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Περιληψη
Η προεκλαμψία (ΠΕ) αποτελεί μία από τις κυρίαρχες αιτίες μητρικής και εμβρυικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, με ρυθμό επίπτωσης που ποικίλλει
μεταξύ 2-5% στο Δυτικό κόσμο. Oι ακριβείς αιτίες της νόσου παραμένουν
κατά κύριο λόγο άγνωστες, εξαιτίας του σύμπλοκου παθοφυσιολογικού μηχανισμού του νοσήματος. Γενετικές, περιβαλλοντικές και επιγενετικές παράμετροι έχουν ενοχοποιηθεί από πολλούς ερευνητές ως υπεύθυνοι παράγοντες
στην παθογένεση της ΠΕ. Πρόσφατη βιβλιογραφία δίνει μεγάλη σημασία
στο ρόλο του πατέρα. Ωστόσο ο ακριβής μηχανισμός του ρόλου του πατέρα
καθώς και ο βαθμός που ενδεχόμενα επηρεάζει παραμένει υπό διερεύνηση.
Σε αυτό το ενημερωτικό άρθρο σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε τα κύρια δεδομένα και τις πρόσφατες εξελίξεις από την τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά
με το ρόλο του πατέρα στην ΠΕ.

εισαγωγh
Η προεκλαμψία (ΠΕ) αποτελεί μία από τις κυρίαρχες αιτίες
μητρικής και εμβρυικής νοσηρότητας και θνησιμότητας και ως εκ
τούτου αποτελεί μία κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εγκυμοσύνη. Oι ρυθμοί επίπτωσης στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Δυτική
Ευρώπη ποικίλλουν μεταξύ 2-5%. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο,
σοβαρές μορφές ΠΕ και εκλαμψίας είναι περισσότερο συχνές με
συχνότητα που ποικίλλει από το χαμηλό ποσοστό του 4% για όλες
της εγκυμοσύνες έως το υψηλό ποσοστό του 18% σε κάποιες περιοχές της Αφρικής1,2. Περιστατικά παρ’ ολίγον θανάτου της μητέρας (maternalnear-misscases) ήταν 8 φορές πιο συχνά σε γυναίκες με ΠΕ και αυξημένα έως και 60 φορές σε γυναίκες με εκλαμψία σε σχέση με γυναίκες χωρίς ΠΕ ή εκλαμψία, αντίστοιχα3. Σοβαρές επιπλοκές της ΠΕ όπως ρήξη ήπατος, αποκόλληση πλακούντα, πνευμονικό οίδημα και οξεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να
προκαλέσει το θάνατο της μητέρας4. Πιστεύεται ότι γενετικοί, περιβαλλοντικοί, και επιγενετικοί παράγοντες εμπλέκονται στην
παθογένεση της ΠΕ, αλλά η ακριβής αιτιολογία παραμένει αδιευκρίνιστη. Συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία πιθανολογεί ότι γενετικοί παράγοντες που προέρχονται από τον πατέρα μπορεί να
είναι πολύ σημαντικοί στην παθολογική πλακουντοποίηση και την
εμφάνιση ΠΕ. Ωστόσο, φαίνεται ότι κληρονομήσιμοι παράγοντες
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της ΠΕ δεν είναι καθόλα κατανοητοί. Συχνά οι
κλινικοί ιατροί θεωρούν την ΠΕ ως νόσο της μητέρας, παρά το γεγονός αποτελεί νόσο του εμβρύου
και της μητέρας. Σε αυτή την ανασκόπηση προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε πατρικούς παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση της ΠΕ και να παρουσιάσουμε τα υπάρχοντα δεδομένα με εύληπτο
και κατανοητό τρόπο.
Oρισμοi
Σύμφωνα με το National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE)5, η ΠΕ ορίζεται ως
η ύπαρξη πρωτο-εμφανιζόμενης υπέρτασης μετά
από 20 εβδομάδες με συνοδό σημαντική πρωτεΐνουρία (λόγος πρωτεΐνης ούρων: κρεατινίνης
μεγαλύτερος από 30 mg/mmol ή πρωτεΐνη μεγαλύτερη από 300 mg σε 24-ωρη συλλογή ούρων). Η
σοβαρή ΠΕ ορίζεται ως η ΠΕ με σοβαρή υπέρταση και/ή συμπτώματα, και/ή βιοχημικές και/ή αιματολογικές διαταραχές. Το σύνδρομο HELLP αποτελείται από αιμόλυση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα
και χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων. Η πιο σοβαρή
υπερτασική διαταραχή στην κύηση είναι η εκλαμψία, μία κατάσταση με σπασμούς που συσχετίζεται
με την παρουσία της ΠΕ. Η πρώιμη ΠΕ, δηλαδή η
εμφάνιση της ΠΕ σε κύηση <34 εβδομάδων αποτελεί πιο σοβαρή διαταραχή σε σχέση με την όψιμη ΠΕ που εμφανίζεται σε κύηση>36 εβδομάδες6.
