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Streszczenie w języku polskim  

Wprowadzenie. Ciśnienie śródbrzuszne (IAP) jest to ciśnienie panujące w jamie 

brzusznej, zależne od objętości narządów trzewnych, ich stosunku anatomicznego, 

aktywności fizycznej oraz podatności ścian jamy brzusznej. U pacjentów wentylowanych 

mechanicznie, otyłych, chorych w stanie ciężkim, pacjentów z wielotorbielowatością nerek 

oraz u kobiet w ciąży, ciśnienie śródbrzuszne może wzrastać i powodować różne następstwa 

kliniczne. U kobiet ciężarnych jama brzuszna wraz z postępem ciąży zwiększa swoją 

podatność, a tym samym zwykle równoważy zwiększające się ciśnienie śródbrzuszne. Mimo 

tego, u niektórych kobiet dochodzi do rozwoju zespołu nadciśnienia śródbrzusznego, który 

może prowadzić do dysfunkcji narządów oraz upośledzenia krążenia matczyno-płodowego. 

Podwyższone wartości IAP mają wpływ na pracę między innymi układu krążenia, 

oddechowego, pokarmowego oraz endokrynnego. Aktualne hipotezy wskazują na możliwość 

związku pomiędzy podwyższonym ciśnieniem śródbrzusznym a występowaniem rzucawki 

i  stanu przedrzucawkowego. Do tej pory nie badano wpływu zmian ciśnienia śródbrzusznego 

w trakcie cięcia cesarskiego na parametry elektokardiograficzne i wektorokardiograficzne. 

Pełniejsze poznanie zmian zachodzących w trakcie cięcia cesarskiego, może przyczynić 

się  do lepszej opieki nad rodzącymi i poprawić bezpieczeństwo zabiegu.  

Ciąża jest stanem fizjologicznym i prowadzi do wielu istotnych zmian adaptacyjnych 

w  organizmie kobiety. Zmiany dotyczą przede wszystkim układu krążenia. Dochodzi 

do  zwiększenia częstości akcji serca i pojemności minutowej. Wraz z postępem ciąży, 

zmienia się także zapis elektrokardiograficzny (EKG). Poszczególne odprowadzenia EKG 

dostarczają informacji o konkretnych fragmentach mięśnia serca. Miokardium generalnie jest 

niejednorodną grupą komórek, którego regiony charakteryzują się regionalnymi różnicami 

zarówno w czasie repolaryzacji jak i depolaryzacji. Zaburzenia homogenności repolaryzacji 

są uznanym czynnikiem ryzyka powstawania zagrażających życiu arytmii.  

Wektorokardiografia jest metodą badania zmian wielkości i kierunku wychylenia 

wypadkowej wektora elektrycznego serca w czasie i przestrzeni. W wyniku pomiaru 

uzyskujemy wektorokardiogram, który jest graficznym przedstawieniem krzywej, jaką 



zakreśla wektor wypadkowej siły elektromotorycznej, w trakcie depolaryzacji i repolaryzacji 

mięśnia serca. W odróżnieniu od standardowego badania EKG, rejestruje ona zmiany 

wypadkowej siły elektromotorycznej w przestrzeni trójwymiarowej. Wektorokardiografia 

dostarcza istotnych danych, mających udowodnione znaczenie w predykcji zdarzeń sercowo-

naczyniowych. Aktualnie brak jest w literaturze doniesień dotyczących analizy zmian 

parametrów wektorokardiograficznych, u pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu. 

Cel pracy.  

1. Ustalenie wartości IAP przed i po zabiegu cięcia cesarskiego oraz czynników mogących 

mieć na nie wpływ; 

2. Porównanie parametrów elektro- i wektorokardiograficznych u pacjentek poddawanych 

cięciu cesarskiemu przed i po zabiegu; 

3. Zidentyfikowanie czynników mogących mieć wpływ na badane parametry elektro- 

i  wektorokardiograficzne u kobiet poddawanych cięciu cesarskiemu; 

4. Ustalenie ewentualnych zależności pomiędzy IAP a wybranymi parametrami elektro- 

i  wektorokardiograficznymi u pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu. 

