INFORMACJA DLA PACJENTKI
PE37: Wieloośrodkowe badanie randomizowane dotyczące przesiewowego oznaczania sFlt1/PIGF
oraz indukcji porodu w celu zapobiegania wystąpienia stanu przedrzucawkowego w donoszonej ciąży.
Przedstawione Pani badanie jest międzynarodowym wieloośrodkowym badaniem co oznacza, że pacjentki
do tego badania są rekrutowane w wielu przychodniach/szpitalach na świecie.
Preeklampsia (PE) to choroba pojawiająca się w ciąży, która dotyka około 5-10% ciężarnych i jest jednym
z najczęstszych ciężkich powikłań ciąży. Pomimo postępów w opiece perinatalnej PE pozostaje jedną z najczęstszych
przyczyn zgonów okołoporodowych. Chociaż wczesna PE jest najgroźniejszą formą tej choroby, to PE w terminie
porodu jest najczęstsza (to koło 70% wszystkich przypadków tej choroby).
Obecnie postępowanie oparte jest o po miary ciśnienia tętniczego u ciężarnych na wizytach kontrolnych,
wykrywanie nieprawidłowych wartości, a następnie w ciąży donoszonej planowe ukończenie ciąży. Takie postępowanie
pozwala zmniejszyć ilość powikłań, jednak nadal wiele przypadków zostaje wykrytych zbyt późno. Dzieje się tak,
ponieważ większość przypadków późnej PE występuje u pacjentek bez żadnych czynników ryzyka.
W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp w przewidywaniu i zapobieganiu PE w ciążach niedonoszonych,
jednak wciąż brak skutecznych strategii dla PE w terminie porodu. Duże nadzieje związane są z oznaczaniem stosunku
rozpuszczalnej fms-podobnej kinazy tyrozynowej 1 i łożyskowego czynnika wzrostu (sFlt-1/PlGF).
Prezentowane badanie jest pierwszą próbą zbadania kompleksowej strategii wykrywania ciężarnych
zagrożonych rozwojem późnego PE i zapobiegania jego powikłaniom.
W ramach tego badania będzie Pani miała pobraną krew w celu oceny wskaźnika sFlt-1/PlGF. Następnie
zostanie Pani zakwalifikowana do jednej z dwóch grup: jawnej lub ukrytej. W grupie jawnej, jeżeli wskaźnik będzie
nieprawidłowy, to będzie miała Pani zaproponowaną indukcję porodu. Jeżeli nie wyrazi Pani na nią zgody,
to zapewnimy Pani nadzór ambulatoryjny do czasu pojawienia się ewentualnych objawów nadciśnienia. W grupie
ukrytej wynik pozostanie nieznany do momentu zakończenia ciąży, natomiast w przypadku pojawienia się objawów
nadciśnienia przyjmiemy Panią do naszego Oddziału Perinatologii i zaopiekujemy się Panią i Pani dzieckiem do porodu.
Dodatkowo na wizycie kwalifikującej do badania będzie z Panią zebrany szczegółowy wywiad oraz będzie
zmierzone ciśnienie tętnicze. Ponadto będziemy chcieli zbadać Pani satysfakcję i stan zdrowia psychicznego za pomocą
przeznaczonych do tego kwestionariuszy (STAI, WHO, PSS, Labour Agentry Scale).
W przypadku gdyby po wyrażeniu przez Panią zgody na udział w badaniu projekt został rozszerzony lub
w przyszłości byłby on kontynuowany być może skontaktujemy się z Panią i zaproponujemy udział w dalszym badaniu.
Kontakt z zespołem badawczym:
e-mail: pe37@szpitalzelazna.pl; tel.: +48 22 25 59 918