Παθοφυσιολογiα
Πολυάριθμοι παράγοντες κινδύνου έχουν ενοχοποιηθεί στην εμφάνιση της ΠΕ, όπως το οικογενειακό ιστορικό, η μητρική παχυσαρκία και το
προηγούμενο ιστορικό υπέρτασης της κύησης. Επίσης, οι πολλαπλές κυήσεις και η υψηλή αρτηριακή πίεση φαίνεται να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.
Η διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος, η ανεπαρκής ανάπτυξη του πλακούντα και η
εισβολή της τροφοβλάστης, η ισχαιμία του πλακούντα, το οξειδωτικό stress και η θρόμβωση αποτελούν παράγοντες που εμπλέκονται στον παθοφυσιολογικό μηχανισμό της ανάπτυξης της νόσου.
Νωρίς κατά την πρόοδο της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής ανάπτυξης του
πλακούντα, εξωλαχνωτοί τροφοβλάστες εμβρυικής
προέλευσης εισβάλλουν στις μητρικές σπειροειδείς

αρτηρίες του φθαρτού υμένα και του μυομητρίου.
Αυτές οι εισβάλλουσες κυτταροτροφοβλάστες αντικαθιστούν το ενδοθηλιακό στρώμα των μητρικών σπειροειδών αρτηριών, μεταμορφώνοντας τες
από μικρά, υψηλής αντίστασης αγγεία σε αγγεία υψηλής χωρητικότητας, τα οποία είναι ικανά να παρέχουν ικανή αιμάτωση στον πλακούντα και να παρέχουν στο έμβρυο μεγάλη ποσότητα αίματος7.
Νωρίς κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης, οι τροφοβλαστικές κοίτες λειτουργούν σχεδόν ως βαλβίδες
ρυθμίζοντας την αιματική ροή στο μεσο-λαχνωτό
χώρο, προστατεύοντας το έμβρυο από τη δυναμική
αιματική ροή της μητέρας8. Αγγειακές αλλαγές
μπορεί να ακολουθήσουν την εισβολή των τροφοβλαστών, υπονοώντας ότι η τροφοβλάστη στο διάμεσο χώρο παίζει ρόλο στην πρώιμη διακοπή, πιθανόν λόγω έκκρισης πρωτεολυτικών ενζύμων.
O σχηματισμός των αιματικών αγγείων είναι
πολύ σημαντικός όσον αφορά στην επιτυχή πλακουντοποίηση και αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο βήμα, δεδομένου ότι απαιτείται να υπάρχει επαρκής
αγγείωση του πλακούντα. Χωρίς αυτά, επιτυχής ανάπτυξη και λειτουργία του πλακούντα δεν είναι
δυνατό να υφίσταται.
Ένας από τους πιο σημαντικούς αγγειογενετικούς παράγοντες είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός παράγοντας αύξησης (VEGF). Εκφράζεται
στην εμβρυο-μητρική διασύνδεση, ειδικότερα στα
μητρικά επιθηλιακά κύτταρα κατά τη διάρκεια της
εμφύτευσης.
Η υποξία επάγει την νεοαγγείωση και υπερεκφράζεται ο VEGF. Η νεοαγγείωση διορθώνει
την ιστική οξυγόνωση και ακολούθως ελαττώνεται
η έκφραση του VEGF.Αυτό αποτελεί έναν σημαντικό ομοιοστατικό μηχανισμό, επειδή κατά το πρώτο
τρίμηνο της κύησης η τάση του οξυγόνου στις τροφοβλαστικές λάχνες είναι χαμηλή9. Η συμπεριφορά
της τροφοβλάστης κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης
επηρεάζεται από εξωκυττάριες πρωτεΐνες της θεμέλια ουσίας, οι οποίες συνδέονται με τα κύτταρα μέσω κατάλληλων υποδοχέων που ονομάζονται πρωτεΐνες πρόσδεσης. Oι κύριες 4 οικογένειες είναι οι
καδχερίνες, οι ιντεγκρίνες, η υπερ-οικογένεια των
ανοσοσφαιρινών και οι σελεκτίνες. Η Ε-καδχερίνη
είναι πολύ σημαντική στην διαφοροποίηση των κυτταρικών τροφοβλαστών σε συγκύτιο-τροφοβλάστη,
και οι ιντεγκρίνες ευθύνονται για την προσκόλληση
στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία10.
