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Does sex education exist in Poland? Cross-sectional 
study over 20002 Polish women evaluating knowledge of 

reproductive health issues and contraceptive methods
Damian Warzecha1, Iwona Szymusik1, Bronisława Pietrzak1, Katarzyna Kosinska-Kaczynska1, Janusz Sierdziński2,  
Nicole Sochacki-Wojcicka1, Mirosław Wielgoś1

11st Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Poland 
2Department of Medical Informatics and Telemedicine, Medical University of Warsaw, Poland 

OBJECTIVES

The cross-sectional study was performed to ascertain the knowledge concerning the physiology of menstru-
al cycle, effectiveness of available contraceptive methods, infertility and cervical cancer prevention within 
the representative group of Poles.

MATERIAL AND METHODS

20 002 original self-prepared 22-point interactive questionnaires were evaluated. All the respondents anon-
ymously answered questions concerning aforementioned issues and baseline characteristics.

RESULTS

Most of the respondents were of reproductive age (mean 27.7, SD 5.2), parous (60.8%), of higher educa-
tional level (71%) and from large cities (> 500k citizens, 36.8%). 62.2% of women answered correctly to at 
least 5 of 7 questions concerning the physiology of menstrual cycle. Higher education level (p = 0.0001), 
more frequent gynecological appointments (p = 0.0001) and larger city inhabitance (p = 0.002) had signif-
icant influence on the number of correct answers. Women with higher educational level more often used 
any kind of contraceptive methods, (87% vs. 78.4%, p = 0.001), recommended natural family planning 
methods (18.4% vs. 15%, p = 0.001) and regularly attended gynecological appointments (85.7% vs. 78.8%, 
p = 0.001) compared to those of lower education level. 80.8% of participants believed that in vitro fertil-
ization is an effective treatment of infertility and should be reimbursed. 90% of the respondents had Pap 
smear within last 3 years, but only 3% of them were aware of all mentioned risk factors of cervical cancer.

CONCLUSIONS

There is a strong need to improve reproductive health education in Poland, especially among women of 
lower educational level from small centers. Population demand for wider access and reimbursement of 
infertility services is observed. Educational programs and specialists’ attention should focus on implementa-
tion and improvement of these issues in the future.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza 
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Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining 
as a triage tools for minor cytological abnormalities  

in cervical cancer screening
Maciej Mazurec1, Martyna Trzeszcz1, 2, Michal Jelen2, Piotr Barcikowski1, Krzysztof Bielicki1, Izabela Kotkowska-Szeps1, 
Marek Maslak1, Agnieszka Zabielska1, Karolina Mazurec1

1Woman’s Health Center Corfamed Ltd, Wroclaw, Poland 
2Department of Pathology and Clinical Cytology, University Hospital, Wroclaw, Poland

OBJECTIVES

The world-wide used cytology-based screening has resulted in a crucial cervical cancer incidence reduction. 
However, more specific cancer biomarkers are still needed for minor cytological abnormalities (ASC-US/
LSIL) triage. The current polish guidelines, for these cytology results, recommends use of high-risk HPV 
(HRHPV) or p16/Ki67 immunocytochemical test (DS) as the second step and accepts direct colposcopy. We 
evaluated which of these strategies may improve the triage of abnormal Pap smear results.

MATERIAL AND METHODS

In population of 21–65 years old women screened in years 2015–2017, 10.394 liquid-based cytologies, 
2518 HRHPV tests (cotesting or reflex HPV), 533 DS biomarker and 244 colposcopies with biopsy were 
performed. LBC and DS were proceeded in automated preparation systems. The International Preventive 
Oncology Microbiopsy Protocol (direct + random biopsies + endocervical sampling) was used for colpos-
copy evaluation. In retrospective analysis we extrapolated HRHPV, DS and histology results to all ASC-US/
LSIL diagnoses.

RESULTS

In the study group, a total number of ASC-US/LSIL results was 305/201 and HRHPV-positivity 63,9%/89% 
respectively. In retrospective statistical extrapolated analysis total number of HRHPV-positive(+)/DS-pos-
itive(+)/histological HSIL (CIN2+) results was 374/125/50. From these results a number of colposcopies 
needed to perform to detect HSIL (CIN2+) was calculated in 3 analyzed screening strategies: direct colpos-
copy/HRHPV+/DS+, and it was 506/374/125 respectively.

CONCLUSIONS

Only p16/Ki67-based model might improve the minor cytological abnormalities triage by increasing patients 
comfort and cost-effectiveness and significantly reducing number of colposcopies. However, more studies 
are needed for clinical validation of this strategy. Direct colposcopy triage is acceptable only for LSIL results 
because of its very high HPV-positivity.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Onkologia ginekologiczna
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Follow-up of children with antenatally diagnosed idiopathic 
polyhydramnios

Magdalena Adamczyk1, Jakub Kornacki2, Przemysław Wirstlein2, Ewa Wender-Ożegowska2

1University Hospital of Obstetrics and Gynecology, Poznan, Poland 
2Division of Reproduction; Department of Gynecology, Obstetrics and Oncologic Gynecology; Poznan University of Medical Sciences, Poland

OBJECTIVES

The aim of our work was to assess the development of children with antenatally diagnosed idiopathic poly-
hydramnios, over 12 months from the end of pregnancy.

MATERIAL AND METHODS

The study included 185 patients with polyhydramnios. Idiopathic polyhydramnios was diagnosed in 91 (49%) 
healthy pregnant patients enrolled in the study. Diagnostic tests results and perinatal medical history were obtained 
retrospectively. Parents of children were contacted by phone and by mail to get information on the development 
and health status of children. The answers were obtained from 64 (70%) parents. The outcomes were the mortality 
rate, percentage of postnatally diagnosed malformations, genetic syndromes, metabolic diseases and neurodevel-
opment including cognitive and motor disorders. For statistical analysis, SigmaStat3.5 software was used.

RESULTS

Nearly 90% of pregnancies ended with birth at term. 96% of parents declared that in their opinion the develop-
ment of children was normal. The mortality rate was 0%. Abnormalities were found in 44% of the children, most-
ly mild ones. In 30% of neonates born at term in a good condition, with the normal Apgar score demonstrated 
mild abnormalities which may be due to organic or functional neuromuscular disorders: abnormal muscle tone, 
speech apparatus, and development disorders, swallowing and breathing problems (manifested as vomiting, 
excessive regurgitation, idiopathic apnoeas). Isolated small malformations were diagnosed in 12 (19%) children. 
Two children (3%) with SGA were diagnosed with genetic syndromes. More than one of the abnormalities de-
scribed above was diagnosed in 14% of children. Gestational age at the time of polyhydramnios diagnosis and 
its severity were not prognostic factors for abnormalities. 70% of newborns were male. The gender disproportion 
was evident in the group of children with neuromuscular disorders (82%) and multiple abnormalities (78%).

CONCLUSIONS

1. Despite the subjectively positive assessment of the development of children by the majority of parents, 
groups of common disorders requiring long-term follow-up have been identified.

2. Functional disorders of the gastrointestinal tract, CNS and the group of neuromuscular disorders may be 
responsible for idiopathic polyhydramnios.

3. Postnatal diagnosis of neuromuscular disorders and long-term observation is necessary for the objective 
evaluation of their possible connection with idiopathic polyhydramnios.

4. SGA with co-existing idiopathic polyhydramnios is associated with the risk of genetic syndromes.
5. The more frequent incidence of idiopathic polyhydramnios in male fetuses requires further research.

GRANT NAUKOWY

Nie dotyczy
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Ocena stężenia ligandów programowanej śmierci  
(PD-L1/PD-L2) na komórkach dendrytycznych  

u chorych na raka jajnika
Iwona Wertel, Anna Pawłowska, Karolina Okła, Grzegorz Polak, Karolina Frąszczak, Bartłomiej Barczyński,  
Rafał Tarkowski, Jan Kotarski
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie; (Lublin, Polska) 

WSTĘP

Pomimo znacznego postępu w rozwoju chirurgii i chemioterapii, rak jajnika (OC) stanowi ciągle, zarówno dia-
gnostyczne jak i terapeutyczne wyzwanie dla współczesnej onkologii. Biorąc pod uwagę dużą immunogenność 
komórek OC, immunoterapia może stanowić cenne narzędzie w walce z tym nowotworem. W tym celu nie-
zbędne jest dokładne scharakteryzowanie immunosupresyjnego środowiska OC oraz poznanie relacji zacho-
dzących pomiędzy komórkami nowotworowymi i komórkami układu immunologicznego, jak też pomiędzy 
poszczególnymi populacjami komórek układu immunologicznego obecnymi w mikrośrodowisku nowotworu.

CEL PRACY

Celem badań była ocena odsetka mieloidalnych i limfoidalnych komórek denrytycznych (DC) z ekspresją 
ligandów: PD-L1 lub PD-L2 metodą cytometrii przepływowej, u chorych (n = 55) z różną manifestacją 
kliniczną raka jajnika, w trzech różnych środowiskach oraz określenie ich roli w patogenezie OC. 

WYNIKI

Odsetek DC mieloidalnych wykazujących ekspresję PD-L1 był najwyższy w tkance guza i okazał się istotnie 
statystycznie wyższy (p = 0,009) niż we krwi obwodowej. Odsetek DC limfoidalnych z ekspresją PD-L1 
był również najwyższy w tkance guza lecz nie różnił się istotnie w porównaniu do odnotowanego we krwi 
obwodowej (p = 0,12) i w PO (p = 0,72). Najwyższy odsetek DC mieloidalnych wykazujących ekspresję 
cząsteczki PD-L2 odnotowano w płynie otrzewnowym i był on istotnie statystycznie wyższy (p = 0,004) 
w porównaniu do występującego we krwi obwodowej jak i w tkance guza. Najwyższy odsetek limfoidal-
nych DC wykazujących ekspresję PD-L2 odnotowano wśrod komórek infiltrujacych raka jajnika i był on 
istotnie wyższy (p = 0,01) w porównaniu do odnotowanego we krwi obwodowej.

WNIOSKI

U chorych na raka jajnika wykazano ekspresję ligandów PD-L1 oraz PD-L2 na mieloidalnych i limfoidal-
nych DC. Odsetek mieloidalnych i limfoidalnych DC z ekspresją PD-L1 lub PD-L2 różni się w zależności 
od środowiska nowotworu.

GRANT NAUKOWY

DS124
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Nasal bones hypoplasia and rare genetic syndromes
Hanna Moczulska1, Marcin Serafin1, Katarzyna Wojda2, Maria Constantinou1, Beata Skoczylas1, Maciej Borowiec1,  
Piotr Sieroszewski2

1Department of Clinical Genetics, Medical University of Lodz, Poland 
2Department of Fetal Medicine and Gynecology, Medical University of Lodz, Poland

OBJECTIVES

A nasal bones hypoplasia is associated with a trisomy of chromosome 21, 18 or 13. A diagnosis of trisomy is 
usually based on a karyotyping or molecular tests like FISH, MLPA, QF-PCR. A normal karyotype is observed 
in some cases with a nasal bones hypoplasia. A microarray analysis is a new high resolution method which 
allows us to diagnose microdeletions or microduplications.

