MAP, UtA PI oraz PLGF. Dzięki temu algorytmowi
udało się osiągnąć wskaźnik wykrywalności (DR), odpowiednio
75 i  85% dla pierwszego oraz pierwszego i  drugiego trymestru
przy FPR 10%. Dla porównania model obecnie proponowany przez
ACOG dają DR 90% przy FPR 67%.

W późniejszych okresach ciąży, począwszy od 20 tygodnia jej trwa-
nia największą wartość predykcyjną i  diagnostyczną osiągnięto
wykorzystując jednoczesne oznaczanie sFlt-1 i PlGF. Uzyskany
dzięki temu wskaźnik sFlt-1/PlGF uznano za predykcyjny, jeśli war-
tość odcięcia wynosi 85 (cut-off point).

Zaburzenia inwazji trofoblastu doprowadzają do rozwoju objawów
klinicznych najwcześniej po 20 tygodniu ciąży. Przeprowadzo-
ne badania wykazały, że w  grupie kobiet ciężarnych z  obecnymi
czynnikami ryzyka rozwoju preeklampsji, takimi jak: nadciśnienie

przewlekłe, przewlekłe schorzenia nerek, cukrzyca, zespół antyfos-
folipidowy lub z wywiadem obciążonym wystąpieniem preeklamp-
sji, wykonanie testu sFlt-1/PlGF pozwala wyodrębnić grupę kobiet
ciężarnych zagrożonych rozwojem ciężkiej patologii położniczej
w  danej chwili. Podobnie jeśli wykonamy test sFlt-1/PlGF, u  ko-
biet ciężarnych, które zademonstrowały jeden z objawów klinicz-
nych, bądź laboratoryjnych preeklampsji. Dodatnie wartości testu
sFlt-1/PlGF, powtarzane w  pewnych odstępach czasu, pozwalają
w takich sytuacjach rozwiać wątpliwości.

W  2015 roku zostało zaprezentowane badanie PROGNOSIS prze-
prowadzone w  30 ośrodkach na świecie, do którego włączono
1050 kobiet ciężarnych z  podejrzeniem preeklampsji pomiędzy
24, a  37 tygodniem ciąży. Badanie zostało zaprojektowane, aby
ocenić wartość wskaźnika sFlt-1/PlGF w prognozowaniu krótkoter-
minowym, poniżej 1 tygodnia i  powyżej 4 tygodni od wystąpienia
preeklampsji. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że
wartość wskaźnika poniżej 38 pozwala wykluczyć wystąpienie pre-
eklampsji w  przeciągu najbliższych 7 dni (NPV 99,3%). W  grupie
ciężarnych poniżej 34 tygodnia ciąży wartość wskaźnika powyżej
85, a  po 34 tygodniu ciąży powyżej 110 pozwala z  bardzo dużym
prawdopodobieństwem przewidzieć wystąpienie preeklampsji lub
innego zespołu wynikającego z  niedokrwienia łożyska. Wskazane
jest monitorowanie w tych przypadkach wartości wskaźnika celem
oceny progresji zmian. Ciężkie przypadki wczesnej preeklampsji
ze wskaźnikiem >655, a późnej >201 wiążą się silnie z konieczno-
ścią zakończenia ciąży w przeciągu 48 godzin. Wartości wskaźnika
sFlt-1/PlGF pomiędzy 38, a 85 (110) nasuwają podejrzenie nieprawi-
dłowej perfuzji łożyska, stąd autorzy sugerują monitorowanie wskaź-
nika u pacjentek przed 34 tygodniem ciąży, zaś po 34 tygodniu jego
monitorowanie oraz rozważenie wcześniejszej indukcji porodu.

LabForum 68/2018

Na preeklampsję i schorzenia związane z upośledzoną perfuzją łożyska choruje blisko 10% wszystkich ko-
biet ciężarnych. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach odsetek tych patologii wzrósł w Stanach Zjednoczonych
o 25%. Według statystyk zespoły kliniczne powstające w wyniku niedokrwienia łożyska odpowiadają za blisko
50% porodów przedwczesnych, 50% hospitalizacji na oddziałach patologii ciąży i 25% pobytów kobiet ciężar-
nych na oddziałach intensywnej terapii. Co roku z powodu preeklampsji umiera na świecie blisko 60 tysięcy
kobiet.

Miejsce markerów zaburzonej angiogenezy
(sFlt-1, PlGF) we współczesnej diagnostyce
preeklampsji
Dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski, Klinika Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin.

Obecnie nie potrafimy skutecznie leczyć tych schorzeń, a  jedyną 
efektywną terapią pozostaje zakończenie ciąży. W ostatnich latach 
pojawiły się jednak metody diagnostyczne, które znacząco zwięk-
szyły predykcję wystąpienia objawów patologicznych i  poprawiły 
jakość monitorowania ciężarnych i płodu.

