
Streszczenie: 

 

Wstęp: 

Mimo postępu medycyny w ostatnich dekadach, nadal ogromnym problemem jest zjawisko 

porodu przedwczesnego oraz związane z nim komplikacje. Jest to główna przyczyna zgonów 

i zachorowalności noworodków i niemowląt na całym świecie. 

Postęp w opiece neonatologicznej doprowadził do spektakularnego wzrostu przeżywalności 

noworodków, a także znacznie zmniejszył ich zachorowalność. Zmniejszenie umieralności 

noworodków jest następstwem przede wszystkim wzrostu szans przeżycia bardzo małych 

wcześniaków, co z kolei zawdzięczamy regionalizacji opieki dla matek wysokiego ryzyka 

i wcześniaków, poprawie interdyscyplinarnego współdziałania specjalistów i rozwojowi 

neonatalnej intensywnej opieki medycznej. 

Mimo to, wcześniaki nadal obarczone są większym ryzykiem występowania porażenia 

mózgowego, upośledzenia rozwoju umysłowego, zaburzeń wzroku i słuchu oraz 

nieprawidłowości neurologicznych związanych z funkcją poznawczą i zaburzeniami 

behawioralnymi. 

Przyczyny porodu przedwczesnego są różnorodne i wieloczynnikowe. 

Jedną z głównych przyczyn wystąpienia takiej komplikacji jest niewydolność cieśniowo-

szyjkowa czyli niezdolność aparatu zamykającego macicę do utrzymania ciąży do terminu 

porodu, objawiająca się bezbolesnym rozmiękczaniem i skróceniem szyjki macicy bez czynności 

porodowej. Metodą zmniejszającą ryzyko porodu przedwczesnego w przypadku wystąpienia 

niewydolności cieśniowo-szyjkowej jest zakładanie szwu okrężnego na szyjkę macicy. 

W przypadku, gdy szew okrężny zakładany jest u pacjentek, u których dochodzi do 

przedwczesnego rozwierania szyjki macicy i wpuklania się błon płodowych w II trymestrze 

ciąży, a objawy są prezentowane w badaniu we wziernikach lub w badaniu USG szyjki macicy, 

wówczas szew okrężny ma charakter zabiegu nagłego (ratunkowego), którego celem jest 

przedłużenie czasu trwania ciąży. 

 

 



Cel pracy: 

Celem pracy była retrospektywna ocena skuteczności zabiegu założenia szwu ratunkowego na 

szyjkę macicy u pacjentek, u których doszło do przedwczesnego rozwarcia szyjki macicy z lub 

bez wpuklania błon płodowych do pochwy. Retrospektywnej analizie poddano wyniki 

perinatalne w grupie badanej. Skuteczność szwu ratunkowego oceniano na podstawie wieku 

ciążowego, w którym odbył się poród. Szew uznano za skuteczny, gdy poród odbywał się po 

zakończonym 28. tygodniu ciąży. 

 

Materiał i metody: 

Badanie przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji medycznej pacjentek, 

hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego nr 4 w Lublinie w latach 2002-2012, które wymagały założenia okrężnego szwu 

w trybie nagłym, czyli szwu ratunkowego na szyjkę macicy. Do badania włączono 35 pacjentek, 

które zakwalifikowano do zabiegu i zostały one poddane zabiegowi założenia szwu ratunkowego 

na szyjkę macicy. Bezpośrednim wskazaniem do założenia szwu było rozwarcie szyjki macicy 

z lub bez wpuklania się pęcherza owodniowego do pochwy. 

Wyniki: 

Z przeanalizowanych danych wynika, że szwy zakładano u pacjentek będących w 16. do 29,57. 

tygodnia ciąży, średni czas trwania ciąży w chwili przeprowadzenia zabiegu założenia szwu 

ratunkowego na szyjkę macicy wynosił 21,78±3,25 tygodnia. Rozwarcie szyjki macicy podczas 

założenia szwu ratunkowego wynosiło od 0,5cm do 5cm, z wartością średnią równą 2,11cm. Do 

porodu dochodziło między 18,57. tyg., a 41. tygodniem ciąży, średnio w 33,64. tygodniu. Szew 

ratunkowy wydłużył ciążę w badanej grupie średnio o 11,86 tygodnia czyli o 83 dni. W badanej 

grupie pacjentek łącznie urodziło się 39 noworodków; 8 noworodków z ciąż bliźniaczych oraz 

31 noworodków z ciąż pojedynczych. Spośród 39 urodzonych dzieci, 8 dzieci nie przeżyło. 

