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STRESZCZENIE  

Cel pracy: 

Celem niniejszej pracy była ocena biochemiczna i ultrasonograficzna szyjki macicy u pacjentek 

zagrożonych porodem przedwczesnym.  

Cel pracy realizowany był poprzez ocenę danych klinicznych, badań ultrasonograficznych z 

elastografią oraz stężenia metaloproteinaz MMP-8 i MMP-9 w osoczu oraz w wydzielinie z pochwy w 

grupie pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym w porównaniu do grupy kontrolnej 

ciężarnych z fizjologicznym przebiegiem ciąży. 

 

Materiał: 

Badaniem objęto 88 pacjentek, hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK 1 w 

Lublinie. Do grupy badanej zakwalifikowano pacjentki, u których w badaniu ultasonograficznym 

wykonywanym endowaginalnie stwierdzono długość szyjki 25 mm i mniej. Grupę kontrolną stanowiły 

pacjentki z fizjologicznym przebiegiem ciazy.  

 

Podsumowanie wyników 

W grupie badanej mediana zakończenia ciąży w tygodniach wynosiła 36,79. Mediana długości szyjki 

macicy wynosiła z kolei 17,49 mm. Parametry elastograficzne: odkształcenie oraz stosunek wynosiły 

odpowiednio 0,20 i 0,83. Natomiast w grupie kontrolnej mediana zakończenia ciąży w tygodniach 

wynosiła 39,10. Średnia długość szyjki macicy wynosiła z kolei 34,73 mm. Natomiast odkształcenie 

oraz stosunek wynosiły odpowiednio 0,20 i 1,23. 



W grupie badanej stężenie MMP-8 w surowicy i wydzielinie szyjki macicy wynosiło średnio 

odpowiednio 74,17 oraz 155,46 ng/ml. Natomiast stężenie MMP-9 w surowicy i wydzielinie szyjki 

macicy wynosiło średnio odpowiednio 1308,98 oraz 202,43 ng/ml. W grupie kontrolnej stężenie 

MMP-8 w surowicy i wydzielinie szyjki macicy wynosiło średnio odpowiednio 58,44 oraz 94,19 ng/ml. 

Natomiast stężenie MMP-9 w surowicy i wydzielinie szyjki macicy wynosiło średnio odpowiednio 

1261,56 oraz 103,59 ng/ml. 

Porównanie rozkładu wartości wybranych parametrów demograficzno-klinicznych w grupach: 

badanej i kontrolnej wykazało istotne statystycznie różnice w zakresie zmiennej –długość trwania 

ciąży, długość szyjki macicy oraz stężenia MMP-8 w (ocenianego w próbkach wydzieliny szyjkowej 

pobranych z tylnego sklepienia pochwy). 

Podobnie zmienna „długość szyjki macicy” w mm przyjmowała znamiennie wyższe wartości w grupie 

kontrolnej w porównaniu do grupy badanej. W przypadku pozostałych badanych zmiennych nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic w zakresie rozkładu danych. 

Natomiast w przypadku stężenia MMP-8 (ocenianego w próbkach wydzieliny szyjkowej pobranych z 

tylnego sklepienia pochwy) zaobserwowano istotnie niższe wartości tego parametru w grupie 

kontrolnej w porównaniu z grupą badaną.  

 

Wnioski 

1. Oceny długości szyjki spełnia kluczową rolę podczas ultrasonograficznej oceny długości szyjki 

i jest jednym z ważniejszych markerów porodu przedwczesnego. 

2. Zastosowanie elastografii statycznej nie spełnia kryterium markera porodu przedwczesnego.  

3. Pomiar stężenia MMP-8 może stanowić jedną z metod przewidywania porodu 

przedwczesnego.  

  

  

8. ABSTRACT 

 The aim of this study was the biochemical and ultrasound evaluation of the cervix in patients 

at risk of preterm delivery. 

The aim of the study was to evaluate the clinical data, ultrasound examinations with elastography 

and plasma concentrations of MMP-8 and MMP-9 metalloproteinases and vaginal secretions in the 

group of patients with threatened preterm delivery compared to the control group of pregnant 

women with physiological pregnancy. 

 

Material: 

The study included 88 patients hospitalized in the Department of Obstetrics and Pregnancy 

Pathology, SPSK 1 in Lublin. Patients were qualified to the study group in whom the transvaginal 

ultrasonography showed a cervical length of 25 mm and less. The control group consisted of patients 

with a physiological course of pregnancy. 

 



Results submit 

In the study group, the median termination of pregnancy in 36.79 weeks of gestation. The median 

length of the cervix was 17.49 mm. Elastographic parameters: strain and ratio were 0.20 and 0.83, 

respectively. However, in the control group, the median termination of pregnancy in 39.10 weeks of 

gestation. The average length of the cervix was 34.73 mm. However, the strain and ratio were 0.20 

and 1.23, respectively. 

In the study group, the concentration of MMP-8 in the serum and secretions of the cervix was on 

average 74.17 and 155.46 ng/ml, respectively. In contrast, the concentration of MMP-9 in the serum 

and secretions of the cervix was on average 1308.98 and 202.43 ng/ml, respectively. In the control 

group, the concentration of MMP-8 in the serum and secretions of the cervix was on average 58.49 

and 94.19 ng/ml, respectively. In contrast, the concentration of MMP-9 in the serum and secretions 

of the cervix was on average 1261,56 and 103.59 ng/ml, respectively. 

A comparison of the distribution of selected demographic and clinical parameters in the test and 

control groups showed statistically significant differences in the variable length of gestation, length 

of the cervix and MMP-8 in (assessed in cervical secretion samples taken from the posterior vaginal 

vault). 

Similarly, the variable "length of the cervix" in mm had significantly higher values in the control group 

compared to the study group. In the case of the remaining variables examined, no statistically 

significant differences were found in the scope of the data distribution 

However, in the case of MMP-8 concentration (evaluated in cervical secretion samples taken from 

the posterior vaginal vault), significantly lower values of this parameter were observed in the control 

group in comparison with the study group. 

 

Conclusions 

1. Evaluation of the cerical length plays a key role in the ultrasonographic evaluation of the 

cervix and is one of the most important markers of preterm labor. 

2. The use of static elastography does not meet the criterion of preterm birth marker. 

3. Measurement of MMP-8 concentration may be one of the methods of predicting preterm 

delivery. 