Η προσδετική ικανότητα των ιντεγκρινών προ-
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καλείται από ένα συνδυασμό των α- και β-υπομονάδων, ενώ η μετακίνηση ή η δεισδυτική συμπεριφορά της τροφοβλάστης σχετίζεται με αλλαγή στην
έκφραση της ιντεγκρίνης. Στην ΠΕ, η αλλαγή της ιντεγκρίνης από τις τροφοβάστες είναι παθολογική.
Είναι αρκετά γνωστό ότι στην ΠΕ τα ελεύθερα
κυκλοφορούντα λιπαρά οξέα αυξάνουν 15-20 εβδομάδες πριν την έναρξη της κλινικής νοσολογικής οντότητας11. Η αυξημένη υπεροξείδωση των λιπιδίων μπορεί να αυξήσει την ενδοθηλιακή διαπερατότητα στην πρωτεΐνη και να αυξήσει την ενσωμάτωση των λιπαρών οξέων στις ενδοθηλιακές κυτταρικές μεμβράνες. Μία αύξηση στην ενδοθηλιακή
διαπερατότητα στο νεφρικό σπείραμα οδηγεί σε
πρωτεΐνουρία, και μία αυξημένη διαπερατότητα
των τριχοειδών στη συστηματική κυκλοφορία μπορεί να οδηγήσει σε διάμεσο οίδημα, και τα δύο από
τα οποία αποτελούν κλινικές εκδηλώσεις της ΠΕ.
Τα υπεροξείδια των λιπιδίων και προϊόντα οξείδωσης επάγουν τη γένεση της θρομβίνης και τη
μείωση των επιπέδων της αντιθρομβίνης ΙΙΙ που
μαζί μπορούν να οδηγήσουν σε εύκολο σχηματισμό θρόμβου. Τα υπεροξείδια των λιπιδίων επίσης
αναστέλλουν τη συνθετάση PGI2, η οποία μειώνει
την παραγωγή της PGI2.
O αυξημένος λόγος TXA2/PGI2 δρα συνεργιστικά με τα χαμηλά επίπεδα ΝO (λόγω ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας), συνεισφέροντας σε αυξημένη αγγειοσύσπαση, προάγοντας τη συσσώρευση
αιμοπεταλίων και ελαττώνοντας την μητρο-πλακουντιακή αιματική ροή12,13.
Επίσης, σε φυσιολογική κύηση οι κυτταρικοί
τροφοβλάστες, που εισβάλουν στον φθαρτό υμένα
καταστέλλουν την έκφραση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας MHC κατηγορία II HLA-A. Αντ’
αυτού, εκφράζουν αντιγόνο μη-κατατασσόμενο
τάξης Ι HLA-G, το οποίο με τη σειρά του προάγει
τη διείσδυση της κυτταρικής τροφοβλάστης στη μήτρα και αναστέλλει τη λειτουργία των φυσικών φονικών κυττάρων (NK), και ως εκ τούτου διατηρούν
την ανοσολογική ισορροπία μεταξύ της μητέρας
και του εμβρύου. Σε μερικές από τις κυτταρικές
τροφοβλάστες σε γυναίκες με ΠΕ έχει αναφερθεί
έλλειψη HLA-G, που πιθανολογεί διαταραχή στην
προσαρμογή του ανοσοποιητικού συστήματος και
το οποίο δύναται να συνεισφέρει στην παθογένεια
της νόσου14.
