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Nadciśnienie tętnicze jest obecnie najważniejszym czynnikiem ryzyka sercowo- naczyniowego 

wpływającym na zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób układu krążenia . Nowe  trendy 

socjalne oraz demograficzne, jak  również postępy medycyny z  uwzględnieniem coraz  częściej  

stosowanych technik wspomaganego rozrodu , są przyczyną wzrostu liczby kobiet , które  zachodzą  

w  ciążę w 3 i 4 dekadzie życia. Kobiety te, są  często   obciążone chorobami przewlekłymi, w tym 

nadciśnieniem tętniczym.  

Pomimo znacznego postępu w medycynie perinatalnej, ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym jest 

nadal ogromnym wyzwaniem dla położnika ze względu na duże ryzyko wystąpienie gwałtownych i 

trudnych do przewidzenia powikłań . 

Uwaga badaczy skupiona jest głównie na najbardziej niebezpiecznych postaciach nadciśnienia 

tętniczego w ciąży - stanem przedrzucawkowym i rzucawką, ponieważ są one przyczyną dużej 

śmiertelności matek, zgonów wewnątrzmacicznych oraz niskiej masy urodzeniowej noworodków. 

Obecnie koniecznym stało się potraktowanie kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym w postaci 

pierwotnej lub wtórnej jako nowej normy w położnictwie. Celem współczesnego położnictwa jest 

konieczność zapewnienia bezpiecznej opieki perinatologicznej tym kobietom , w celu urodzenia 

zdrowego dziecka oraz niedopuszczenia do poważnych powikłań u matki.  

Ciąża wiąże się ze wzmożonym metabolizmem wszystkich niemal komórek organizmu. Na szczególną 

uwagę zasługuje analiza zmian zachodzących w komórkach wątroby, ze względu na ryzyko 

wystąpienia poważnych powikłań w postaci : zespółu HELLP, ostrego stłuszczenie wątroby, czy 

cholestazy ciężarnych. 

Choroby te, występujące tylko w ciąży stanowią bezpośrednie zagrożenie życia matki i płodu. Ich 

przebieg jest często piorunujący i nieprzewidywalny.  

Koniecznym staje się przeprowadzenie badań mogących odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu 

nadciśnienie tętnicze wpływa na funkcję komórki wątroby kobiet w ciąży. 

Obecna praca analizuje zagrożenie hepatocytów stresem w ciąży powikłanej nadciśnieniem 

tętniczym, w funkcji czasu trwania ciąży oraz w połogu. Wyniki badań mogą okazać się pomocne w 

opracowaniu skutecznych algorytmów postępowania w przypadku kobiet, u których ryzyko 

występowania nadciśnienia tętniczego w ciąży jest większe, oraz u kobiet u których ciąża 



współistnieje z nadciśnieniem tętniczym. Wciąż istnieje potrzeba badań dających odpowiedź na 

pytanie kiedy należy zacząć ściśle monitorować ciężarną z nadciśnieniem, by uniknąć powikłań 

wiążących się z dużą umieralnością matek i płodów. 

Niniejsza praca aspiruje do próby odpowiedzi na to pytanie.  

 

Cel :  

Celem pracy była 

О immunohistochemiczna ocena hepatocytów wątroby samic szczura w ciąży, powikłanej 

nadciśnieniem ciężarnych wywołanym zespołem nerczycowym po Adriablastynie, uwzględniająca 

czynnik czasu. 

Komórki wątroby przebadano pod kątem  

О apoptozy oceniając, ekspresję kaspazy 3  

О ekspresji białka HSP70 – markera środowiskowego stresu komórki 

О ekspresji białka p53 – markera uszkodzenia jądra komórkowego – strażnika genomu 

О kliniczne oraz  laboratoryjne przedstawienie doświadczalnie uzyskanych modeli zespołu 

nerczycowego i nadciśnienia ciężarnych (stężenie białka całkowitego w surowicy krwi, proteinuria, 

ciśnienie tętnicze krwi, obrzęki i przesięki do jam ciała, masa ciała samic szczura) 

О uzupełnienie modelu zespołu nerczycowego i nadciśnienia ciężarnych o ocenę stężenia we krwi 

samic szczura trójglicerydów, chololesterolu, oraz albumin. 

Materiał i metody :  

Badaniem objęto dobrane losowo szczury, samice szczepu Wistar o początkowej masie ciała 200-

250g, w wieku od 2,5 do3 miesięcy. Samice dobrano zgodnie z zasadą jednoczasowości grup 

kontrolnych i badanych.  

