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OBJECTIU: Analitzar el comportament durant la gestació de: rigidesa arterial, Doppler d’arteries uterines i factors
placentaris en gestants sanes, comparant-lo amb gestants amb factors de risc per malaltia hipertensiva de l’embaràs.
MATERIAL I MÈTODES: Estudi prospectiu descriptiu-comparatiu de cohorts. S’estableixen 2 cohorts: cohortFR(sense factors de risc), i cohortFR+ (amb factors de risc). Trimestralment: rigidesa arterial, Doppler d’arteries uterines,
i obtenció de mostres de sang per seroteca per determinació de factors placentaris sFlt-1 i factor de creixement
placentari (PIGF). RESULTATS: 84 gestants (43 cohortFR- i 41 cohortFR+), edat mitja: 33±4,3 anys, IMC: 25,3±5,3,
primípares: 54,6%. En relació a la pressió arterial i paràmetres de rigidesa arterial, la cohortFR- presenta pressions
arterials perifèriques, índex augment (IA), pressions arterials centrals i VOP menors al moment basal respecte la
cohortFR+ (p=0,012 per a l'IA i p=0,000 per a la resta). Aquesta diferència es manté al segon i tercer trimestre (2T i
3T), sense diferències significatives en el comportament evolutiu. Pel què fa a l'ecografia doppler: el % de pacients
amb index de pulsatilitat d’arteries urterines (IP) patològic és més elevat a la cohortFR+ al 2T i al 3T (3T:
32.4%vs19.5%, però amb p ns). En quant als marcadors serològics, la sFlt-1 augmenta a ambdúes cohorts al llarg de
la gestació, amb un augment més marcat a la cohortFR+ (increment 3T: 135,9%vs62,6%). El quocient sFlt-1/PlGF
augmenta entre el 2T i el 3T només a la cohortFR+. A ambdós casos la p és ns. CONCLUSIÓ: La pressió arterial i els
paràmetres de rigidesa arterial tenen un comportament similar a ambdúes cohorts durant la gestació, tot i que la
cohortFR- parteix de valors inferiors. La cohortFR+ tendeix a presentar un % més elevat d’IP patològics al 2T i 3T. La
cohortFR+ tendeix a incrementar més la sFlt-1 i el quocient sFlt-1/PlGF durant la gestació.

