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ΤΠΔΡΣΑΙΚΑ ΤΝΓΡΟΜΑ ΣΗΝ 
ΚΤΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΛΟΥΔΙΑ

• ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΑ ΤΠΔΡΣΑΗ (ΠΡΙΝ ΣΙ 20 
ΔΒΓΟΜΑΓΔ ΚΤΗΔΧ)

• ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΤΗΔΧ (ΔΝΑΡΞΗ ΜΔΣΑ ΣΙ 
20 ΔΒΓΟΜΑΓΔ ΚΤΗΔΧ)

• ΠΡΟΔΚΛΑΜΦΙΑ

• ΔΚΛΑΜΦΙΑ

• ΤΝΓΡΟΜΟ HELLP





ΟΡΙΜΟΙ

 Πποεκλαμψία ραξαθηεξίδεηαη ε εκθάληζε
ππέξηαζεο κε πξσηετλνπξία ή νίδεκα ή θαη
ηα δχν. 

 Τπνγξακκίδεηαη φηη ε εκθάληζε νηδήκαηνο
θαηά ηελ θχεζε δε ζπλεπάγεηαη πξνεθιακςία
εθφζνλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ππέξηαζε

 Εκλαμψία ραξαθηεξίδεηαη ε πξνεθιακπηηθή
θαηάζηαζε ε νπνία επηπιέθεηαη κε
γεληθεπκέλνπο επηιεπηνεηδείο ζπαζκνχο, 
ρσξίο λα πξνυπάξρεη λεπξνινγηθή δηαηαξαρή





ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

 Η πξνεθιακςία παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο
πξσηνηφθεο, ελψ ν πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο
ηεο πνιπηνθίαο θαίλεηαη φηη εθιείπεη ζηηο
πεξηπηψζεηο αιιαγήο ηνπ ζπληξφθνπ.

 Η πολλαπλή έκθεζη ζε ειδικά ανηιζώμαηα από
ηον ίδιο ζύνηροθο έτει ως αποηέλεζμα ηην
ελάηηωζη ηοσ ζτεηικού κινδύνοσ εμθάνιζης ηης
επιπλοκής.

 Πάλησο, αλαθέξεηαη φηη ε πξνζηαηεπηηθή απηή
επίδξαζε εμαξηάηαη θαη απφ ην κεζνδηάζηεκα ησλ
θπήζεσλ ην νπνίν αλ είλαη μεγαλύηεπο από 10
έηη, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο είλαη ίδηνο κε ησλ

πξσηνηφθσλ





ΠΡΟΔΙΑΘΕΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

 Η μεγάλη ηλικία (>40 εηη)

 Η νεθπική νόζορ

 Η ςπέπηαζη

 Ο διαβήηηρ

 Η πολύδςμη κύηζη

 Η πασςζαπκία

 Το ιζηοπικό ζε πποηγούμενη κύηζη

 Ο ππώηορ ηόκορ

 Τα ανηιθυζθολιπιδικά ανηιζώμαηα

 Η ανηίζηαζη ζηην ινζοςλίνη και η θπομβοθιλία

 Ο ςποζιηιζμόρ

 Η χορήγεζε αζβεζηίου δε θαίνεηαι να ζυζχεηίδεηαι με ηε νόζο





ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Τόζο ηο βάθορ διείζδςζηρ όζο και ο απιθμόρ ηυν ηποθοβλαζηών ήηαν 

ζημανηικά μειυμένα

Εμβρσοπλακοσντικός Παράγοντας







Οη παζοθσζηοιογηθές κεηαβοιές ποσ
εκθαλίδοληαη
ζηελ προεθιακυία-εθιακυία

• Καπδιαγγειακό ζύζηημα : αχμεζε ηνπ έξγνπ ηεο
αξηζηεξήο θνηιίαο.

• Αιμαηολογικέρ διαηαπαχέρ : ππνπξσηετλαηκία θαη
αηκνζπκπχθλσζε

• Διαηαπαχέρ ηηρ πήξεωρ

• Νεθπικέρ διαηαπαχέρ: ειάηησζε ηεο ζπεηξακαηηθήο
δηήζεζεο θαη ηεο θάζαξζεο (clearance) ηεο
θξεαηηλίλεο, αχμεζε ηνπ νπξηθνχ νμένο, πξσηετλνπξία
θαη ειάηησζε ηεο αηκαηψζεσο ηνπ λεθξνχ