Zwierzęta podzielono na 10 równolicznych grup – po 8 samic w każdej, 5 grup doświadczalnych i 5 

grup kontrolnych. Samicom z grup doświadczalnych I, III,V, VI, IX podano jednorazowo 

dootrzewnowo 5 mg/kg.m.c. Adriablastyny. Samicom z grup kontrolnych II.IV, VI, VIII, X podano 

jednorazowo dootrzewnowo 10 ml 0,9% NaCl. 

Samice szczura z grupy I doświadczalnej i II kontrolnej dekapitowno po upływie 4 tygodni trwania 

badania. 

Samice szczura z grupy III doświadczalnej i IV kontrolnej po upływie 4 tygodni trwania badania 

zapłodniono, następnie dekapitowano w 6 dniu trwania ciąży. 

Samice szczura z grup V doświadczalnej i VI kontrolnej po upływie 4 tygodni trwania badania 

zapłodniono, następnie dekapitowano w13 dniu trwania ciąży ( koniec II trymestru). 

Samice szczura z grupy VII doświadczalnej i VIII kontrolnej po upływie 4 tygodni trwania badania 

zapłodniono, następnie dekapitowano w 20 dniu trwania ciąży (koniec III trymestru). 

Samice szczura z grupy IX doświadczalnej i X kontrolnej po upływie 4 tygodni trwania badania 

zapłodniono, następnie dekapitowano w 28 dniu po okoceniuiu się (po okresie połogu).  



Samicom szczura z grup doświadczalnych podawano jednorazowo dootrzewnowo Adriablastynę w 

dawce 5 mg/ kg m. c. (Adriblastin ; Farmitalia, D) w celu uzyskania modelu zespołu nerczycowego i 

nadciśnienia u ciężarnych szczurów labolatoryjnych. Efekty oceniano przez: 

a) obserwacje kliniczne : 

О badanie masy ciała - na początku doświadczenia oraz przed dekapitacją każde zwierzę ważono na 

wadze laboratoryjnej Mensor WE2. 

О ocenę ciśnienia tętniczego - wszystkim zwierzętom mierzono ciśnienie krwi, na początku 

doświadczenia i na 24 godziny przed zabiciem. Pomiaru dokonano przy użyciu pletysmografu BP 

Recorder 8006 na tętnicy ogonowej.  

О badanie moczu – na początku doświadczenia przed podaniem leków, a następnie co 5 dni 

analizowano mocz zwierząt używając testów paskowych Combina 9 SG.  

b) badania krwi – po dekapitacji pobierano od samic szczura krew z serca, w której oznaczano poziom 

białka całkowitego (g/dl). 

Model zespołu nerczycowego i nadciśnienia tętniczego u ciężarnych samic szczura rozszerzono 

poprzez ocenę stężenia trójglicerydów cholesterolu i albumin w surowicy krwi badanych zwierząt ( 

badania własne). 

Do badań immunohistochemicznych pobrano wycinki z prawego płata wątroby po dwa preparaty od 

każdego osobnika. Preparaty wybarwiono . Dokumentacji fotograficznej dokonano przy użyciu Colour 

Video Camera CCD-IRIS (Sony) połączonej z komputerem.  

Wyniki badań immunohistochemicznych oceniano: 

О jakościowo biorąc pod uwagę intensywność barwnego odczynu w miejscu reakcji antygen-

przeciwciało w badanych narządach szczura, w poszczególnych grupach. 

О ilościowo przy użyciu programu komputerowego Analysis-pro, wersja 3 (Soft Imaging System 

GmbH, Niemcy). Analizę obrazu mikroskopowego w powiększeniu 125x oceniającą ekspresję białka 

przeprowadzono oceniając z każdego preparatu 3 losowo wybrane miejsca, każde o powierzchni 

781193,35 µm2. Liczono pole powierzchni komórek wykazujących odczyn dodatni (+).  

Uzyskane wyniki badań zestawiono w postaci średnich oraz odchylenia standardowego średniej i 

opracowano statystycznie posługując się testem MANOVA, ANOVA, post hoc Scheffe. Przyjęto 5% 

ryzyka błędu wnioskowania i istotność statystyczną różnic przy p mniejszym lub równym 0.05. 

Analizie statystycznej poddano :  

О różnice w wynikach badań lab krwi 

О różnice w średnim polu powierzchni zajmowanym przez dodatni odczyn immunohistochemiczny w 

poszczególnych grupach dla wszystkich badanych przeciwciał. 