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O ρOλοσ του Πατeρα
Δεν υπάρχουν μεταναλύσεις για το ρόλο του
πατέρα στην προεκλαμψία, με εξαίρεση μια μετανάλυση σχετικά με τις επιδράσεις των αντιπατρικών ανθρώπινων λευκοκυτταρικών αντισωμάτων
στην εξέλιξη της κύησης15. Από τη στιγμή που η
γνήσια προεκλαμψία είναι κυρίως μια νόσος της
πρώτης κύησης, η πολυτοκία έχει μια προστατευτική δράση, που εξαφανίζεται αιφνίδια με την αλλαγή του συντρόφου. Είναι γνωστό ότι τα HLA-G
που εκφράζονται στον εισβάλλοντα κυτταροτροφοβλάστη είναι σημαντικά για τις αγγειακές μεταβολές στο πλακουντιακό υπόστρωμα. Είναι εμφανές ότι κάθε κύηση σχετίζεται με μια ειδική ανοσοαλληλο-αντίδραση που αφορά το μητρικό ΝΚ κύτταρο, που αλληλεπιδρά με το πατρικό HLA. Αυτές
οι γυναίκες που στερούνται τα περισσότερα ή όλα
τα ενεργοποιημένα KIRS (AA γονότυπο), όταν το
έμβρυο έχει HLA-C που ανήκει στην HLA-C2
oμάδα, είναι υψηλού κινδύνου για προεκλαμψία16.
Παρατεταμένη έκθεση σε πατρικά αντιγόνα
σε σπερματικά υγρά έχει φανεί ότι επάγει τη μητρική ανοχή στο αλλογενές έμβρυο, το προστατεύει από την απόρριψη και μειώνει την πιθανότητα
προεκλαμψίας17. Ερευνητές υπέθεσαν ότι αυξημένη κολπική και/ή στοματική έκθεση σε πατρικά αντιγόνα που περιέχονται στο σπέρμα θα μπορούσε
να αυξήσει τη μητρική ανοχή στο εμβρυϊκό αλλομόσχευμα και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε
χαμηλότερο κίνδυνο για προεκλαμψία. H προεκλαμψία είναι σημανικά συχνότερη σε γυναίκες
που έχουν λάβει ωάρια από δότες ωαρίων σε σχέση με γυναίκες με αυτόλογα ωοκύτταρα που έκαναν in vitro γονιμοποίηση18. Επιπλέον οι Saiti και
Sakai19 ανέδειξαν τον υψηλότερο κίνδυνο για προεκλαμψία σε κυήσεις με χειρουργικά ενδοκυτταροπλασματική έγχυση ληφθέντος σπέρματος από
αζωοσπερμικούς συντρόφους. Oι Kho και συνεργάτες20 ανέφεραν ότι μια βραχείας διάρκειας σεξουαλική σχέση ήταν πιο συχνή σε γυναίκες με
προεκλαμψία σε σχέση με μη επιπλεγμένες κυήσεις. Oι Saftas και συνεργάτες21 στην ανάλυσή ενός μεγάλου πληθυσμού έδειξαν ότι οι άτοκες γυναίκες που είχαν προηγούμενη κύηση με τον ίδιο
πατέρα, είχαν 50% χαμηλότερο κίνδυνο για προεκλαμψία σε σχέση με γυναίκες εγκυμονούσες για
πρώτη φορά.
Προφανώς η προστατευτική δράση μιας μακροχρόνιας σεξουαλικής σχέσης εξηγείται από τη
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μητρική βλεννώδη αντοχή στα πατρικά αντιγόνα.
Στις γυναίκες η εκσπερμάτιση εναποτίθεται στον
τράχηλο και στον κόλπο, αλλά η έκταση, στην οποία το σπερματικό υγρό φυσιολογικά διεγείρει τη
σύνθεση φλεγμονωδών κυτοκινών ή τη λευκοκυτταρική διήθηση σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινο θηλυκού σωλήνα παραμένει ασαφής22.