• Ήπαπ: ζχλδξνκν HELLP

• ΚΝ: επίηαζε ηεο δηεγεξζηκφηεηαο ηνπ ΚΝ, 
εγθεθαιηθφ νίδεκα









ΠΡΟΔΚΛΑΜΦΙΑ



ΟΒΑΡΗ Ή ΒΑΡΙΑ 
ΠΡΟΔΚΛΑΜΦΙΑ

• Ένα ή πεπιζζόηεπα από ηα παπακάηω:
• Αλζεθηηθή ππέξηαζε > 160/110 mmHg
• νβαξή πξσηετλνπξία >5 gr/24σξν ή 3+ ζε ηπραίν δείγκα 

νχξσλ
• Γηνχξεζε < 400 ml/24σξν
• Πλεπκνληθφ νίδεκα ή ζηνηρεία ππεξθφξησζεο ηεο 

πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο
• Πφλνο ζην επηγάζηξην ή ζην δεμηφ ππνρφλδξην
• Δπεξεαζκέλεο επαηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ξήμε ήπαηνο
• Αηκνπεηάιηα < 100000/L
• Γηαηαξαρέο ΚΝ (θεθαιαιγία, ζνιή φξαζε)
• Γηαηαξαρέο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ





ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΓΙΑΓΝΧΗ

 Οξζή κέηξεζε ΑΠ. Δπαλαιακβαλφκελεο 
κεηξήζεηο

 Έιεγρνο νχξσλ γηα πξσηετλνπξία είηε κε ζηηθ 
νχξσλ είηε ηδαληθά κε ζπιινγή νχξσλ 24σξνπ.

 Γεληθή αίκαηνο, επαηηθέο εμεηάζεηο, λεθξηθέο 
δνθηκαζίεο

 Μέηξεζε νπξηθνχ νμένο
 Καξδηνηνθνγξάθεκα 
 Δθηίκεζε κεγέζνπο θαη σξηκφηεηαο εκβξχνπ κε 

ππεξερνγξάθεκα, θαζψο θαη εθηίκεζε πνζφηεηαο 
ακληαθνχ πγξνχ.

 Δθηίκεζε αεξίσλ αίκαηνο, παικηθή νμπκεηξία



Αξιολόγηση ππωτεϊνοςπίαρ

 Το τεςτ με το stick οφρων μπορεί να χρηςιμοποιηθεί για screening
test πρωτεϊνουρίασ όταν υπάρχει χαμηλή υποψία προεκλαμψίασ

 Η ανηιζηοίσηζη καηά πποζέγγιζη είναι:

 1+ = 0.3 g/l 

 2+ = 1 g/l 

 3+ = 3 g/l

 Επί παποςζίαρ ςπέπηαζηρ η εύπεζη πέπαν ηος ενόρ + ζηο stick 
θα ππέπει να μαρ οδηγεί ζε πεπαιηέπυ διεπεύνηζη.



ΠΡΟΛΗΨΗ

 Αζπιπίνη από ηην 12η εβδομάδα κςήζευρ 

εθόζον ςπάπσοςν ζςγκεκπιμένοι 

παπάγονηερ κινδύνος όπυρ ιζηοπικό 

πποεκλαμτίαρ, πολύδςμη κύηζη, σπόνια 

απηηπιακή ςπέπηαζη, νεθπική νόζορ, ΣΔ ή 

αςηοάνοζη νόζορ.

 Χοπήγηζη αζβεζηίος (????)





ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΔΡΣΑΗ



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΔΡΣΑΗ

• Δλδνθιέβηα πδξαιαδίλε bolus 2.5mg ζε 5 
min. Δπαλάιεςε δφζεο θάζε 20΄ κέρξη ηα 
20 mg. ηε ζπλέρεηα 40mg πδξαιαδίλε ζε 
40 ml N/S ζε ξνή 1-5 mg/hr.

•ΌΧΙ 
αηελνιφιε
α-ΜΔΑ
απνθιεηζηέο ππνδνρέσλ ηεο 

αγγεηνηελζίλεο
δηνπξεηηθά



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Η ηειηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε 
επίηεπμε ηνθεηνχ κέρξη ηφηε:

 Υνξήγεζε ζεηηθνχ καγλεζίνπ ζε φζεο 
γπλαίθεο κε πξνεθιακςία ππάξρεη ε 
ζθέςε φηη κπνξεί λα θηλδπλεχζνπλ απφ 
εθιακςία

ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ Ε ΟΛΕ



MgSO4

 Αν σοπηγηθεί θα ππέπει να ζςνεσιζηεί η 

σοπήγηζή ηος και για 24 ώπερ μεηά ηον 

ηοκεηό ή μεηά ηον ηελεςηαίο επιληπηικό 

ζπαζμό.