 

Wyniki badań:  

Po 28 dniach od podania dootrzewnowego Adriablastyny , oceniono obecność obrzęków i przesięków 

( masa ciała ), poddano analizie mocz i surowicę krwi, w celu potwierdzenia obecności zespołu 

nerczycowego opisywanego w literaturze.  



Uzyskane wyniki i poczynione obserwacje potwierdzają wystąpienie objawów zespołu nerczycowego 

i nadciśnienia tętniczego . 

Następnie poddano ocenie wybarwione prepraty prawego płata wątroby dekapitowanych zwierząt w 

celu oceny narażenia stresem komórki wątroby poprzez ocenę eksresji odpowiedzi dla białka HSP70, 

kaspazy 3 oraz białka p56, uzyskując następujące wyniki: 

Ciąża prawidłowa 

Ciąża prawidłowa zwiększyła zagrożenie stresem komórki wątroby w aspekcie wszystkich badanych 

wykładników ( HSP70, kaspazy 3, białka p53 ).  

Istotne jest zachowanie badanych parametrów w poszczególnych przedziałach czasowych: 

6 dzień ciąży– odnotowano istotne statystycznie większe pola powierzchni reakcji barwnych dla 

HSP70, białka p53 i kaspazy 3.  

13 dzień ciąży –- obserwowano dalszy wzrost dodatnich odczynów dla HSP70, nieznacznie 

zmniejszenie reakcji barwnych dla białka p53 , choć dalej utrzymywały się one na podwyższonym 

poziomie ( różnica nieistotna statystycznie ) oraz niewieli wzrostt pozytywnej odpowiedzi ze strony 

kaspazy 3.  

20 dzień ciąży - dodatnie odczyny dla HSP70 dalej utrzymywały się na wysokim poziomie, 

obserwowano niewielki wzrost reakcji pozytywnych dla p53 oraz niewielki spadek odpowiedzi dla 

kaspazy 3 . 

28 dni po okoceniu – połóg - pola odczynów barwnych dla wszystkich badanych parametrów były 

mniejsze niż w ciąży. Były to różnice istotnie statystycznie (p< 0,01) w stosunku do wszystkich 

trymestrów ciąży. 

Po zastosowaniu modelu zespołu nerczycowego i nadciśnienia tetniczego. 

Zastosowanie Adriablastyny i wystąpienie objawów zespołu nerczycowego, a następnie nadciśnienia 

tętniczego, spowodowało istotne nasilenie zagrożenie stresem komórki wątrobowej. Manifestowało 

się to, znacznie zwiększonym odsetkiem dodatnich pól dla białka HSP70, wzrostem pozytywnych 

odczynów barwnych dla białka p53 przez cały czas trwania ciąży, oraz w połogu, oraz dodatnich 

reakcji immunohistochemicznych dla kaspazy 3 , za wyjątkiem nieznacznego reakcji w I trymetrze 

ciąży.  

6 dzień ciąży - zaobserwowano istotnie statystycznie większe pole dodatnich odczynów barwnych dla 

białka HSP70, niewielki wzrost odsetka reakcji barwnych w stosunku do białka p53 – bez istotności 

statystycznej oraz niewielki, nieistotny statystycznie wzrost dodatnich reakcji w badanych 

preparatach dla kaspazy 3. W I trymestrze ciąży, rakcje komórki wątroby w odpowiedzi na stres 

związany z objawami zespołu nerczycowego, odbywały się głownie przez aktywację białek szoku 

cieplnego HSP70.  

13 dzień ciąży - komórka wątroby zareagowała dalszym utrzymaniem się podwyższonych odczynów 

dla białek szoku cieplnego HSP70 , podobnie jak w I trymestrze, niewielkim wzrostem -nieistotnym 

statystycznie pozytywnych reakcji dla białka p53, oraz podobną reakcję dla kaspazy 3  

20 dzień ciąży – odnotowano dalszy , jakkolwiek nieistotny statystycznie wzrost odsetka pozytywnych 

reakcji barwnych dla HSP70 oraz e duży, istotny statystycznie wzrost pozytywnych reakcji barwnych 

dla białka p53 . Podobne duże różnice zaobserwowano w stosunku do reakcji dodatnich dla kaspazy 

3.  