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to analyze the results of microarray tests in cases with a nasal bones hypoplasia 
but without a trisomy of chromosome 21, 18 or 13.

MATERIAL AND METHODS

We analyzed prenatal microarray tests from fetuses with a nasal bone hypoplasia. A diagnosed trisomy of 
chromosome 21, 18 or 13 was an exclusion criterium. The study was performed in the Department of 
Clinical Genetics and the Department of Fetal Medicine and Gynecology of the Medical University of Lodz 
from 2016–2018. 

RESULTS

Normal microarray results were observed in 4 cases with a nasal bone hypoplasia. All of them had no other 
congenital defects. We found abnormal microarray results in 5 cases with a nasal bone hypoplasia. All of 
them had other congenital defects in addition to the nasal bone hypoplasia. Following genetic abnormali-
ties were proved: microdeletion 18q22.1, microdeletion 13q32.3q34, Pallister-Killian syndrome (isochro-
mosome 12p), tetrasomy 9p (isochromosome 9p) and unbalanced translocation 47,XX,+der (22)t(11;22)
(q23.3;q11.2)mat.

CONCLUSIONS

A nasal bone hypoplasia is a useful sonographic marker not only for the most common chromosomal triso-
mies. A microarray analysis should be performed in all cases with a nasal bone hypoplasia after exclusion 
of the most common trisomies. The test may be especially sensitive to find rare genetic syndromes in cases 
with other congenital defects.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1946

Markery biochemiczne preeklampsji u pacjentek  
po przeszczepieniu wątroby

Patrycja Jarmużek, Andrzej Pomian, Filip Dąbrowski, Bronisława Pietrzak, Mirosław Wielgoś, Zoulikha Jabiry-Zieniewicz
I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM (Warszawa, Polska) 

WSTĘP

Przeszczepienie wątroby jest leczeniem z wyboru u pacjentów z ostrą oraz schyłkową, przewlekłą niewy-
dolnością wątroby. Pacjentki w wieku rozrodczym stanowią 8% tej grupy. Po transplantacji wątroby docho-
dzi do szybkiego powrotu cykli owulacyjnych i płodności. Wyniki położnicze w większości przypadków 
są zadawalające jednak odsetek powikłań jest znacząco wyższy niż w populacji ogólnej. W literaturze 
pojawiają się doniesienia o istotnie wyższym odsetku porodów przedwczesnych oraz powikłań związanych 
z ciążą takich jak preeklampsja.

CEL PRACY

Celem pracy była identyfikacja markerów biochemicznych w I trymestrze ciąży u pacjentek po transplan-
tacji wątroby, które pozwolą na wytypowanie pacjentek z większym ryzykiem wystąpienia preeklampsji.

MATERIAŁ I METODY

Analizowano dane 68 pacjentek po transplantacji wątroby, które w latach 1999–2018 urodziły w I Klinice 
Położnictwa i Ginekologii WUM. Średni wiek pacjentek wynosił 28,9 ± 5,4 lat. Czas od przeszczepienia 
do porodu wynosił średnio 5,8 ± 4,3 lat. Tydzień ukończenia ciąży w badanej grupie wynosił 36,6 ± 2,4 
(zakres od 29 do 41 tygodni). U 7 (10,2%) pacjentek ciąża zakończyła się przed ukończeniem 34 tygod-
nia ciąży, a dodatkowo u 12 pacjentek przed ukończeniem 37 tygodnia. U 16% pacjentek występowało 
nadciśnienie tętnicze przedciążowe. Powikłania ciąży w postaci nadciśnienia indukowanego wystąpiły w 7 
przypadkach (11%), białkomoczu w 12 przypadkach (19%). 71% pacjentek urodziło drogą cięcia cesarskie-
go. 82% pacjentek przyjmowało przewlekle takrolimus a 17% cyklosporynę.

WYNIKI

Pacjentki z wysokimi wartościami stężenia mocznika w surowicy w I trymestrze znacząco częściej rozwijały 
preeklampsję i wymagały wcześniejszego zakończenia ciąży (p < 0,05). Nie wykazano istotnej statystycznie 
zależności pomiędzy pozostałymi parametrami związanymi z funkcjonowaniem nerek w postaci stężenia 
kreatyniny w surowicy oraz wielkości szacunkowego współczynnika filtracji kłębuszkowej (eGFR). Wyka-
zano dodatkowo istotną statystycznie ujemną zależność poziomu białka PAPP-A w I trymestrze, a wystąpi-
eniem nadciśnienia indukowanego ciążą w kolejnych trymestrach ciąży (p < 0,05).

WNIOSKI:

Upośledzona funkcja nerek u pacjentek po przeszczepieniu wątroby wyrażona podwyższonym stężeniem 
mocznika w surowicy, a także niskie stężenia białka PAPP-A w surowicy oznaczane w I trymestrze ciąży 
mogą mieć wartość predykcyjną wystapnienia preeklapmpsji w II i III trymestrze ciąży. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży 
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ID: 1823

p16/Ki67-twice-positivity and first-biopsy-negativity in triage 
HSIL-risk women with ASC-US/LSIL cytology results

Maciej Mazurec1, Martyna Trzeszcz2, Michal Jelen3, Piotr Barcikowski1, Krzysztof Bielicki1, Izabela Kotkowska-Szeps1,  
Marek Maslak1, Agnieszka Zabielska1, Karolina Mazurec1

1Woman’s Health Center Corfamed Ltd, Wroclaw, Poland 
2Woman’s Health Center Corfamed Ltd, Department of Pathology and Clinical Cytology, University Hospital, Wroclaw, Poland 
3Department of Pathology and Oncological Cytology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

OBJECTIVES

Co-expression of anti-proliferative and proliferative proteins in p16/Ki67 test (DS) is clinically used to select 
high-grade cervical intraepithelial lesions in cervical cancer screening. Based on current studies DS-posi-
tive(+) women with ASC-US/LSIL cytology results have an increased risk for histological HSIL+. We evalu-
ated a value of twice-positive DS (the first-positive test result after ASC-US/LSIL and second-positive in one 
year follow-up) can improve the precancers screening. 

MATERIAL AND METHODS

From 08/2015 to 08/2017 in an opportunistic screening 10394 liquid-based cytologies (LBC), 2518 high-
risk HPV tests (HRHPV), 533 DS and 244 colposcopies with biopsy were done in a population of 21–65 
years old women. 195 cases achieved 4 end-points: ASC-US/LSIL results, positive high-risk HPV status, DS 
and colposcopy with biopsy results. 37 patients with first-biopsy-negativity (histological results negative or 
LSIL) were evaluated in follow-up with cotesting and DS after 12–18 months. LBC and DS were proceeded 
in liquid-based automated preparation systems. For colposcopy was used the International Preventive On-
cology Microbiopsy Protocol, including performing direct, random and endocervical biopsies. 

RESULTS

Cotesting, DS and biopsy results were available in follow-up evaluation. Diagnostic value of DS-twice- pos-
itivity for histologic HSIL (hHSIL) — first- and second-biopsy-positivity — were calculated. 11 cases were 
DS-positive (7 hHSIL and 4 hLSIL), 1 hHSIL (CIN2) was DS-negative.

Sensitivity/specificity/PPV/NPV of DS-twice-positivity for hHSIL in the second biopsy was 
87,5%/86,2%/63,6%/96,1% (CI 95%) respectively. 

CONCLUSIONS

DS-positivity seems to be a good biomarker for hHSIL-risk in cervical cancer screening. It can be useful 
in 12–18 months follow-up patients with minor cytological lesions, DS-first-positivity and with first-biop-
sy-negativity.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Onkologia ginekologiczna
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mTOR inhibitors as a potential new therapeutic agents in 
uterine sarcomas and carcinosarcomas  

— ENITEC collaborative study
Marcin Bobiński1, Karolina Okła1, Karina Barszczewska1, Garcia Sanz2, Iwona Wertel3, Wiesława Bednarek3, Jan Kotarski3

1European Network of Individual Treatment in Endometrial Cancer, I st Department of Gynaecological Oncology and Gynaecology,  
Medical University of Lublin, Lublin, Poland 
2European Network of Individual Treatment in Endometrial Cancer Pablo, MD Andreson Cancer Center, Madrid, Spain 
3European Network of Individual Treatment in Endometrial Cancer Pablo, I st Department of Gynaecological Oncology and Gynaecology,  
Medical University of Lublin, Lublin, Poland

OBJECTIVES

The results obtained with contemporary methods of uterine sarcomas treatment remain unsatisfactory, 
what rationalize efforts taken to find new therapeutic agents. mTOR is the protein playing crucial role in 
cell metabolism, variety substances are known to inhibit it and few of them are considered to be promising 
anticancer agents. In spite of several already finished pre-clinical and clinical trials, there is no any mTOR 
inhibitor registered for treatment of uterine sarcomas due to inconclusive trials results or toxicity. 

MATERIAL AND METHODS

The culture of 4 cell lines of uterine sarcomas (S-UT1, SK-UT1B, ESS and MES-SA) have been treated with 
various concentrations of mTOR inhibitors: rapamycin and MLN 0128. Cell viability, apoptosis and cell 
cycle were assessed. Human skin fibroblasts were used as a control. 

RESULTS

Rapamycin significantly decrease cell viability in ESS and MES-SA cell lines with no significant impact on 
cells apoptosis. Rapamycin induce sub G1 cell cycle arrest in MES-SA cell line. MLN 0128 affects cell via-
bility among all of tested cell lines.
Furthermore it induces apoptosis in ESS and MES-SA cell lines. MLN0128 induces cell cycle arrest in SKUT-
1B and MES-SA cell lines. Both agents were not significantly affecting HSF cells in tested concentrations. 

CONCLUSIONS

1. Cytostatic effect of rapamycin and MLN0128 among ESS and MES-SA cell lines was revealed.
2. Both tested agents decrease population of dividing cells in SK-UT1B and MES-SA.
3. The lack of effect of rapamycin on SKUT1 and SKUT1B lines may suggest the occurrence of specific 

resistance mechanism.