Materiał i metody. Badanie zostało zaplanowane i wykonane, jako badanie 

obserwacyjne, nieinterwencyjne i przekrojowe. Na jego przeprowadzenie uzyskano zgodę 

Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - Uchwała nr KE-

0254/65/2017. Wszystkie pacjentki zakwalifikowane do badania wyraziły świadomą ustną 

i  pisemną zgodę na wzięcie w nim udziału. Do badania zostały zakwalifikowane pacjentki 

poddawane cięciu cesarskiemu w Klinice Perinatologii i Patologii Ciąży oraz w III Klinice 

Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rekrutacja pacjentek odbyła się w latach 

2019 i 2020. Spośród 66 pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu w badanym okresie, 

do  badania włączono 36. Badane pacjentki stanowiły same dla siebie grupę kontrolną. 

U wszystkich badanych pacjentek przeprowadzono szczegółowy wywiad dotyczący 

chorób współistniejących, poprzednich ciąż, badanie fizykalne oraz pomiary wzrostu i masy 

ciała. Bezpośrednio przed i po cięciu cesarskim było monitorowane ciśnienie tętnicze i tętno. 

Każda z pacjentek miała wykonane podstawowe badania biochemiczne (w ramach 

rutynowego przygotowania do cięcia cesarskiego). Bezpośrednio przed i po cięciu cesarskim 

wykonywano pomiary ciśnienia śródbrzusznego. Pomiary IAP wykonywano metodą Krona, 

za pomocą umieszczonego w pęcherzu moczowym cewnika Foley’a. 

Pomiary elektrokardiograficzne i wektorokardiograficzne uzyskano przy pomocy 

urządzenia Cardiax (IMED Co.,Ltd., Budapest, Hungary) w formie cyfrowej 10-sekundowego 



fragmentu 12-odprowadzeniowego EKG, dokonywane było automatyczne uśrednienie zapisu 

do postaci pojedynczej ewolucji serca (ang. single beat), która następnie podlegała 

transformacji do zapisu wektorkardiograficznego za pomocą odwróconej matrycy Dover. 

Wyniki. Ciśnienie śródbrzuszne w badanej grupie kobiet mierzone na początku zabiegu 

wynosiło od 6 do 15 mmHg (średnio 9,6±2,4 mmHg). Po cięciu cesarskim (CC) jego wartości 

istotnie spadały do wartości od 0 do 7 mm Hg (średnio 3,1±1,5 mmHg; p=0,001). 

U  wszystkich ciężarnych po zabiegu IAP wracało do normy (IAP <7 mmHg, zgodnie 

z  kryteriami Światowego Towarzystwa Zespołu Ciasnoty Śródbrzusznej (WSACS). 

W badanej grupie kobiet BMI (body mass index) (p=0,003) i masa ciała (p=0,006) 

korelowały z wartościami ciśnienia śródbrzusznego przed i po cięciu cesarskim. Ciśnienie 

skurczowe i rozkurczowe było istotnie wyższe u ciężarnych z podwyższonym IAP przed 

zabiegiem (odpowiednio: p=0,008; p=0,012). Stężenie fibrynogenu także korelowało 

z  wartościami ciśnienia śródbrzusznego, zarówno przed, jak i po zabiegu cięcia cesarskiego 

(odpowiednio: p=0,031 oraz p=0,013). Nie stwierdzono związku pomiędzy IAP przed 

wykonaniem cięcia cesarskiego, a innymi parametrami biochemicznymi. 

Większość badanych parametrów elektro- i wektorokardiograficznych ulegała istotnym, 

dynamicznym zmianom. Przestrzenny kąt QRS-T po cieciu cesarskim znacząco zmniejszał 

się (przed CC (I) 42,44°±29,4° vs po CC (II) 31,22°±16,17°; p=0,0026 oraz 24 godziny 

po  (III) 22,88°±12,51°; p=0,00009). 