28 dni po okoceniu - po połogu - nadal na bardzo wysokim poziomie, choć nieco niższym niż pod 

koniec ciąży, utrzymują się odczyny pozytywne dla białka p53. Istotnie statystycznie zmniejsza się 

odpowiedź ze strony białka HSP70 oraz kaspazy 3.  

Wnioski : 

1.      W niniejszej pracy potwierdzony został model zespołu nerczycowego i nadciśnienia tętniczego u 

ciężarnych samic szczura po podaniu Adriamycyny.  

a)      Nadciśnienie tętnicze wystąpiło w II trymestrze ciąży .  

b)      Model doświadczalny nadciśnienia ciężarnych uzupełniono o ocenę stężenia we krwi samic 

szczura trójglicerydów, cholesterolu i albumin, które w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym 

istotnie wzrosło w porównaniu z ciążą kontrolna.  

2.      Fizjolologiczna ciąża u samic szczura jest czynnikiem wywołującym wzmożony stres w komórce 

wątroby.  

a)      Stwierdzono nasilenie ekspresji białka HSP70, kaspazy 3 oraz białka p53.  

b)      W połogu zagrożenie stresem komórki wątroby istotnie się zmniejsza i jest porównywalne do 

okresu przed zapłodnieniem. 

3.      W ciąży samic szczurów powikłanej nadciśnieniem tętniczym: 

a)      zaobserwowano w stosunku do ciąży kontrolnej nasilenie reakcji immunohistochemicznych dla 

wszystkich badanych białek (białka HSP70, kaspazy 3 i białka p53), świadczące o wzmożeniu 

zagrożenia hepatocyta stresem komórkowym. 

b)      narażenie komórek wątroby na stres utrzymuje się również po porodzie. Zwraca w tym okresie 

uwagę nasilenie dodatniego odczynu immunohistochemicznego dla białka p53, świadczące o 

zagrożeniu szkodzeniem genomu hepatocytów.  

c)      W I trymestrze dominowała wzmożona reakcja immunohistochemiczna dla białka HSP70. 

Ekspresja białka p 53 i kaspazy 3 nie była jeszcze istotnie nasilona.  

Zasadne byłoby kontynuowanie badań nad wykorzystaniem reakcji z udziałem białek HSP70 w 

testach służących do przewidywania wystąpienia nadciśnienia w późniejszym okresie ciąży .  

4.      Istotne zagrożenie hepatocyta stresem w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym, 

potwierdzone przeprowadzonymi badaniami, obliguje do objęcia kobiet u których ciąża powikłana 

jest nadciśnieniem tętniczym, ścisłym nadzorem perinatologicznym, ze względu na możliwość 

wystąpienia groźnych powikłań, zależnych od funkcji wątroby, W panelu badań wykorzystywanych do 

monitorowani tej grupy pacjentek, nie może zabraknąć wykładników informujących o funkcji wątroby 

( ASPAT, ALAT, Bilirubina, Fosfataza alkaliczna ) . 

5.      Przeprowadzone badania wskazują na konieczność objęcia opieką perinatologiczną kobiet u 

których wystąpiło nadciśnienie tętnicze w ciąży, również po połogu . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      SUMMARY 

 

Arterial hypertension is currently a major cardiovascular risk factor affecting morbidity and mortality 

due to circulatory diseases. Ongoing changes in social and demographic trends as well as advances in 

medicine will continuously increase the number of women who decide to have a baby in the 3rd and 

4th decade of life. Increasingly high incidences of late motherhood result in higher percentages of 

pregnant women with chronic diseases, including arterial hypertension.  

 Despite considerable advances in perinatal medicine, hypertension-complicated pregnancy remains 

a huge challenge for obstetricians due to a high risk of sudden and difficult to anticipate 

complications.  

Researchers are mainly focused on the most dangerous forms of arterial hypertension in pregnancy, 

i.e. preeclampsia and eclampsia, as they result in high maternal and intrauterine death mortality 

rates and low birthweights of newborns. 

At present, pregnant women with primary and secondary hypertension should be considered a new 

norm in obstetrics.  The objective of modern obstetrics is to provide these women with safe perinatal 

care so that they can give birth to healthy babies and to prevent severe maternal complications.  



        Pregnancy is associated with enhanced metabolism of almost all body cells. Changes in hepatic 

cells merit special attention due to a risk of severe complications, such as HELLP syndrome, acute 

hepatic steatosis or intrahepatic cholestasis of pregnancy.  

The aforementioned diseases occurring only in pregnancy are life threatening for both mothers and 

foetuses. In many cases, their course is fulminant and unpredictable.   