Przeżywalność noworodków utrzymywała się na poziomie 79,48%. Masy urodzeniowe 

noworodków zawierały się w granicach od 250g do 4410g. ze średnią masą urodzeniową 

2300,26±1264,15g. Odsetek urodzeń noworodków z masą ciała poniżej 500g wynosił 15,38%, 

z masą ciała pomiędzy 500-2499g był równy 30,77%, natomiast najwięcej dzieci urodziło się 



z masą ciała powyżej 2500 g (53,85%). Odsetek porodów w badanej grupie kobiet przed 28. 

tygodniem ciąży wynosił 20%, w przedziale 28-32 tyg.-17,14%, pomiędzy 32-36 tygodniem 

urodziło 8,57% pacjentek, natomiast porodów o czasie było najwięcej bo aż 54,29%. 

Analizując wyniki zauważono, że im niższy był poziom CRP w dniu zabiegu, tym dłuższy był 

czas od zabiegu do porodu, a tym samym późniejszy termin porodu i większa urodzeniowa masa 

ciała noworodka. Korelacji takiej nie wykazano w przypadku liczby leukocytów we krwi matek, 

ani poziomie pH w wydzielinie z pochwy w dniu zabiegu.  

Analizując wyniki dotyczące stopnia rozwarcia szyjki macicy podczas zakładania szwu 

ratunkowego wykazano ujemną korelację stopnia rozwarcia szyjki macicy z wydłużeniem czasu 

trwania ciąży, wiekiem ciąży podczas porodu, masą ciała noworodka i punktacją w skali Apgar. 

Wykazano, że im mniejsze było rozwarcie, tym dłuższy czas upłynął do porodu, pacjentki 

rodziły później (w tygodniach), a noworodki były z wyższą masą urodzeniową i w lepszym 

stanie.  

Analiza wyników pacjentek, u których po założonym szwie ratunkowym uzupełniająco założono 

pesar na szyjkę macicy oraz tych, u których przeprowadzono tylko zabieg operacyjny 

potwierdziła, iż wyniki perinatalne w obydwu grupach były zbliżone. 

Porównując wyniki pacjentek, u których oprócz założenia szwu ratunkowego na szyjkę macicy 

zastosowano dodatkową terapię progesteronem i tych, u których nie zdecydowano się na taką 

farmakoterapię stwierdzono, iż leczenie progesteronem istotnie wydłużyło czas trwania ciąży 

(13,87 tyg. vs. 8,46 tyg.). 

Pacjentkom, u których wystąpił PPROM szew zakładano wcześniej (średnio w 19,94 tyg. vs. 

22,51tyg.). Również porody odbywały się istotnie wcześniej, bo średnio w 28,79 tygodniu ciąży 

vs. 35,59 tyg.. Noworodki w tej grupie rodziły się z mniejszą masą urodzeniową (1535g vs. 

2711,6 g) oraz z mniej korzystną punktacją w skali Apgar po urodzeniu.  

Natomiast rozwarcie szyjki macicy nie wpływało istotnie na wystąpienie PPROM. 

 

Wnioski: 

1. Skuteczność szwu ratunkowego oznacza przedłużenie czasu trwania ciąży powyżej 28. 

tygodnia. 

2. Szew ratunkowy może obniżyć liczbę porodów noworodków skrajnie niedojrzałych bez 

względu na rozwarcie szyjki macicy i czas jego założenia. 



3. Stopień rozwarcia szyjki macicy oraz wartość CRP w dniu zabiegu stanowią najistotniejsze 

predyktory powodzenia szwu ratunkowego. 

4. Liczba leukocytów we krwi oraz pH pochwy nie stanowią wartościowego predyktora 

powodzenia zabiegu. 

5. Dodatkowa aplikacja pesara szyjkowego nie stanowi istotnego czynnika wpływającego na 

skuteczność szwu ratunkowego. 

6. Dodatkowa, pozabiegowa terapia progesteronem dopochwowo wywiera korzystny wpływ na 

skuteczność metody operacyjnej. 

7. Wiek ciąży w chwili założenia szwu ratunkowego wpływał na częstość PPROM i dodatkowej 

terapii progesteronem po zabiegu. 

8. Powikłanie szwu ratunkowego PPROM nie zależy od stopnia rozwarcia szyjki macicy. 

9. Stopień rozwarcia szyjki macicy rokuje niekorzystnie na wydłużenie czasu trwania ciąży, 

urodzeniową masę ciała noworodka oraz punktację w skali Apgar. 

10. Szew ratunkowy może zwiększyć szansę urodzenia donoszonego noworodka. 

 