Czas trwania zespołu QRS (QRSd) wydłużał się po wykonanym zabiegu (QRSd przed 

88,6±5,9ms vs QRSd po 91,4±6,0 ms; p=0,0004). Po 24 godzinach od zabiegu QRSd ulegał 

dalszemu wydłużeniu, jednak nie były to wartości istotne (QRSd (III)=92,0±5,1ms; p=0,29).  

 QTc bezpośrednio po CC uległ nieznacznemu wydłużeniu (QTc przed 441,1±18,9 ms vs 

QTc po 446,5±28,6 ms; p=0,18), a następnie po około 24 godzinach jego wartość istotnie 

spadała, do średnio 431,6±12,1 ms; p=0,0009).  

Przestrzenny kąt QRS-T przed wykonaniem cięcia cesarskiego był związany z BMI matki 

(p=0,016). W badanej populacji kobiet stężenie kreatyniny korelowało z wartościami 

przestrzennego kąta QRS-T, zarówno przed (p=0,003), jak i po zabiegu (p=0,025). 

Nie  stwierdzono istotnego wpływu innych parametrów biochemicznych, w tym wskaźników 

limfocytowo-neutrofilowego (NLR) i płytkowo-limfocytowego (PLR), na przestrzenny kąt 

QRS-T. 



 Liczba płytek krwi (p=0,049), stężenie CRP (p<0,001) oraz fibrynogenu (p=0,006) 

istotnie statystycznie korelowały z długością trwania zespołu QRS (QRSd). Także liczba ciąż, 

miała związek z wydłużeniem zespołu QRS (QRSd, p=0,038).  

Liczba neutrofilii (p=0,012) i stężenie sodu we krwi (p=0,008) korelowały z QTc przed 

wykonaniem cięcia cesarskiego. Z parametrów antropometrycznych, z długością 

skorygowanego odstępu QT miał związek BMI (p=0,012)  

W badanej grupie nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy przestrzennym kątem 

QRS-T oraz jego zmianą zachodzącą w trakcie cięcia cesarskiego a IAP. 

Wnioski.  

1. W trakcie zabiegu cięcia cesarskiego ciśnienie śródbrzuszne ulega nagłemu i istotnemu 

obniżeniu, do wartości uznawanych za prawidłowe w populacji ogólnej; 

2. Otyłość jest czynnikiem ryzyka występowania wyższych wartości IAP przed zabiegiem 

cięcia cesarskiego; 

3. Wartości parametrów wektoro- i elektrokardiograficznych przed wykonaniem cięcia 

cesarskiego, zależą zarówno od cech osobniczych matki, jak też od masy płodu oraz 

niektórych parametrów biochemicznych. Świadczy to o złożonym wpływie różnych 

czynników na propagację potencjału czynnościowego w tej grupie pacjentek; 

4. W trakcie cięcia cesarskiego i we wczesnym okresie połogu wartości przestrzennego kąta 

QRS-T, QRSd, QTc oraz większość innych parametrów wektoro- 

i  elektrokardiograficznych ulega istotnym zmianom. Wskazuje to na zmianę czynności 

bioelektrycznej mięśnia serca, zachodzącą w momencie zabiegu. Ustalenie znaczenia 

obserwowanych zmian wymaga dalszych badań; 

5. W okresie bezpośrednio po cięciu cesarskim dochodzi do przejściowego wydłużenia 

odstępu QTc. Może to pośrednio sugerować wyższe zagrożenie wystąpienia 

poporodowych zaburzeń rytmu serca. W związku z powyższym, rutynowe monitorowanie 

EKG w okresie po cięciu cesarskim, nawet u w pełni zdrowych pacjentek, wydaje się być 

klinicznie uzasadnione; 

6. Brak zależności między przestrzennym kątem QRS-T a IAP sugeruje, że do zmniejszenia 

przestrzennego kąta QRS-T po zabiegu, dochodzi w innym mechanizmie niż spadek IAP. 

Na tym etapie badań nie jest jednakże możliwe jego dokładne ustalenie.  

 