        Therefore, the effects of arterial hypertension on liver function in pregnant women should be 

meticulously studied. 

        The present study analyses the hepatocyte stress-associated risk in hypertension-complicated 

pregnancy in relation to duration of pregnancy and puerperium. Its findings can prove useful for 

elaboration of effective management algorithms in women at a higher risk of developing arterial 

hypertension and in cases where pregnancy coexists with hypertension. Further studies are required 

to determine when to start close monitoring of pregnant women with hypertension in order to avoid 

complications associated with high maternal and foetal mortality.  

                In the present study, attempts have been made to find the answer to the above question.   

 

Aim :  

The study aim: 

-       immunohistochemical evaluation of hepatocytes of female rats whose pregnancy was 

complicated with hypertension resulting from adriablastine-induced nephrotic syndrome with the 

time factor considered.  

The examinations of hepatocytes involved:  

● apoptosis with caspase  3 expression evaluated 

● expression of HSP70, an environmental marker of cellular stress 

● expression of p53- a marker of nucleus damage and the guardian of the genome  

  

- clinical and laboratory characteristics of experimental models of nephrotic syndrome and maternal 

hypertension (serum total protein, proteinuria, arterial blood pressure, swellings and cavity 

transudate,  body weights)  

- determinations of blood triglycerides, cholesterol and albumins. 

 Material and methods :  

The study was carried out on randomly chosen female Wistar rats aged 2.5-3 months with the initial 

body weight of 200-250 g. Control and study groups were selected simultaneously.  

Rats were divided into 10 groups, 8 females each – 5 study and 5 control groups. The females of 

study groups I, III,V, VI, IX were administered intraperitoneally adriablastine – 1x 5 mg/kg.b.w. The 

females of control groups II, IV, VI, VIII, X  received intraperitoneally 0.9% NaCl, - 1x 10 ml.  

The females of study group I and control group II were decapitated after 4 weeks.  



The females of study group III and control group IV were inseminated after 4 weeks and decapitated 

on the 6th gestational day.  

The females of the study group V and control group VI were inseminated after 4 weeks and 

decapitated on the 13th gestational day( end of second trimester). 

The females of study group VII and control group VIII were inseminated after 4 weeks and 

decapitated on the 20th gestational day (end of third trimester). 

The females of study group IX and control group X were inseminated after 4 weeks and decapitated 

on  post-delivery day 28 (after puerperium). 

The study groups received adriablastine in a dose of 5 mg/ kg b.w. 1x (Adriblastin; Farmitalia, D) to 

induce nephrotic syndrome and hypertension in pregnant laboratory rats. The effects were evaluated 

by: 

a)  clinical observation: 

-  body weight measurements – at the beginning of experiment and before decapitation, each animal 

was weighed using  the Mensor WE2. 

- blood pressure determinations – at the beginning of experiment and one day before decapitation 

using the BP Recorder 8006 on the caudal artery.  

-  urine testing – at the beginning of experiment before drug administration; later every  5 days using 

Combina 9 SG test stripes.  

b) blood testing –after decapitation, the heart blood was collected to determine total protein (g/dl). 

Moreover, the model of nephrotic syndrome and arterial hypertension in pregnant females was 

tested for serum triglycerides, cholesterol and albumins (determinations performed by the author). 

The right hepatic lobe biopsy specimens were collected for immunohistochemical examinations, two 

preparations from each animal. The preparations were stained and photographed using a Colour 

Video Camera CCD-IRIS (Sony) coupled with a computer. 

The immunohistochemical findings were assessed as follows: 

-   qualitatively evaluating the colour antigen-antibody reaction intensity in individual groups.  

- quantitatively using Analysis-pro, version 3 software (Soft Imaging System GmbH, Germany). The 

microscopic pictures, 125 x, were analysed by assessing protein expression in 3 randomly chosen 

specimen areas, 781193.35 µm2, each. The positive (+) cell surface areas were calculated.  

        The results were presented as mean and standard deviation and analysed statistically using the 

MANOVA, ANOVA, post hoc Scheffe`s tests; 5% error of inference was accepted; p≤0.05 was 

considered as significant.   

        Statistical analysis involved :  

 -  differences in blood results 

 -  differences in mean surface areas with positive immunochemical reactions in individual groups for 

all antibodies studied. 

 



Results: 

Twenty-eight days after intraperitoneal adriablastine administration, the presence of swellings and 

transudates was assessed; urine and blood serum were analysed to confirm the nephrotic syndrome 

according to literature data.  