Όπως έδειξαν οι Wang και συνεργάτες, η υπέρταση κύησης και η προεκλαμψία είναι πιο συχνές σε
γυναίκες, στις οποίες εμφυτεύθηκε ένα ωοκύτταρο
γονιμοποιημένο με χειρουργικά ληφθέν σπέρμα,
παρά με σπέρμα του συντρόφου τους μετά από τη
συνουσία23. In vitro μελέτες έδειξαν ότι τα κύτταρα του ανθρώπινου θηλυκού αναπαραγωγικού συστήματος μπορούν να ανταποκριθούν στο σπερματικό πλάσμα με αυξημένη έκκριση IL-8 και εκκριτικού λευκοκυτταρικού πρωτεασικού αναστολέα
(SLPI secretory leukocyte protease inhibitor) από ιστούς τραχήλου εμβαπτισμένους σε καλλιεργητικό
υλικό. Το σπερμικό TGF-b έχει αποδειχθεί ότι είναι ο κύριος διεγερτικός παράγοντας στη μετά τη
συνουσία φλεγμονώδη απόκριση της μητέρας και
είναι πιθανό να είναι απαραίτητο για την επαγωγή
άνοσης αντοχής στα σπερμικά αντιγόνα. Εκτός από
την αναστολή παθολογικής ανοσίας στα σπερματοζωάρια, αυτά τα γεγονότα εμπλέκονται και στην έναρξη μιας κατάλληλης θηλυκής άνοσης ανταπόκρισης στην εμφύτευση του εμβρύου, αφού πολλά
σπερματικά αντιγόνα μοιράζονται με το κύημα24.
Επιπρόσθετα η χρήση μεθόδων αντισυλληπτικού φραγμού έχει συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά
προεκλαμψίας. Αυτό φάνηκε από τη μελέτη των Hernadez και συνεργατών που συνέκριναν το ιστορικό αντισύλληψης και αναπαραγωγικής δραστηριότητας σε 73 εγκυμονούσες με προεκλαμψία και
70 εγκυμονούσες χωρίς προεκλαμψία. Η αναλογία
πιθανοτήτων για προεκλαμψία ανέδειξε έναν κατά 2.5 φορές αυξημένο κίνδυνο για προεκλαμψία
σε περίπτωση χρήσης μεθόδων φραγμού για αντισύλληψη, σε σχέση με γυναίκες που χρησιμοποιούσαν τις υπόλοιπες μεθόδους αντισύλληψης. Αυτή η
μελέτη επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η έκθεση στα
πατρικά σπερματικά αντιγόνα είναι προστατευτική έναντι της ανάπτυξης της προεκλαμψίας25.
Eπιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η προχωρημένη πατρική ηλικία είναι ένας παράγοντας
κινδύνου για την ανάπτυξη προεκλαμψίας στη μητέρα, όταν o πατέρας είναι>45 ετών26 ή <25 ετών.
Oι μηχανισμοί των αυξημένων πατρικών ηλικιών

δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί. Ίσως η παρατεταμένη βλάβη του DNA ή αλλαγές στις συνθήκες έκθεσης του σπέρματος θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνα για τη σχετιζόμενη με την πατρική ηλικία
προεκλαμψία. Παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρο
πώς συμβάλλει στον κίνδυνο προεκλαμψίας, η αλληλεπίδραση μεταξύ πατρικού και μητρικού αποτυπώματος και της σπερματικής βιολογικής φθοράς, ακολουθούμενα από βραχυσμένα χρωμοσωματικά τελομερή θα μπορούσε να προκαλέσει την
απενεργοποίηση όλου του δικτύου σημάτων που εμπλέκονται στην αιτιολογία της νόσου27. Τα υψηλά
ποσοστά προεκλαμπτικών κυήσεων σε νεαρούς
πατέρες επισημαίνουν υψηλή επιβλαβή περιβαλλοντική έκθεση του DNA. Επιπλέον πειραματικά
μοντέλα σε ποντίκια επιβεβαιώνουν τα ως άνω επιδημιολογικά δεδομένα.
Σε μια μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη φάνηκε
σχεδόν διπλασιασμός του κινδύνου της προεκλαμψίας που σχετίζεται με τη φυλή28. Έχει φανεί ότι τα
ποσοστά προεκλαμψίας ήταν χαμηλότερα στην περίπτωση ασιατικής πατρότητας. Επιπλέον μια διαφορετική πατρική και μητρική εθνικότητα σχετίστηκε με αυξημένα ποσοστά προεκλαμψίας. Σύμφωνα
με τον Caughey και συνεργάτες, για κάθε 1000 κυήσεις θα υπήρχαν περίπου 10 λιγότερες περιπτώσεις
προεκλαμψίας στα πλαίσια ασιατικής πατρότητας
και 5 περισσότερες περιπτώσεις προεκλαμψίας στα
πλαίσια γονικής εθνικής διαφοροποίησης29. Αυτές
οι διαφορές μπορεί να βοηθήσουν περαιτέρω στη
μελέτη των αιτιών της προεκλαμψίας.