GRANT NAUKOWY

Medical University of Lublin, DS 121. The paper was developed using the equipment purchased within the 
Project &quot;The eqiupment of innovative laboratories doing research on new medicines used in the ther-
apy of civilization and neoplastic diseases&quot; within the Operational Program Development of Eastern 
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Behawioralne i immunologiczne czynniki ryzyka zakażenia 
HPV u kobiet z zakażeniem HIV na skojarzonej terapii 

antyretrowirusowej
Agnieszka Wroblewska1, 2, Joanna Grzeszczuk2, Ewa Firląg-Burkacka2, Zofia Byczot2, Justyna Kowalska1, 2

1Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza, Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa, Polska

WSTĘP

Rak szyjki macicy jest chorobą wskaźnikową AIDS rozwijającą się na podłożu infekcji HPV. Wstęp terapii 
antyretrowirusowej (cART) znacząco zmieniło ryzyko przewlekłego zakażenia HPV oraz progresji zmian 
dysplastycznych. Dlatego przeprowadziliśmy analizę behawioralnych i immunologicznych czynników ryzy-
ka zakażenia HPV w grupie pacjentek na cART.

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto kobiety będące pod opieką Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala 
Zakaźnego zgłaszające się do ginekologa w ramach zintegrowanej opieki medycznej w latach 2015–2017. 
Warunkiem uczestnictwa było wyrażenie pisemnej zgody. Badanie nie obejmowało pacjentek ciężarnych. 
Czynniki behawioralne oceniano na podstawie ankiety wypełnianej przez pacjentkę. Dodatkowo anali-
zowano parametry immunologiczne i wirusologiczne zakażenia HIV oraz obecność HPV (Genotypes 14 
Real-TM Quant kit).

WYNIKI

Do badania włączono 96 kobiet. W okresie badania 41,7% nie miało stałego partnera, 33,7% nigdy nie 
stosowało prezerwatyw, 89,6% nie stosowało antykoncepcji, 32,3% utrzymywało kontakty oralne, a 13,5% 
analne. U 45 (26,9%) pacjentek wykryto obecność HPV DNA u 31 pacjentek stwierdzono typy 16, 18, 31, 
33. Nieprawidłowe wyniki cytologii stwierdzono tylko u pacjentek HPV(+) (p < 0,0001), przy czym na 13 
pacjentek 6 miało LSIL, 5 ASCUS, 2 HSIL. Pacjentki z grupy HPV(+) różniły się istotnie statystycznie od 
grupy HPV(–) jedynie pod względem liczby limfocytów CD4 i czasu pozostawania w obserwacji poradni.

WNIOSKI

Pacjentki z zakażeniem HIV nie wykazują odmiennych behawioralnych czynników ryzyka zakażenia HPV, 
ale w przypadku zakażenia częściej są to typy wysokoonkogenne. Ryzyko zakażenia jest w szczególności 
związane z niedoborami odporności i krótszym okresem opieki medycznej. Grupa ta nadal wymaga szcze-
gólnej uwagi i częstszego skriningu jednakże z uwzględnieniem behawioralnych czynników ryzyka.

GRANT NAUKOWY

Fundacja Rozwoju Nauki w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Which of the ultrasound markers is the most useful 
predictor of lymph node involvement in endometrial 

cancer? Non-linear predictors of risk
Marcin Liro1, Marcin Śniadecki1, Ewa Wycinka2, Szymon Wojtylak3, Sambor Sawicki1, Dariusz Wydra1

1Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska 
2Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Statystyki, Uniwersytet Gdański, Sopot, Polska 
3Katedra i Zakład Patomorfologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

OBJECTIVES

To assess which of the ultrasound markers: surface area (AREA), tumor volume (SPE-VOL), tumor free dis-
tance — uTFD, myometrial invasion — uMI (≥ 50%), endo-myometrial irregularity — EMIR and cervical 
invasion — uCSI is the best predictor of lymph nodes involvement (LNI) in epithelial endometrial cancer 
(EEC). 

MATERIAL AND METHODS

One-hundred-sixteen consecutive EEC patients, whom 2D transvaginal ultrasound examination was per-
formed in the preoperative workup with final histopathology result as a reference standard, were included 
into this prospective study. Univariate and multivariate logistic models were evaluated to assess the influ-
ence of the above-mentioned predictors on LNI. To avoid a potential bias in assuming linear relations be-
tween LNI and continuous predictors (AREA, SPE-VOL, uTFD), spline functions were applied. 

RESULTS

LNI was found in 20/116 (17%) patients. In univariate analysis, significant LNI predictors were only uMI (p 
< 0.002), EMIR (p < 0.01), uCSI (p < 0.01) and uTFD (p < 0.01). Accuracy (ACC), area under ROC (with 
95% CI) were consecutively: for uMI 70.7%, 0.684 (0.568–0.801), for EMIR 67.2%, 0.664 (0.547–0.781), 
for uCSI 77.6%, 0.647 (0.529–0.765), for uTFD 63.8%, 0.683 (0.563–0.803). AREA and SPE-VOL were 
non-significant predictors of LNI if linear assumption were made. However, they revealed significant re-
lation in non-linear analysis with ACC 77.6%, AUC 0.670 (95% CI 0.518–0.822) and 74.1%, AUC 0.690 
(95% CI 0.539–0.840), respectively. Among all possible multivariate models, the one comprising interac-
tions of splines of uTFD with uMI and splines of SPE-VOL with uCSI was the most predictive. 

CONCLUSIONS

Combination of uTFD for patients with uMI > 50%, and SPE- VOL for patients with uCSI allows for the best 
prediction of LNI.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Transplantacja tkanki jajnikowej jako metoda ograniczenia 
objawów menopauzalnych u pacjentki po leczeniu raka 

sutka
Katarzyna Sachadel1, Grzegorz Szewczyk1, 2, Tomasz Maciejewski1, Magdalena Miedzińska3, Katarzyna Pankiewicz1

1Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska 
2Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska 
3Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Szpital Magodent, Warszawa, Warszawa, Polska

 

Przeszczepienie tkanki jajnikowej jest metodą eksperymentalną o udokumentowanej skuteczności u pa-
cjentek, które pragną zachować płodność po zakończeniu leczenia onkologicznego. Przedstawiamy opis 
przypadku 44-letniej pacjentki, po zakończonej chemioterapii, u której wykonano krioprezerwację i au-
totransplantację tkanki jajnikowej w celu ograniczenia występowania objawów menopauzy. W 41. rż., 
u pacjentki rozpoznano raka sutka prawego NOS G3, T2, N1, zajęte 2 węzły chłonne, ER +, PGR +, HER 
2 ujemne.

Wykonano mastektomię prawostronną. Pacjentka wystąpiła o wykonanie krioprezerwacji. Drogą laparo-
skopową, w grudniu 2015 r. pobrano ok. 50% tkanki jajnikowej z jajnika lewego, następnie rozpoczęto uzu-
pełniającą chemioterapię wg schematu AC-T i hormonoterapię tamoksyfenem. Po okresie 2-letniej remisji, 
w marcu 2018r. wykonano operację laparoskopową z przeszczepieniem tkanki jajnikowej w kieszonkę 
wytworzoną w obrębie zrębu jajnika prawego. Przed chemioterapią pacjentka miesiączkowała regularnie 
co 28–33 dni, po II kursie miesiączki ustały na ok. 1,5 roku, następnie powróciły nieregularne, pacjentka 
zgłaszała występowanie uderzeń gorąca o ciężkim nasileniu i nadmiernego pocenia w stopniu średnim 
(Indeks Kuppermana 24 pkt.). Po przeszczepieniu tkanki jajnikowej objawy menopauzalne znacząco się 
wycofały (Indeks Kuppermana 7 pkt). Krioprezerwacja i przeszczepienie tkanki jajnikowej może zapewnić 
przywrócenie czynności hormonalnej jajników na okres kilku lat. Opóźnienie wystąpienia menopauzy i jej 
konsekwencji wraz z obniżeniem jakości życia jest alternatywą dla pacjentek u których istnieje wysokie 
ryzyko przedwczesnej menopauzy na skutek leczenia onkologicznego. Endogenne źródło hormonów i na-
turalny pulsacyjny rytm wydzielania stanowią potencjalnie bezpieczniejszą metodę suplementacji hormo-
nalnej. Wątpliwości odnośnie stosowania tej metody dotyczą kryteriów kwalifikacji oraz bezpieczeństwa 
onkologicznego, jednak w wybranych sytuacjach klinicznych przeszczepianie tkanki jajnikowej może mieć 
zastosowanie jako indywidualna metoda leczenia. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Onkologia ginekologiczna
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ID: 1851

The comparison of the bacterial colonisation  
of the oral cavity and vaginal ecosystems 

Hanna Klimek, Piotr Sieroszewski
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska

The right bacterial flora of the vagina is, first of all, lactobacilli. Lactobacilli inhibit the development of 
pathogens and restore the right bacterial flora of the vagina. Any disorders of the vaginal ecosystem most 
typically result from epithelium damage, a low concentration of estrogens and atrophy of the right vaginal 
microflora. In the vagina, both systemic, sexually transmitted infections as well as the infections characteris-
tic of the vagina occur. Among the latter, the following can be distinguished: bacterial vaginosis — the most 
frequent, candidialvulvovaginitis, trichomoniasis, the infection with aerobic bacteria, and mixed infections 
(MI). Gestational gingivitis, which is manifested in the erubescence of gingival papillae or the entire gingival 
margin and increased gingival bleeding during brushing, has every characteristic of an inflammation related 
to the dental plaque. The pregnant women diagnosed with a periodontium disease are 7.5 to 20 times more 
likely to succumb to gestational complications than those with good periodontium.

The aim of the project was to compare the bacterial colonisation of the oral cavity and vagina ecosys-
tems, using the PCR method. Additionally, the project enabled to assess the impact of the oral cavity and/or 
vagina inflammations on the pregnancy.

The project methodology covered assessing the presence of the particular bacterial strains (Streptococcus 
mutans, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Prevotella intermedia, Gardnerella vaginalis, Streptococcus 
agalactiae, Mycoplasma genitalium), using the polymerase chain reaction (PCR) method. The DNA from 
162 patients was isolated from the oral cavity and vagina. Study group contained of 99 patients which were 
diagnosed of threatened abortion with symptoms such as vaginal bleeding or abdominal pain. Whereas 63 
patients who had correct course of pregnancy were assigned to a control group.

The research outcomes allowed to compare the two apparently unconnected ecosystems in a pregnant 
woman: the oral cavity and vagina.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza
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ID: 1880

Reproductive life planning and contraceptive counseling  
in women after delivery 

Monika Szpotańska-Sikorska1, Nicole Sochacki-Wójcicka1, Anastazja Volodkina2, Patrycja Zieniewicz2, Anna Madej1

11st Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland 
2Students’ Research Group at the 1st Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

OBJECTIVES

The aim was to assess the reproductive life planning and the use of effective birth control in women up to 
one year after deilivery. 