The findings and observations confirmed the symptoms of nephrotic syndrome and arterial 

hypertension.  

Furthermore, right hepatic lobe preparations of decapitated animals were evaluated to determine 

stress risks of hepatocytes assessing the expression of HSP70, caspase 3 and p56. The findings were 

as follows: 

 Normal pregnancy 

Normal pregnancy increased the hepatocyte stress risk with regard to all the parameters analysed 

(HSP70, caspase 3, p53 ).  

It is essential to determine the changes in parameters at individual time intervals: 

6th gestational day – statistically significantly larger surface areas of colour reactions regarding 

HSP70, caspase 3 and p53.   

13th gestational day – a further increase in HSP70-positive reactions, slightly decreased p53- 

reactions, although still elevated (statistically non-significant) and a slight increase in caspase 3- 

positive reactions.  

20th gestational day – HSP70 -positive reactions were still high, a slight increase in p53-positive 

reaction and a slight decrease in caspase 3- reaction were observed.   

28 days after delivery – areas of colour reactions for all parameters were lower compared to 

pregnancy. The differences were statistically significant (p< 0.01) in all pregnancy trimesters.  

After the model of nephrotic syndrome and arterial hypertension was applied. 

The use of adriablastine and development of symptoms of nephrotic syndrome, followed by arterial 

hypertension resulted in a significantly enhanced hepatocyte stress risk, which manifested in 

substantially increased percentages of HSP70-positive areas, increased p53-positive reactions 

throughout pregnancy and puerperium as well as caspase 3-positive immunohistochemical reactions 

for, except for  a slight decrease in positive reactions in the first trimester.  

6th gestational day – significantly larger areas of HSP70-positive colours reactions, slight increases in 

colour p53 reactions- statistically non-significant, and a slight statistically significant increase in 

caspase 3-positive reactions. During the first trimester, hepatocytes reacted to stress associated with 

symptoms of nephrotic syndrome mainly by activation of HSP70.  

13th gestational day – maintenance of elevated HSP70 reactions, similarly as in the first trimester, a 

slight increase (statistically non-significant) in p53-positive reactions and a similar caspase 3 

reactions.    

 20th gestational day -  further, albeit statistically non-significant increase in the percentage of 

HSP70-positive reactions and a large statistically significant increase in p53-positive reactions.  

Similar differences were observed for caspase 3 -positive reactions.  



28 days after delivery- after puerperium, very high p53-positive reactions although slightly lower 

than at the end of pregnancy, p53- positive reactions. The HSP70 and caspase 3 reactions are found 

to be significantly decreased.  

Conclusions: 

6.      The study findings confirmed the model of nephrotic syndrome and arterial hypertension in 

pregnant rat females after the administration of adriamycin.  

c)      Arterial hypertension developed in the second trimester.  

d)      The study model of arterial hypertension was supplemented with determinations of blood 

levels of triglycerides, cholesterol and albumins, which were significantly higher in hypertension-

complicated pregnancy compared to control pregnancy.  

7.      Physiological pregnancy in rat females is a factor inducing enhanced stress in hepatocytes.  

c)      The expression of HSP70, caspase and p53 was found to be increased.  

d)      In puerperium, hepatocyte stress risk decreases and is comparable with that in the pre-

insemination period.  

8.      In hypertension-complicated pregnancy: 

d)      Enhanced immunohistochemical reactions were observed for all proteins (HSP70, p53 and 

caspase 3), evidencing increased hepatocyte stress risk. 

e)      Hepatocyte stress risk maintained was also observed post-partum. Increased p53-positive 

immunohistochemical reactions are noteworthy, which evidences the risk of hepatocyte genome 

damage.  

f)      During the first trimester, enhanced HSP70 immunohistochemical reactions predominated. The 

expressions of p53 and caspase 3 were not found to be significantly increased.  

Further studies are required regarding the use of HSP70 reactions in tests to anticipate the 

development of hypertension in the later period of pregnancy.   

9.      Since hepatocyte stress risk in hypertension-complicated pregnancy is, which was confirmed by 

the present study findings, close perinatal monitoring is required for women with hypertension-

complicated pregnancy due to possible severe complications dependent on liver function.  The 

examinations used for monitoring this group of patients should include liver function parameters ( 

ASPAT, ALAT, bilirubin, alkaline phosphatase ) . 

10.     The study results strongly suggest that women with hypertension in pregnancy should also be 

provided with perinatal care after puerperium. 

 

 