Πολλές μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι γενετικές επιδράσεις της προεκλαμψίας ευθύνονται για
περίπου 31% της διακύμανσης στην προδιάθεση
για εμφάνιση προεκλαμψίας, ενώ το περιβάλλον
ευθύνεται για το 63%30. Μερικοί συγγραφείς πιστεύουν ότι οι άνδρες που είχαν την πατρότητα σε
μια προεκλαμπτική κύηση έχουν διπλάσια πιθανότητα να έχουν την πατρότητα μιας προεκλαμπτικής
κύησης με μι διαφορετική γυναίκα. Oι μελέτες γύρω από το πατρικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και καρδιαγγειακές νόσους αντικατοπτρίζουν μια ομάδα γονιδίων που μεταφέρονται
στην εμβρυο-πλακουντιακή μονάδα μέσω του πατέρα31. Μερικοί συγγραφείς σχετίζουν τις γενετικές θρομβοφιλίες με μια γκάμα επιπλοκών των
κυήσεων. Πολυμορφισμοί μονήρων νουκλεοτιδίων
στο γονίδιο IGF2, που κωδικοποιεί τον πατρικά
εκφραζόμενο «insulin like growth factor II» (ένα
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σημαντικό αυξητικό παράγοντα που εμπλέκεται
στη διήθηση και την πλακουντιακή λειτουργία),
σχετίζονται με ένα πλήθος επιπλοκών κύησης31.
Πίνακας 1. Όρια ήπιας, μέτριας και σοβαρής υπέρτασης
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες.
Ήπια
Mέτρια
Σοβαρή
Υπέρταση Υπέρταση Υπέρταση
Διαστολική πίεση
Συστολική πίεση

90-99
140-149

100-109
150-159

≥ 110
≥ 160

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι, με τους οποίους συγκεκριμένοι ιοί και συγκεκριμένα ο κυτταρομεγαλοϊός, μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλοκές κύησης και συγκεκριμένα σε προεκλαμψία. Το
αρσενικό ουροποιογεννητικό σύστημα είναι μεγάλη δεξαμενή για τον κυτταρομεγαλοϊό που θα μπορούσε να αλλάζει τα επίπεδα κυτοκινών στο σπερματικό υγρό επηρεάζοντας δυσμενώς την πατρική
βλεννογονική ανοχή30. Επιπλέον ο CMV έχει φανεί να εμποδίζει διάφορες πτυχές της λειτουργίας
του κυτταροτροφοβλάστη, συμπεριλαμβανομένης
της τροποποιημένης έκφρασης της ιντεγκρίνης και
μειωμένης διήθησης τροφοβλάστης, και κατά ενδιαφέροντα τρόπο μειωμένη έκφραση της HLA-G.
O κυτταρομεγαλοϊός μπορεί να επιμείνει σε μια απώτερη φάση στα ενδοθηλιακά κύτταρα και για
αυτό το λόγο μπορεί να προκαλέσει χρόνια ενδοθηλιακή δυσλειτουργία.
συμΠeρασματα
Η προεκλαμψία είναι ένα μείζον κλινικό πρόβλημα, του οποίου οι ακριβείς παθοφυσιολογικοί
μηχανισμοί δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί επαρκώς. Υπάρχει σημαντική ποσότητα δεδομένων στη
βιβλιογραφία, που εμπλέκει το ρόλο του πατέρα
μέσω πολύπλοκων και ως ενός σημείου ανεπαρκώς κατανοητών διαδικασιών. Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, για να εδραιωθούν αιτιολογικές
συσχετίσεις και να αναπτυχθούν περισσότερο επιθετικά προληπτικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Summary
Vamvakou G, Katsi V, Varounis Ch, Thomopoulos
K, Makris Th. Paternity role in preeclampsia. Arterial Hypertension 2015; 24: 19-24.
Preeclampsia (PE) is one of the leading causes of
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maternal and fetal morbidity and mortality, with
incidence rates ranging between 2-5% in the Western
World. The exact causes of the disease remain largely
unknown, due to the complex pathophysiologic
mechanisms involved in the process. Genetic,
environmental, and epigenetic parameters have been
implicated by various authors as culprits for the
pathogenesis of PE. Recent literature reports highlight
the paternal role. Still the exact extent and mechanism
remains elusive. In this systematic informative article,
we attempt to present major data, regarding the
paternal role in a concise and comprehensive manner.
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