Obecne piśmiennictwo rozróżnia wczesną oraz późną formę pre-
eklampsji. Wczesna postać rozwija się przed 32-34 tygodniem ciąży 
i  jest zdecydowanie związana z  upośledzoną inwazją trofoblastu. 
Zbyt płytka przebudowa tętnic spiralnych prowadzi do niedokrwie-
nia i niedotlenienia łożyska, a następnie do uruchomienia patolo-
gicznych procesów, takich jak nasilony stres oksydacyjny, zapalenie 
czy zaburzona angiogeneza. W konsekwencji dochodzi do uogól-
nionego uszkodzenia śródbłonka i rozwoju różnorodnych objawów 
klinicznych takich jak nadciśnienie tętnicze, białkomocz, wzrost 
markerów uszkodzenia wątroby, rzucawka czy też zahamowanie 
wzrastania płodu. Druga postać schorzenia z  podobną prezenta-
cją kliniczną rozwija się po 34 tygodniu ciąży i według obecnych 
danych przebudowa tętnic spiralnych jest w niej tylko nieznacznie 
zaburzona, a główną rolę odgrywają czynniki matczyne np. zespół 
metaboliczny. Być może w rozwoju późnych zespołów preeklampsji 
bierze udział również zaprogramowany czas funkcjonowania łoży-
ska, który jest uwarunkowany osobniczo.

Dotychczasowa diagnostyka preeklampsji opierała się przede 
wszystkim na rozpoznawaniu objawów klinicznych oraz parame-
trach laboratoryjnych, które odzwierciedlały stopień uszkodzenia 
narządów. Niejednokrotnie kryteria te były tak niejednoznaczne, że 

postawienie właściwej diagnozy było trudne i uzyskiwane po dłuż-
szym czasie drogą eliminacji. Takie podejście sprawia, że nasza 
diagnoza bywa zbyt późna, a konsekwencje dla matki i jej dziecka 
nierzadko bardzo poważne. Obecnie zmierzamy do bardziej precy-
zyjnego procesu diagnostycznego, który ma wykorzystywać wcze-
śniejsze etapy rozwoju schorzenia. Jedną z metod wykorzystującą 
zaburzoną angiogenezę w  łożysku jest oznaczanie jej markerów. 
Obecnie istnieją już komercyjne zestawy laboratoryjne do ozna-
czania fms-podobnej kinazy tyrozynowej (sFlt-1 – rozpuszczalny 
receptor kinazy tyrozynowej) oraz łożyskowego czynnika wzrostu 
(PlGF). sFlt -1 produkowany jest przez syncytiotrofoblast i jego stę-
żenia w fizjologicznej ciąży przekraczają jedynie kilkukrotnie stęże-
nia PlGF. W przypadkach niedotlenienia oraz upośledzonej perfuzji 
łożyska, dochodzi do masywnej produkcji sFlt-1 przez trofoblast 
i  jego stężenie rejestrowane w  krążeniu matczynym są przynaj-
mniej kilkadziesiąt razy wyższe niż stężenia PlGF. sFlt-1 w tak du-
żych stężeniach ma działanie niekorzystne i jest odpowiedzialne za 
większość objawów klinicznych i  laboratoryjnych obserwowanych 
w preeklampsji.

PlGF to substancja o działaniu stabilizującym funkcję śródbłonków. 
Wywiera pozytywny efekt m.in. na funkcję łożyska, jednak w miarę 
uszkadzania struktur trofoblastu jego stężenie obniża się. Ponad-
to sFlt-1 odpowiedzialny jest za neutralizację PlGF i  zmniejszenie 
jego dostępności. Poniższy schemat najlepiej oddaje sytuację, która 
panuje w warunkach homeostazy w ciąży fizjologicznej oraz przy 
zaburzonej angiogenezie towarzyszącej preeklampsji.
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Ginekologia – oferta Roche Diagnostics
Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna i najwyższa 
jakość wyników – analizatory cobas e i Elecsys

Zaburzenia płodności
 � AMH Hormon antymullerowski (Elecsys AMH Plus) pozwala na ocenę  

rezerwy jajnikowej, odpowiedzi w kontrolowanej stymulacji jajnika 
i ustalenie indywidualnej dawki folitropiny delta (rFSH) Ferring

Stan przedrzucawkowy
 � PLGF Wczesna przedobjawowa diagnostyka preeklampsji,
 � sFlt-1 predykcja wystąpienia stanu przedrzucawkowego w ciąży

Badania prenatalne
 � PAPP-A Nieinwazyjna diagnostyka wad genetycznych płodu zgodnie
 � free b-HCG ze standardami FMF i rekomendacjami PTG (1 trymestr)

Pytaj o możliwość oznaczeń 
w swoim laboratorium