MATERIAL AND METHODS

We interviewed 19170 women, who filled in the anonymous, questionnaire, consisting of 47 single- and 
multiple-choice questions available via the Internet in the Feb 2018. The collected sample was balanced in 
accordance with currently available statistics of the Central Statistical Office.
12911 (67%) questionnaires were qualified for further analysis. 

RESULTS

40% of women believe that inter-pregnancy interval of more than 12 months between childbearing and 
conceiving is safe, while 14% declare willingness to become pregnant up to one year after delivery. Al-
though women more often decided to start using birth control with the extension of time from delivery 
(p < 0.001), only 22% chose effective contraceptives. The most important factors determining the use of 
effective birth control were: previous patient’s contraceptive experience and gynecologist’s advice (OR: 
13.6). During the puerperal visit 66% of women were asked about the need for birth control, of this group 
only 47% was asked about their contraceptive preferences. More than a half of women would effective 
contraception (22% vs. 56%; p < 0.001) and nearly 1/3 would choose long- acting reversible contraception 
(3% vs. 29%; p < 0.001), if they were completely refunded. 

CONCLUSIONS

The percentage of women using effective contraception within a year of delivery remains low. The improve-
ment of this situation can be achieved through more frequent physician-woman talks about family planning 
and reimbursement of the cost of effective birth control.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza
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ID: 1896

Analiza występowania chorób sercowo-naczyniowych  
u kobiet z rozpoznaną endometriozą, hospitalizowanych  

w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu  
w latach 2006–2015

Kasper Krawet, Mikołaj Baliś, Aleksandra Barbachowska, Piotr Bodzek, Anita Olejek
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

WSTĘP

Endometrioza jest chorobą definiowaną, jako występowanie błony śluzowej trzonu macicy poza jej natu-
ralnym umiejscowieniem. Szacuje się, że dotyczy 6–15% ogólnej populacji kobiet i dotyczy głównie kobiet 
w wieku rozrodczym. Według pewnych badań endometrioza związana jest z przewlekłym zapaleniem 
układowym, zwiększonym stresem oksydacyjnym oraz miażdżycowym profilem lipidowym, które to para-
metry mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej u kobiet dotkniętych tą chorobą.

MATERIAŁ I METODY

Ocenie poddano dane uzyskane ze 157 historii chorób 116 pacjentek leczonych w Śląskim Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu w latach 2006–2015 z rozpoznaniem endometriozy. W celu prześledzenia historii 
choroby każdej z pacjentek posłużono się dodatkowo danymi uzyskanymi z Bazy Sercowej ŚCCS w Zabrzu, 
obejmującymi wszystkie rozpoznania i procedury medyczne dotyczące hospitalizowanych w ww. okresie 
pacjentek. Pacjentki przydzielono do 2 grup. W pierwszej grupie znajdowały się pacjentki poniżej 50 roku 
życia, natomiast w grupie drugiej chore powyżej 50 roku życia.

WYNIKI

Uzyskane wyniki porównano w obydwu grupach. Średnia wieku wszystkich pacjentek wynosiła 50,3 lat. 
Częstość występowania chorób kardiologicznych przeważała znacznie w grupie kobiet powyżej 50 roku 
życia z wyjątkiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, na którą zachorowalność w obydwu grupach 
była równa oraz urazu mózgu, który wystąpił u większej liczby kobiet poniżej 50 roku życia. Najczęstszymi 
schorzeniami kardiologicznymi występującymi u pacjentek powyżej 50 roku życia okazały się przewlekła 
choroba niedokrwienna serca, miażdżyca tętnic oraz dusznica bolesna. Natomiast u kobiet poniżej 50 roku 
życia najczęstszymi chorobami kardiologicznymi były przewlekła choroba niedokrwienna serca, żylna cho-
roba zakrzepowo-zatorowa oraz żylaki kończyn dolnych. W badanej grupie kobiet analizowano również 
pacjentki poddane wybranym zabiegom lub procedurom ginekologicznym. Najczęstszymi procedurami 
ginekologicznymi w grupie kobiet poniżej 50 roku życia były zabiegi drogą laparoskopii lub laparotomii na 
jajniku lub jajowodzie, a kolejnym abrazja frakcjonowana, która była najczęściej przeprowadzanym zabi-
egiem w grupie kobiet powyżej 50 roku życia. Usunięcie macicy stanowiło drugą najczęstszą procedurę 
u kobiet z endometriozą w 2. Grupie.

WNIOSKI

Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice współwystępowania schorzeń naczyniowych wraz z endome-
triozą w zależności od wieku pacjentek.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza, ginekologia operacyjna
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ID: 1897

Gynecological complications after allogeneic hematopoietic 
cell transplantation 

Łukasz Klasa1, Alicja Sadowska-Klasa2, Agnieszka Piekarska2, Dariusz Wydra1

1Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Gdańsk, Polska 
2Klinika Hematologii i Transplantologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Gdańsk, Polska

OBJECTIVE

The aim of this study was to estimate the incidence of gynecological graft versus host disease (gyn-GvHD) 
and other gynecological complications in patients after allogeneic hematopoietic cell transplantation (al-
lo-HCT).

MATERIAL AND METHODS

A prospective analysis of 29 women after allo-HCT with median age 35 years (range 18–61) was performed. 
Twenty eight patients were diagnosed with hematological malignancies, one suffered from aplastic anemia. 
Incidence of gyn-GvHD, menopause, abnormalities in cytology examination, sexual activity and vaginal 
symptoms were examined.

RESULTS

Thirteen (44%) patients developed acute GvHD after HCT with mainly skin manifestation. Chronic GvHD 
was observed in 12 (41%) patients with gynecological manifestation (gynGvHD) in 8 (27%) cases. Four pa-
tients had severe gynGvHD, 2 moderate and 2 mild. Abnormal cytology was detected in 9 (31%) women: 4 
ASCUS, 2 ASC-H, 1 LSIL, 1 HSIL, 1 carcinoma. We found partial vaginal stenosis in 2 patients and one com-
plete vaginal atresia in 42 year old woman. More than 50% of patients were sexually inactive, mainly due to 
vaginal symptoms. Ninety percent reported menopausal symptoms, 24% dyspareunia, 41% vaginal dryness.

CONCLUSIONS

Lack of standard gynecological care after allo-HCT leads to underestimation of the actual incidence of gyn-
GvHD. Early detection and treatment of gynGvHD improves quality of life and prevents patients from more 
severe stages. We recommend hormonal replacement therapy together with local administration of estriol 
early after allo-HCT, as symptoms of menopause can mimic gynGvHD. Regular long-term observation with 
annual cytology is necessary due to increased risk of cervical neoplasia.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcze
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ID: 1947

Ocena względnej ekspresji mRNA oraz poziomu białka 
dehydrogenazy 3beta-hydroksysteroidowej (typu 2)  

w eutopowym endometrium jako potencjalnych 
biomarkerów endometriozy

Maciej Osiński, Przemysław Wirstlein, Małgorzata Szczepańska
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Klinika Rozrodczości, Poznań, Polska

WSTĘP

Endometrioza stanowi przewlekłą estrogenozależną chorobę upośledzającą jakość życia oraz powodującą 
obniżenie płodności. Wciąż ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie przeprowadzonej laparoskopii/
laparotomii. Poszukuje się biomarkerów umożliwiających rozpoznawanie choroby z satysfakcjonującymi: 
czułością i swoistością bez konieczności interwencji chirurgicznej. Uważa się, iż zwiększona ekspresja HS-
D3B2 może odgrywać rolę w procesie etiopatogenezy endometriozy. Enzym ten katalizuje reakcję prze-
kształcania grupy 3-hydroksylowej w ketonową oraz reakcję D4–5 izomerazy polegającej na przeniesieniu 
podwójnego wiązania z pozycji 5–6 na 4–5. W rezultacie dochodzi do powstawania 17a-hydroksyproge-
steronu: bezpośredniego prekursora androgenów C-19, przekształcanych dalej przez aromatazę do estro-
genów. 

CEL PRACY

Cel Ocena ekspresji HSD3B2 (transkryptu i białka) w eutopowym endometrium u kobiet z endometriozą 
oraz analiza potencjalnej zdolności badanej metody do wykrywania choroby. 

MATERIAŁ I METODY

Pacjentki z potwierdzoną chirugicznie endometriozą I-IIst. (n = 15), endometriozą III–IVst. (n = 12) oraz 
zdrowe płodne kobiety bez endometriozy (n = 12) włączono do badania. U każdej kobiety wykonano 
biopsję endometrium (podczas histeroskopii lub używając pipelli) oraz potwierdzono fazę cyklu w badaniu 
histologicznym. Następnie przeprowadzono ilościową reakcję łańcuchową polimerazy celem oznaczenia 
względnego poziomu mRNA oraz oceniono poziom produktu białkowego przy użyciu techniki Western-
-Blot. Do analizy statystycznej wykorzystano testy: Shapiro-Wilka oraz Mann-Whitneya. 

WYNIKI

Wartości HSD3B2 mRNA u kobiet z endometriozą (I–IVst) była istotnie statystycznie wyższa w stosunku do 
grupy kontrolnej (mediana = 1,601 × 10-3 vs. mediana = 8,7391 × 10-5, p = 0,0005). Przeprowadzono 
analizę ROC dla zbadania wartości diagnostycznej HSD3B2. Dla punktu odcięcia: 9,046 × 10-4 mRNA 
wartości: czułości, swoistości, wartość predykcyjna dodatnia oraz ujemna wynosiły odpowiednio: 70,37%, 
91,67%; 95%; 57,89%. Względny poziom białka HSD3B2 był wyższy u kobiet z endometriozą I–IVst. 
w porównaniu do grupy kontrolnej (321001 vs. 175557; p = 0,01) w fazie sekrecyjnej. Przeprowadzono 
analizę ROC dla zbadania właściwości diagnostycznych w fazie sekrecyjnej, uzyskując dla punktu odcięcia 
wartości ekspresji względnej 168995 (b-aktyna) następujące właściwości diagnostyczne: czułość = 92,9%; 
swoistość = 62,5%. Wartość predykcyjna dodatnia oraz ujemna wynosiły odpowiednio: 81,3% i 83,30%; 
(AUC = 0,88 (95% CI, 0,71–1); p = 0,01. Następnie zbudowano model regresji logistycznej dla ekspresji 
mRNA i białka w fazie sekrecyjnej. Dla punktów odcięcia 4,63 x 10-4 (mRNA) oraz 241983 (białko) warto-
ści: czułości, swoistości, a także wartość predykcyjna dodatnia oraz ujemna wynosiły odpowiednio: 81,8%; 
100%; 100%; i 75,0% (AUC = 0,894; 95% CI 0,74–1; p = 0,001).
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WNIOSKI

Wyniki naszego badania wskazują, iż w endometrium eutopowym dochodzi do zwiększonej ekspresji HS-
D3b2 u kobiet z endometriozą. Analiza zdolności badanej metody do wykrywania choroby sugeruje ich 
potencjalną wartość diagnostyczną potrzeba jednak badań z udziałem grup o większej liczebności celem 
potwierdzenia wyników.