 Τακηική παπακολούθηζη ηηρ αποβολήρ 

ούπυν, ηυν ανηανακλαζηικών ηηρ μηηέπαρ, 

ηος αναπνεςζηικού πςθμού και ηος κοπεζμού 

ηηρ αιμοζθαιπίνηρ ζε Ο2



MgSO4

 Θεπαπεία εκλογήρ για ηοςρ εκλαμπηικούρ 
ζπαζμούρ

 Δόζη εθόδος 4 gr ενηόρ 5-10 min και 
ακολούθυρ πεπαιηέπυ έγσςζη με πςθμό 
1gr/h πος θα διαηηπηθεί για 24 ώπερ 
(GRADE A) .

 Επί επαναλήτευρ κπίζευν ηόηε δίνοςμε 
άλλη μια δόζη εθόδος 2 gr ή αςξάνοςμε ηο 
πςθμό έγσςζηρ ζηα 1.5-2 gr/h (GRADE A).



MgSO4

 Τοξικόηηηα ζηιρ ανυηέπυ δόζειρ είναι 

ζπάνια.

 Κςπίυρ ζε ολιγοανοςπία

 Ανηίδοηο είναι ηο γλςκονικό αζβέζηιο πος 

μποπεί να σοπηγηθεί επί ςποτίαρ 

αναπνεςζηικήρ καηαζηολήρ από  ηην 

σοπήγηζη μαγνηζίος.



ΘΔΡΑΠΔΙΑ

• Δπί εκκολής ηφλ θρίζεφλ Δ παρά ηελ
επαρθή τορήγεζε Μαγλεζίοσ ηόηε
δηαδεπάκε ή πεληοζάιε (εηοηκόηεηα γηα
δηαζφιήλφζε θαη κεηαθορά ζε ΜΔΘ)

• Σοθεηός όηαλ σπάρτεη εηοηκόηεηα κέζφλ
θαη προζφπηθού

• Υρήζε θορηηδόλες γηα ηελ φρίκαλζε ηοσ
εκβρύοσ εθόζολ κπορεί λα περηκέλεη ο
ηοθεηός

• Προζοτή ζηελ τορήγεζε σγρώλ θίλδσλος
σπερθόρηφζες θαη πλεσκοληθού οηδήκαηος



HELLP



HELLP
Haemolysis
Elevated Liver
enzymes
Low Platelets
Η ζνβαξφηεξε κνξθή 
πξνεθιακςίαο?

Αλεμάξηεηε θιηληθή νληφηεηα?



HELLP

 Was first defined by Weinstein in 1982
 HELLP syndrome has an incidence of 0.17–

0.85% of all pregnancies, while the risk of
recurrence in a subsequent pregnancy is
about 19–27% (Isler et al. 2003).

 Many researchers and clinicians consider
this particular syndrome as a variant of
another peculiar disease of pregnancy,
preeclampsia (Habli et al. 2009), whereas
other physicians consider it to be a totally
different expression of the rejection of the
fetus in the late trimester of pregnancy, due
to materno–fetal immune imbalance (Tung
et al. 2001; Fang et al. 2008).



ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ HELLP







ΘΔΡΑΠΔΙΑ

Χο επί πξνεθιακςίαο 

Ο ηνθεηφο πξνθαιεί άξζε ηνπ 
αηηίνπ

Αληηκεηψπηζε επηκέξνπο 
επηπινθψλ θπξίσο απφ ην 
ήπαξ.





 Spontaneous hepatic rupture in pregnancy
was first described by Abercrombie in
1844.

 The incidence of this condition is
estimated to be about 1 case in 45.000–
220.000 births.

 According to our study, hepatic rupture
occurred in 0.05% of patients with
preeclampsia/eclampsia or HELLP
syndrome over a period of 15 years. It
seems that this incidence is lower than
the incidence reported in the literature.







 It is important to remember that
the risk of hepatic rupture in
patients with HELLP syndrome is
not reduced after labor or the
emergency extraction of the
fetus, but it may present 24–48
hours after labor and/or
complete regression of the
syndrome.





TREATMENT

 In cases with bleeding without rupture of the
capsule, conservative treatment with volume
replacement and transfusion of blood products is
the treatment of choice.

 Surgical management involves packing the liver,
sutures, vessels ligation, hepatic artery ligation,
collagen sponges, absorbable mesh, fibrin glue,
and argon laser.

 Partial liver resection or even liver
transplantation has been described.

 More recently, in cases where bleeding is
confined to 1 lobe of the liver, radiographically
directed arterial embolization has been
successful. It might be preferred in critically ill
patients with severe coagulopathy