GRANT NAUKOWY

Grant UMP 502-14-01110142-41198

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza, Ginekologia operacyjna
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ID: 1951

Quality of gynecological care for women with spinal cord 
injury in Poland 

Barbara Mazurkiewicz1, Paulina Szajwaj1, Lucyna Iwanow2, Tomasz Duda1

1Medical University of Warsaw Faculty of Health Sciences, Gynecological and Obstetrics Department, Poland, Warszawa, Polska 
2Medical University of Warsaw, Faculty of Health Science, Warszawa, Polska

OBJECTIVES

The aim of the study was to assess to know the quality, conditions and organization of gynecological care 
for women with spinal cord injury in health care entities.

MATERIAL AND METHODS

The work involved the method of a diagnostic survey, the research tool was an original questionnaire, 
which consisted of twenty-one questions. An invitation to participate in the research was sent to 420 female 
wheelchair users. Eventually 79 people took part in the study.

RESULTS

More than half of the women asked about their last appointment in the gynecological clinic, declared that 
it took place no more than a year ago (56%). 60% of women said that the specialist did not ask them about 
starting a family. Other women with spinal cord injury were recognized as the main source of knowledge 
(72%). The respondents still face inappropriate comments from the doctor (14%) and medical staff (10%). 
15% of the respondents directly saced the reluctance of the doctor and medical staff. Almost one-third of 
respondents during the visits experienced a lack of help from medical staff (30%), and 26% from the doctor.

CONCLUSIONS

Women using wheelchairs learn from other women with disabilities and the from Internet, instead of spe-
cialist sources, doctors or midwives. Gynecological offices are not fully adapted to the needs of people 
with physical disabilities. In most of the evaluated offices, the special adjustable gynecological chairs were 
not there. According to some of the women, who are physically disabled, they are not treated with proper 
respect during visits and are exposed to inappropriate comments from the doctor and medical staff. The 
knowledge of medical staff about specialized care and medical services for people with core damage is 
insufficient.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1807

Partners sexual dysfunctions as problems in gynecological 
praxis — a case of men libido disorder associated with rare 

endocrine disruption (Addison’s disease)
Grażyna Jarząbek-Bielecka1, Małgorzata Mizgier2, Witold Kędzia1, Dariusz Radomski3, Elżbieta Sowińska-Przepiera4

1Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polska 
2Zakład Dietetyki, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska 
3RADDARMED, Warszawa, Polska 
4Klinika Endokrynologii, Chorób Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

We present a case, that clearly shows, how the essential element of gynecological anamnesis is the issue 
of sexual life, partners problems. A 58-year-old women came to the Gynecological Clinic for regular an-
nual gynecological control; when asked about the issues of sexual intercourse, she said that for reasons of 
partnership, husband’s malaise and loss of libido in him, there is no intercourse; although they have been 
a good marriage for years and want to be together.

A sexological consultation for her husband was recommended.This Patient aged 58 reported to the Sex-
ology Clinic because of substantial feeling of libido loss. He had skin hyperpigmentation, persistent fatigue, 
lack of appetite, nausea too. Endocrine counselling was recommended; laboratory, hormonal, electrolyte, 
metabolic tests were performed; slightly lowered sodium level was found. After examination was diagnosed 
primary adrenal insufficiency.

The endocrynological treatment of the underlying disease improved sexual function as well. It improved 
sexual relationship between the patient and his wife.

This patient’s case indicates that rare endocrine disorders ahould also be considered when diagnosisng 
libido disorders.

This case clearly shows, how the essential element of gynecological anamnesis is the issue of sexual life, 
partners problems.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza
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ID: 1808

Analysis of menstrual cycle and its associations  
with diet and physical activity patterns among adolescent 

girls in Greater Poland
Michalina Drejza1, Grażyna Jarząbek-Bielecka2, Małgorzata Mizgier3, Witold Kędzia4, Dariusz Radomski5,  
Elżbieta Sowińska-Przepiera6

1Consultant, WHO Department on Reproductive Health and Research, Geneva, Switzerland 
2Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Poland 
3Zakład Dietetyki, Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Zamiejscowy, Gorzów Wlkp, Poland 
4Klinika Ginekologii katedry Perinatologii i Ginekologii UMP (Poznań, Polska) 
5RADDARMED, Warszawa, Polska 
6Klinika Endokrynologii, Chorób przemiany materii i chorób wewnętrznych. Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

OBJECTIVES

To assess the features of the menstrual cycles of adolescent girls in Greater Poland region and its association 
with patterns in diet and physical activity.

MATERIAL AND METHODS

We have conducted a cross-sectional pilot descriptive study in school in the Greater Poland region. We 
have used multiple choice questions survey and distributed it to the girls age 12–17. The participation in the 
study was voluntary. Participants were asked about their menstrual cycle, patterns of physical activity and 
diet in 42 questions survey. In the final analysis, we have included 124 responds for further statistical anal-
ysis. We have used the STATA 15 to conduct the basic logistic regression to assess the association between 
particular parameters. 

RESULTS

Among 124 girls we have surveyed, the average age of their first menstrual period (FMP) was 12,2 (± 1,1). 
The average length of menstrual cycle was 28,8 (± 6,3). 27% of adolescent girls have described their men-
strual flow as “abundant” and almost 45% have reported having painful periods and reported the need of 
the use of painkillers at least once to relief the pain during their menstrual cycles. Almost one in five of the 
girls have answered that they are not physically active. Almost one third of the respondents reported that 
they were using diet to reduce their weight. Majority of the girls has reported normal-to-age BMI. We have 
described the associations in diet and physical activity pattern, especially looking into unhealthy behaviours 
(such us high sugar and fast-food intake) and its influence on the period pains and irregularities. 

CONCLUSIONS

The further investigation on the school population is recommended, as they pilot study has shown the enor-
mous need of use of the pain killers among adolescent girls during periods. Alarming proportion of girls who 
wants to reduce their weight implies the need of education of young people about eating disorders and its 
implications on further health.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza
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ID: 1847

Model rehabilitacji pooperacyjnej w Oddziale Ginekologii  
i Onkologii Ginekologicznej 

Aleksandra Księżopolska, Joanna Głogowska, Joanna Mróz, Leszek Gmyrek, Paweł Kubik
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Warszawa, Polska

Fizjoterapia jako część procesu terapeutycznego na stałe wpisała się w obraz lecznictwa szpitalnego. 
Coraz większą wagę przywiązuje się do wczesnej rehabilitacji przyłóżkowej na oddziałach zabiegowych, 
w tym ginekologii i ginekologii onkologicznej. Wczesna rehabilitacja przyłóżkowa skraca czas hospitalizacji, 
zmniejsza ryzyko powikłań ze strony układu oddechowego oraz zakrzepowo-zatorowych, nawet w do-
bie szeroko stosowanej heparyny drobnocząsteczkowej. Dodatkowo wczesne uruchomienie po operacji 
pozytywnie wpływa na stan emocjonalny pacjentek, szybko wracają do formy i nie czują się ograniczone 
ruchowo. W przypadku chorych długo leżących fizjoterapia zapobiega osłabieniu siły i zmniejszeniu masy 
mięśniowej. W szpitalu, w którym przeprowadzono badanie, opiekę fizjoterapeutyczną po konsultacji z le-
karzem prowadzącym, ma zapewnioną każda pacjentka po zabiegu operacyjnym, uwzględniając również 
procedury małoinwazyjne (m.in. histerpskopia). W przypadku laparoskopii opieka nad pacjentką rozpo-
czyna się w I dobie po zabiegu operacyjnym. Pacjentki standardowo pionizowane są jeszcze w sali poope-
racyjnej. Fizjoterapia obejmuje naukę prawidłowej pionizacji, ćwiczenia oddechowe torem odpowiednim 
do zabiegu operacyjnego, instruktaż postępowania w życiu codziennym. W przypadku dolegliwości ze 
strony klatki piersiowej oraz stawów barkowych dodatkowo wprowadza się elementy terapii manualnej, 
kinesiology taping oraz techniki mobilizacyjne przepony. W przypadku laparotomii opieka nad pacjentką 
rozpoczyna się również w I dobie po zabiegu operacyjnym. Dobór odpowiednich technik fizjoterapeu-
tycznych zależny jest od tego z jakiego dostępu pacjentka była operowana, długości trwania zabiegu oraz 
możliwych powikłań. Główny nacisk kładziony jest na wczesną pionizację jako profilaktykę chorób układu 
krążenia, oddechowego i zmniejszenie zakresu pojawienia się zrostów pooperacyjnych oraz wszelkie dzia-
łania mające zmniejszyć dolegliwości bólowe (techniki manualne, kinesiology tapig, elementy fizykoterapii). 
W przypadku radykalnych operacji onkologicznych wprowadza się również techniki drenażowe. W każ-
dym przypadku usunięcia macicy pacjentki objęte są opieką fizjoterapeuty uroginekologicznego w celu 
profilaktyki nietrzymania moczu i/lub obniżeń ścian pochwy. Wszystkie pacjentki poddawane zabiegom 
operacyjnym, bez względu na dostęp operacyjny powinny przechodzić mobilizację blizny pooperacyjnej 
w dalszym etapie. Rehabilitacja pooperacyjna zmniejsza liczbę powikłań pooperacyjnych, skraca hospitali-
zację oraz korzystnie wpływa na samopoczucie pacjenta.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1934

Analysis of ultrasonographic urethral length  
in urogynecological patients 

Magda Krzycka, Edyta Wlaźlak, Michał Pazdrak, Wiktor Wlaźlak, Grzegorz Surkont
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi, Łódź, Polska

OBJECTIVES

Ulmsten and Petros assumed that stress urinary incontinence (SUI) cure can be achieved in women if TVT 
tape is located in the middle part of the urethra (high pressure zone). Available literature suggests that there 
are significant differences in urethral length, which may have negative influence on optimal TVT position 
and thus on SUI cure. This topic has important clinical value, but has not been investigated deeply enough 
yet. Ultrasound was proved to have very good repeatability and reproducibility of urethral length measure-
ments. 

MATERIAL AND METHODS

Pelvic floor sonography (PFS-TV) was performed under standardized conditions, developed introitally by 
Kociszewski, using a transvaginal probe of high- frequency (6.5 MHz, 160° beam angle ultrasound) at rest 
in patients with 200–350 ml urine in the bladder. Probe was positioned in the urethral axis with minimal 
tension to minimize influence on measurements. 

RESULTS

In 426 women with urogynecological complaints urethral length was measured during PFS-TV. Average 
length was 31 mm. Length of shortest urethra was 18.7 mm, the longest — 43.8 mm. Maximum difference 
between urethral length was 25.1 mm. In about 30% of women urethral length was significantly different 
from 30 mm. There was a small, statistically significant (p = 0.0393) influence of the patient’s age on the 
length of the urethra — with increasing age the length decreased. There were no statistically significant 
differences between women with and without SUI symptoms. 

CONCLUSIONS

There were significant differences in urethra length in women with urogynaecological complaints. Urethral 
length was decreasing with women’s age.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Cube pessaries — pelvic floor measurements during 2D  
and 4D ultrasound before and after insertion

Edyta Wlaźlak, Magda Krzycka, Michał Pazdrak, Wiktor Wlaźlak, Grzegorz Surkont
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi, Łódź, Polska

OBJECTIVES

Daily used cube pessaries are used to treat pelvic organ prolapse (POP). Their influence on pelvic floor has 
not been studied yet. 2D and 4D pelvic floor ultrasound together with clinical exam and palpation were 
proved to be useful for the static and dynamic evaluation of pelvic floor. 

MATERIAL AND METHODS

This is retrospective study of data obtained from 135 women with POP. All patients had clinical assessment, 
2D introital pelvic floor ultrasound (transvaginal probe — PFS-TV) and 2D/4D transperineal ultrasound 
(abdominal probe PFU-TA). Ultrasound measurements were obtained at rest, at Kegel’s and on Valsalva. 
Levator trauma was identified during PFU-TA. 

RESULTS

The size of cube pessaries correlated only with hiatal dimensions. Cube pessary lowered rest position of 
bladder neck in PFS-TV (distance H: 20.3 mm vs. 19.3 mm, p = 0.03). Hiatal area and hiatal circumference 
were bigger when cube pessary was inserted (PTU-TA: 27.4 cm2 vs. 26.5 cm2, p = 0.02, 21.2 cm vs. 20.8 
cm, p = 0.02). When pessary was inserted, Kegel’s exercises were not statistically more efficient. Cube 
pessary was protective during Valsalva (change of the H value was 7 mm versus 13 mm without pessary — 
PFS-TV, p = 0.0001, changes in hiatal area and circumference (PFU-TA: –3.4 cm2 vs. –7.6 cm2, p = 0.0000 
and 9 mm vs. 26 mm, p = 0.0000). 

CONCLUSIONS

The size of cube pessaries depended on hiatal dimensions. We did not confirm negative influence of levator 
avulsion on successful cube pessary fitting. Our study suggested protective value of cube pessaries during 
Valsalva maneuver.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Uroginekologia



29

• 
po

wrót  do  spisu • table of content
s

ID: 1938

Emergency Contraception in Poland — “Lekarze Kobietom” 
as a medical providers’ initiative increasing coverage  

for reproductive services among Polish women
Michalina Drejza1, Anna Rebeka Szczegielniak2, Natasza Blek3, Natalia Jakacka4

1Consultant, WHO Department on Reproductive Health and Research, Geneva, Switzerland 
2Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland 
3Jan Mikulicz-Radecki University Teaching Hospital, Wrocław, Poland 
4Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Warszawa, Poland

INTRODUCTION

Emergency contraception (EC) is a method used to prevent unintended pregnancy by delaying or pre-
venting ovulation. EC methods, recommended by WHO, are copper-bearing intrauterine devices and the 
emergency contraceptive pills (ECPs). There are no restrictions for the medical eligibility of who can use 
ECPs. From July 2017, all ECPs in Poland are available only on prescription. A group of doctors decided 
to introduce an immediate response towards such radical policy. Case description “Lekarze Kobietom” is 
a grassroots initiative of Polish physicians and medical students that serves as a platform to connect providers 
with women in need of prescription of EC. This initiative is helping patients who were denied services on 
the grounds of conscientious objection or other non-medical reasons, such as misconception that EC has 
the abortifacient properties, which lead to limitation of access to legal services. During the first 6 months of 
operation, Lekarze Kobietom has helped 4766 women and is active in 117 Polish cities. Populations that 
seem to be particularly susceptible to harm caused by the introduced limitation are women with disabilities, 
living in rural areas and those exposed to poverty and violence. 

CONCLUSIONS

New legislation reduced availability of contraceptive services and required an implementation of alternative 
way to facilitate access to emergency contraception to women and girls in need. Despite its success, Lekarze 
Kobietom should not be taken as a permanent solution to replace the public health services. Adequate pol-
icies and recommendations need to be implemented in order to ensure universal access to family planning 
services in Poland

KATEGORIE TEMATYCZNE
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The relationship between pre-pregnancy BMI, gestational 
weight gain and neonatal birth weight: a retrospective 

cohort study
Maria Kałwa1, Katarzyna Marszałek1, Aleksandra Cora1, Piotr Oleksy2, Magdalena Nowak1, Hubert Huras1,  
Małgorzata Radoń-Pokracka1

1Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska 
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków, Polska

OBJECTIVE

Maternal pre-pregnancy body mass index (BMI) and gestational weight gain (GWG) have a meaningful im-
pact on pregnancy and perinatal outcomes.

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to analyze the association between pre-pregnancy BMI, gestational weight gain 
(GWG) and the prevalence of small for gestational age (SGA) and large for gestational age (LGA).

MATERIAL AND METHODS

A retrospective cohort study conducted at Jagiellonian University Hospital, Poland, from 2016 to 2017. 
During this time there were 2123 deliveries. Patients with chronic diseases, multiple pregnancies, fetal 
defects and incomplete data were excluded. Finally 474 cases were enrolled. Patients were divided into 
BMI group (underweight, normal, overweight and obese) and for GWG group (inadequate, adequate, ex-
cessive). Relationship between maternal pre-pregnancy BMI, GWG and newborn weight were checked.

RESULTS

There is no statistically significant association between mother’s pre-pregnancy BMI and prevalence of 
SGA. However underweight women with inadequate GWG have a higher risk to bear SGA baby (OR 5.2, 
95% CI 1.57–17.18). The obese women with adequate GWG had higher risk of LGA (OR 5.48, 95% CI 
1.15–26.13). High BMI correlated with excessive GWG (overweight: OR 3.0, 95% CI 1.84–3.87; obese OR 
2.45, 95% CI 1.1–5.48).

CONCLUSIONS

There is a considerable risk of SGA for underweight women with inadequate GWG. There is a statistically 
significant association between maternal obesity and LGA. Our study shows that redefining the risks of ab-
normal neonatal weight considering both pre-pregnancy BMI and gestational weight gain can be useful in 
providing effective prevention during pregnancy.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Testowanie w kierunku HIV kobiet. Analiza z punktów 
konsultacyjno-diagnostycznych prowadzonych  

przez Fundację Edukacji Społecznej
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak 
Fundacja Edukacji Społecznej, Warszawa, Polska

WSTĘP

Na świecie wśród osób żyjących z HIV 51% stanowią kobiety. Są one czterokrotnie bardziej narażone na za-
każenie niż mężczyźni. W Polsce mniej niż 10% dorosłej populacji kiedykolwiek wykonało badanie w kie-
runku HIV. Niestety Polska dominuje w Europie z późno postawionymi diagnozami. Badania w kierunku 
HIV powinny być wykonywane nie tylko w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD), ale również 
zlecane przez lekarzy różnych specjalności zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. 

MATERIAŁ I METODY

Fundacja Edukacji Społecznej (FES) prowadzi dwa spośród 30 PKD finansowanych przez agendę Ministra 
Zdrowia Krajowe Centrum ds. AIDS (KC ds. AIDS) i Urząd Miasta Warszawy. Badania wykonywane są bez-
płatnie i anonimowo. Od dwóch lat jest również dostęp do szybkich testów na kiłę i HCV. Każde badanie 
połączone jest z poradnictwem przed i po teście, a doradca wypełnia elektroniczną ankietę klienta, na 
podstawie której dokonywane są dalsze analizy. 

WYNIKI

W latach 2015–2017 w dwóch PKD wykonano łącznie 13 229 badań w kierunku HIV. Kobiety stanowiły 
28,85% badanych. Ostatnie lata nie przyniosły wzrostu testujących się kobiet (2015 — 29,14%, 2016 — 
31,27%, 2017 — 27,07%). 

WNIOSKI

W PKD prowadzonych przez FES rocznie, mniej niż 30% kobiet bada się w kierunku HIV. Brak testów skut-
kuje w tej grupie późno wykrytymi zakażeniami. Ciągle rodzą się także dzieci z matek, które nie wiedziały 
o swoim zakażeniu. Dane KC ds. AIDS wskazują, że w Polsce tylko 25% kobiet w ciąży miało zlecone ba-
danie w kierunku HIV.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Childbirth in women suffering from cancer: single-center 
observational study 

Szymon Piątek1, Ksawery Goławski2, Zoulikha Jabihry1

1I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska 
2Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska

OBJECTIVES

Number of newly diagnosed cases of cancer at any site is still increasing. Malignancies mainly affects older 
people, however incidence among women in reproductive age is also increasing. 

AIM OF THE STUDY

The aim of this study is to assess the trend in the incidence of delivery in women suffering from cancer. 

MATERIAL AND METHODS

A retrospective study was conducted to identify incidence of delivery in women suffering from any malig-
nancy between 2007 and 2017 in 1st Department of Obstetrics and Gynecology in Warsaw, Poland. Med-
ical records regarding age of patient, cancer site, family history, childbirth type were analyzed. Univariate 
logistic regression model was used to statistical analysis. 

RESULTS

36 cases of childbirth by women suffering from cancer of any site were found. In the subsequent years it 
was: 0 in 2007, 0 in 2008, 3 in 2009, 0 in 2010, 2 in 2011, 3 in 2012, 2 in 2012, 6 in 2013, 6 in 2015, 14 
in 2017. Mean age of women was 36.4 years old. The most common neoplasms were breast cancer (n = 
7) and thyroid cancer (n = 6). Vaginal delivery accounted for 18 (50%) births.

CONCLUSIONS

Childbirth by women suffering from cancer is still uncommon. However, over the years increasing number 
of such cases were observed.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Choroby matki a zdrowie płodu, Onkologia ginekologiczna



34

• 
po

wrót  do  spisu • table of content
s

ID: 1895

Cięcie cesarskie u kobiety z mięśniakiem macicy powikłane 
krwotokiem okołoporodowym

Dominika Janeczko, Małgorzata Neścior, Anna Orzeł, Zuzanna Toruń
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska

WSTĘP

Mięśniaki macicy są najczęściej występującymi nowotworami niezłośliwymi narządu rodnego u kobiet. 
Związane są z szeregiem powikłań, zwłaszcza gdy stwierdza się je u kobiety ciężarnej. Zależy to głównie 
od ich lokalizacji, wielkości oraz czasu trwania ciąży. Guzy te mogą powiększać się wraz z rozwojem ciąży, 
uciskając na rozwijający się płód, często uniemożliwiając poród drogami natury. 

OPIS PRZYPADKU

Nieródka l. 46 została przyjęta do Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie w 33 tygodniu ciąży. 
W przebiegu ciąży pierwsze USG wykonano w 17 tygodniu dodatkowo rozpoznając macicę mięśniako-
watą. W badaniu USG w 33 tygodniu potwierdzono prawidłowo rozwijającą się ciążę, wielkością zgodną 
z czasem zatrzymania miesiączki oraz guz o zmiennej echostrukturze w obrębie ściany przedniej macicy, 
o średnicy około 20 cm w kontakcie z łożyskiem. W 34. tygodniu ciąży zaplanowano elektywne cięcie 
cesarskie w asyście endowaskularnego balonowania tętnic biodrowych wewnętrznych. Pomimo zastosowa-
nego leczenia, ze względu na krwotok podczas cięcia cesarskiego pacjentkę zakwalifikowano do amputacji 
trzonu macicy bez przydatków. 

DYSKUSJA

Obecność mięśniaków macicy często kończy się rozwiązaniem porodu poprzez cięcie cesarskie. Guzy te 
zaburzają skurcze macicy prowadząc do krwawienia okołoporodowego, z tego powodu wykonano balono-
wanie tętnic biodrowych wewnętrznych, by zapobiec utracie krwi. Istnieją przypadki, w których wykonano 
embolizację tętnicy macicznej bezpośrednio po cięciu cesarskim u pacjentki z mięśniakiem, co zapobiegało 
krwotokowi poporodowemu i histerektomii — być może z użyciem tej metody udałoby uniknąć usunięcia 
macicy. 

WNIOSKI

Mięśniaki macicy większych rozmiarów współistniejące z ciążą znacznie zwiększają ryzyko powikłań, 
zwłaszcza krwotoków około- i poporodowych i pomimo zastosowania nowoczesnych metod radiologii 
zabiegowej konieczne może być usunięcie macicy.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Consumption of alcohol in pregnancy as a risk factor for 
maternal and fetal complications

Justyna Janicka, Michalina Derbich, Sandra Krzywdzińska
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Fetal alcohol spectrum disorder (FASD) is a result of the toxic effects of an alcohol on the fetus. Alcohol 
demonstrates significant teratogenicity during each trimester of pregnancy. FASD is one of the most com-
mon causes of congenital intellectual disability in general population and is characterized by typical facial 
dysmorphia. The following article describes the harmful effects of alcohol consumption during pregnancy. 
The patient with a long history of alcoholism in the past and the symptoms of acute alcohol intoxication was 
admitted to the 1st Department of Obstetrics and Gynecology Medical University of Warsaw during the first 
stage of labour. The woman did not know about the pregnancy so far. The gestational age was estimated 
at 38 weeks of pregnancy. Additionally intrauterine growth restriction (EFW < 1 pc) was detected. Due to 
the symptoms of threatening fetal asphyxia and breech presentation of the fetus caesarean section was per-
formed. A male newborn with severe intrauterine growth restriction (body weight 1170 g — 0.3 pc) was de-
livered. On examination characteristic facial features of FASD were revealed. Structural birth defects, apart 
from facial dysmorphic features, involved the cardiac system (atrial septal defect) and urogenital system 
(right-sided cryptorchidism). The neonatal period was additionally complicated by respiratory disorders and 
the need for parenteral nutrition due to suspected necrotizing enterocolitis. Apart from fetal malformations 
alcohol increases the risk of perinatal complications. The most vulnerable are women of reproductive age 
with a history of alcohol abuse. In this group effective contraception contribute the primary prophylaxis of 
FASD in the future.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Rola witaminy D w przebiegu cukrzycy ciężarnych 
Aleksandra Kunicka, Daria Bieniek, Paweł Mietła, Aleksandra Bochniak, Maciej Socha
Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska

WSTĘP

Cukrzyca ciężarnych (gestational diabetes mellitus, GDM) jest jedna z najczęstszych chorób wikłających cią-
że. W jej przebiegu występuje zwiększone ryzyko preeklampsji u matki, porodu przedwczesnego oraz ma-
krosomii i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu. W ostatnim czasie przeprowadzono liczne 
badania wykazujące koincydencję niedoboru witaminy D3 u matki z występowaniem GDM u ciężarnych. 

CEL PRACY

Praca miała na celu ocenę wpływu niedoboru witaminy D3 na GDM oraz wpływu sumplementacji witami-
ny D3 na przebieg GDM. 

MATERIAŁ I METODY

Dokonano przeglądu literatury z baz medycznych Medline, PubMed i Google Scholar. 

WYNIKI

Większość badań potwierdza wpływ niedoboru 1,25-dihydroksycholekalcyferolu (1,25(OH)2D3) na wzrost 
ryzyka rozwoju GDM. Jednocześnie suplementacja witaminy D3 zmniejsza ryzyko wystąpienia GDM w cią-
ży. Działanie 1,25(OH)2D3 jest wielokierunkowe. Po przez receptory dla 1,25(OH)2D3 obecne w komór-
kach b trzustki powoduje zmniejszenie insulinooporności oraz poprawę funkcji komórek beta trzustki. 
Dodatkowo 1,25(OH)2D3 po przez supresję szlaku mTOR, aktywowanego w przebiegu GDM, zmniejsza 
insulinooporność w komórkach trofoblastu, co może mieć korzystny wpływ na przebieg ciąży i rozwój 
płodu.

WNIOSKI

Istotne jest oznaczenie poziomu witaminy D3 u kobiet w ciąży. Suplementacja witaminy D3 może w znacz-
nym stopniu przyczynić się do prawidłowego rozwoju ciąży i pomyślnego jej rozwiązania, szczególnie 
u kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą cieżarnych. 

KATEGORIE TEMATYCZNE
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37

• 
po

wrót  do  spisu • table of content
s

SESJA V 
DIAGNOSTYKA I TERAPIA PŁODU



38

• 
po

wrót  do  spisu • table of content
s

ID: 1850

Sphingolipids as a new biomarkers of Intrahepatic 
Cholestasis of Pregnancy 

Agnieszka Mikucka-Niczyporuk1, Piotr Pierzyński2, Adam Lemancewicz1, Karol Charkiewicz1,  
Agnieszka Błachnio-Zabielska3, Piotr Laudański1

1Klinika Perinatologii i Położnictwa, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok, Polska 
2Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku, Białystok, Polska 
3Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych, Białystok, Polska

Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) is the most common pregnancy-related liver disorder, which 
affects from 0.2% to 15.6% pregnant women. This illness is related with amplified risk of fetal morbidity and 
mortality. The diagnosis of ICP is based on pruritus, which mainly affects soles and palms. Typically disorders 
in the laboratory tests during ICP are elevated bile acid concentration in maternal serum and increased liver 
enzymes levels. Sfingolipids as bioactive molecules may be involved in the pathogenesis of ICP and possibly 
serve as potential biomarkers. Study group involved twenty pregnant women with ICP hospitalized at the 
Department of Perinatology of the Medical University of Białystok in Poland between mid-2014 and mid-
2016.We compared 11 plasma sphingolipids versus healthy controls in selected group of patients i.e. serum 
samples of women with ICP before and after treatment with ursodeoxycholic acid — UDCA and in women 
with ICP after delivery. Out of all sfingolipids the median values of C16-Cer and C18-Cer were significantly 
higher in the plasma of cholestasis patients without the treatment with UDCA as compared to control.

Following 7 days of treatment with UDCA, a significant decrease in C16-Cer, C18-Cer and total bile ac-
ids concentration was noted as compared to baseline. Based on our results we may assume that sphingolip-
ids could be the potential biomarkers in the detection of early onset of intrahepatic cholestasis of pregnancy. 

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1877

A severe anti-Kell alloimmunization in multipara  
— a progressive and unpredictable disease affecting the fetus

Katarzyna Luterek, Robert Brawura-Biskupski-Samaha, Przemysław Kosiński, Szymon Kozlowski, Mirosław Wielgoś
I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska

Over 50 different red blood cell antigens have been reported to be associated with hemolytic disease 
of the fetus and newborn (HDFN). Apart form anti-RhD, also anti-Rhc and anti-K1 (Kell group) are related 
to severe fetal disease. Maternal anti-K is the second most common alloantibody (following anti-D) and 
accounts for 10–15% patients with antibody-mediated severe hemolytic anemia.

A 34-year-old multipara was being monitored with ultrasonography scans during her fifth pregnancy 
starting from 15 weeks of gestation with a starting anty-K titer of 1:2058. She was being monitored earlier on 
in gestation due to her obstetrical history of anemia and multiple intrauterine blood transfusions in previous 
pregnancies. The first pregnancy was uneventful. The anti-K antibodies were detected in the 3rd trimester 
of her second gestation. At the time she gave birth to a healthy son who did not have HDFN. During her 
3rd pregnancy the titer of her antibodies increased 2 fold to 1:512 and the patient had her first intrauterine 
transfusion at 22 weeks of gestation with a MCA PSV of 1.96 MoM. The hemoglobin level measured before 
the first transfusion was 2.4 g/dl. In total from 23 + 1 to 35 + 1 weeks of gestation 7 intrauterine blood 
transfusions were performed to the placental cord insertion site. The amount of blood transfused was cal-
culated according to the gestational age and in total 332 ml of packed red blood cells (PRBC) was given. 
A c-section was performed at 37 weeks of gestation and a son of 3200 g was born requiring 1 blood transfu-
sion after delivery. In the subsequent fourth pregnancy, the antibody titer increased form 1:512 to 1:2048. 
Nuchal edema, mild ascites and tricuspid regurgitation were observed at 20 weeks of gestation. The MCA 
PSV was 2.13 MoM. An intrauterine blood transfusion was done. The hemoglobin level of the fetus was 2,0 
g/dl. From 20 + 0 to 30 + 5 weeks of gestation 6 intrauterine blood transfusions were performed through 
the placental cord insertion site giving in total 183 PRBC. At 31 weeks of gestation the patient had preterm 
delivery and gave birth naturally to a baby girl in good condition. During the fifth pregnancy the first titer 
obtained was 1:2048. At 17 + 6 weeks of gestation, the MCA PSV measured was 3.1 MoM and there was 
general edema of the fetus. She was admitted to hospital for an intrauterine blood transfusion. Due to the 
technical difficulties related to the early pregnancy and posterior placenta 10 ml of PRBC was given to the 
peritoneal cavity. Intrauterine demise was reported the following day.

In anti-Kell alloimmunization the fetal anemia is mainly caused by the suppression of erythropoiesis, 
which is directly induced by anti-Kell antibodies expressed by the erythroid progenitor cells. The severity 
of anti-Kell alloimmunization is independent of the antibody titer — severe anemia has been reported with 
lower titers than in anti D alloimmunisation.

In conclusion, the anti-Kell alloimmunization has an increasingly severe course in subsequent pregnan-
cies. The severity of the disease can exceed the management possibilities of the intrauterine therapy.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu
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ID: 1920

Badanie wpływu infekcji HPV na rozwój wczesnej ciąży 
Piotr Sieroszewski, Łukasz Bober, Grzegorz Guzowski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii, Łódź, Polska

CEL PRACY

Celem badania jest ocena częstości występowania oraz wpływu na ciążę infekcji wirusem HPV. 

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono w latach 2010–2015 na grupie 143 kobiet ciężarnych. Grupę badaną stanowiły 
84 kobiety z nieprawidłowym przebiegiem I trymestru ciąży (nieprawidłowy rozwój płodu, ciąża obumarła, 
poronienie), które były hospitalizowane w Klinice Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. Grupę kontrolną stanowiło 59 kobiet z prawidłowym przebiegiem ciąży, które urodziły zdrowe 
dzieci. 

WYNIKI

Częstość infekcji HPV wśród wszystkich zbadanych kobiet wyniosła 13,29% (19/143). Infekcję wirusem 
HPV stwierdzono u 17,85% (15/84) pacjentek w grupie badanej i u 6,78% (4/59) pacjentek w grupie kon-
trolnej.

Wysokoonkogenny typ wirusa stwierdzono u 13 pacjentek z grupy badanej oraz u 3 pacjentek z grupy 
kontrolnej. 

WNIOSKI

1. Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę o niekorzystnym wpływie infekcji HPV na wczesną ciążę. W zba-
danej przez nas populacji odsetek infekcji HPV u ciężarnych z powikłaniami I trymestru ciąży jest wyższy 
niż w grupie kontrolnej.

2. Obecność infekcji HPV w materiale wyłącznie z trofoblastu przy braku DNA HPV w materiale z szyjki 
macicy może sugerować krwiopochodną drogę zakażenia pierwotnego.

GRANT NAUKOWY

Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi z zadania badawczego nr 502-03/1- 004-02/502-
14-092

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu
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ID: 1924

Morfologia płodu w zaburzeniach wzrastania 
wewnątrzmacicznego w ciążach bliźniaczych 

dwukosmówkowych
Michał Lipa, Przemysław Kosiński, Bartosz Godek, Mirosław Wielgoś, Dorota Bomba-Opoń
I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska

WSTĘP

Morfologia popłodu stanowi istotny element warunkujący wzrastanie wewnątrzmacicznego płodów. 
W ciążach bliźniaczych ze względu na potencjalnie odmienne: kosmówkowość i owodniowość struktu-
ra łożysk może mieć nieskończenie wiele typów. Rola podziału wspólnej płyty łożyskowej oraz anasto-
moz naczyniowych (tętniczo- tętniczych, żylno-żylnych oraz tętniczo-żylnych) została szeroko omówiona 
w pracach dotyczących ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych (MC). Niemniej jednak, budowa popłodów 
w ciążach dwukosmówkowych (DC) bardzo rzadko była tematem publikacji naukowych, a danych analizu-
jących jej rolę w zaburzeniach wzrastania wewnątrzmacicznego wciąż jest niewiele.

CEL PRACY

Ocena morfologii popłodów ciąż bliźniaczych dwukosmówkowych (zrośnięte/oddzielne płyty łożyskowe), 
pola powierzchni i typu łożyskowych przyczepów sznurów pępowinowych we wzrastaniu wewnątrzmac-
icznym bliźniąt. 

MATERIAŁ I METODY

Badanie prospektywne przeprowadzone na grupie 72 przypadków ciąż bliźniaczych dwukosmówkowych 
pozostających pod opieką Poradni Ciąży Wielopłodowej przy I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawsk-
iego Uniwersytetu Medycznego. Poporodowa analiza pola powierzchni opierała się na technice iniekcji 
śródnaczyniowych z wykorzystaniem barwników wprowadzanych do światła naczyń łożyskowych. Uzys-
kane parametry łożyskowe korelowano z wynikami położniczymi. 

WYNIKI

Mediana wieku pacjentek wynosiła 32,45 ± 0,56. Odsetek ciąż po metodach wspomaganego rozrodu 
wynosił 30,3%. Mediana wieku ciążowego w chwili porodu 35,12 ± 0,12 tyg. (18,1% < 34 tygodniem 
ciąży). Odsetek cięć cesarskich 84%. Mediana masy urodzeniowej 2334,95 ± 50,77 g. W podgrupach ciąż 
DC z oddzielnymi i zrośniętymi popłodami nie było statystycznie istotnych różnic pomiędzy bezwzględny-
mi wartościami, różnicami i dysproporcjami mas urodzeniowych. W podgrupie DC ze zrośniętymi płyta-
mi łożyskowymi odległość łożyskowych przyczepów sznurów pępowinowych nie wpływała na wzrastanie 
wewnątrzmaciczne bliźniąt. Najczęstszym typem łożyskowego przyczepu sznura pępowinowego był przy-
czep centralny, najrzadszym typu błoniastego. Nie było różnic pomiędzy częstością występowania określo-
nych typów przyczepów w podgrupach ze zrośniętymi i oddzielnymi płytami łożyskowymi. 

WNIOSKI

Struktura popłodów w ciążach dwukosmówkowych, w przeciwieństwie do ciąż jednokosmówkowych, nie 
wydaje się być istotnym czynnikiem wpływającym na wzrastanie wewnątrzmaciczne bliźniąt.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu, Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1929

Wybrane markery stresu oksydacyjnego w diagnostyce 
prenatalnej I trymestru ciąży 

Kinga Toboła1, Marek Pietryga2, Piotr Dydowicz2, 3, Marta Napierała4, Ewa Florek4, Maciej Brązert5, Anna Gąsiorowska6, 
Izabela Miechowicz7

1Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Ginekologiczno-Położniczy Szpital 
kliniczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Polska 
2Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej; Ginekologiczno-Położniczy Szpital 
kliniczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Polska 
3Poradnia USG i Badań Prenatalnych, Ginekologiczno-Położniczy Szpital kliniczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Polska 
4Laboratorium Badań Środowiskowych, Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Polska 
5Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. 
Marcinkowskiego, Poznań, Polska 
6Oddział Ginekologiczno-Położniczy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Nowy Targ, Polska 
7Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Polska

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena korelacji pomiędzy poziomami wybranych biomarkerów stresu oksydacyjnego a ry-
zykiem wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu ocenianym w pierwszym trymestrze ciąży. 

MATERIAŁ I METODY

Grupę badaną stanowiło 76 pacjentek w 11–13 + 6 tygodniu ciąży, u których oceniono ryzyko wystąpienia 
wad na podstawie badania ultrasonograficznego obejmującego ocenę anatomii płodu i markerów aberracji 
chromosomowych oraz stężeń PAPP-A i bHCG w surowicy krwi ciężarnej.

Wykonano również spektrofotometryczną analizę poziomów wybranych biomarkerów stresu oksydacyj-
nego w surowicy krwi ciężarnych, takich jak: białko całkowite (TP), glutation zredukowany (GSH), S-nitro-
zotiole (RSNO), tlenek azotu (NO), całkowita zdolność antyoksydacyjna organizmu (TEAC) oraz transferaza 
glutationowa (GST). Przeprowadzono analizę zależności pomiędzy markerami stanu oksydacyjnego organi-
zmy w surowicy krwi ciężarnych u pacjentek z podwyższonym (> 1:50, n = 45) oraz niskim (< 1:20000, 
n = 31) ryzykiem wystąpienia aberracji chromosomowych. 

WYNIKI

Stężenia TP (69,88 ± 13,95 vs. 56,43 ± 4,62 mg/dl) oraz GST (20,39 ± 4,99 vs. 15,39 ± 3,61 mU/mg) 
był znamiennie statystycznie (p < 0,05) wyższe w grupie pacjentek z podwyższonym ryzykiem wystąpienia 
aberracji chromosomowych u płodu, natomiast poziomy RSNO (1,25 ± 0,31 vs. 1,52 ± 0,29 μmol/mg) 
oraz GSH (4,97 ± 1,78 vs. 6,30 ± 1,08 umol/mg białka *10–4) były istotnie niższe. W badanym materiale 
nie stwierdzono różnic w stężeniu azotynów w badanych grupach.

WNIOSKI

Podwyższony poziom TP, GST oraz TEAC, jak również obniżony poziom GSH i RSNO w surowicy krwi 
matki korelują ze wzrostem ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych oraz wrodzonych wady roz-
wojowych u płodu. Potrzebne są dalsze badania nad markerami stresu oksydacyjnego jako czynnikami 
predykcyjnymi wystąpienia zaburzeń rozwojowych u płodu.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu, Choroby matki a zdrowie płodu
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ID: 1939

Analiza zachowań behawioralnych płodu za 
pomocą ultrasonograficznej skali Kurjak Antenatal 

Neurodevelopment Test (KANET) pod wpływem bodźców 
dźwiękowych

Bartosz Godek, Michał Lipa, Dorota Bomba-Opoń, Mirosław Wielgoś
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

Badanie prospektywne realizowane na 10 ciężarnych w Pracowni USG przy I Katedrze i Klinice Po-
łożnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 28 do 36 tygodnia ciąży. W trakcie 
badania ultrasonograficznego 4D oceniano według protokołu testu KANET aktywność ruchową płodu. Ba-
danie zostało podzielone na dwie części: 15 minut obserwacji bez muzyki oraz 15 minut w trakcie od-
twarzania utworu „Wiosna” Antonio Vivaldiego za pomocą słuchawek przyłożonych do brzucha ciężarnej 
w miejscu odpowiadającym położeniu główki płodu. Na badanie uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej. Test 
KANET jest badaniem, które polega na obserwacji zachowania płodu w badaniu ultrasonograficznym z wy-
korzystaniem techniki wizualizacji 4D (four dimensional), została wykorzystana skala KANET z 2016 roku 
obejmująca 8 parametrów takich jak: ruchy zgięcia głowy, obwód głowy i charakterystyka szwów czasz-
kowych, grymasy twarzy/otwieranie ust/mruganie oczu, ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, 
ruchy kończyn górnych do twarzy, poruszanie palcami kończyn górnych, ogólna ocena aktywności. Każdy 
element został oceniony na 0, 1 lub 2 pkt — minimalna ocena to 0 punktów a maksymalna to 16 punktów. 
Po pierwszej części badania bez muzyki średni wynik punktowy to 11,87 (± 3,75) punktów, natomiast po 
kolejnych 15 minutach, kiedy odtwarzano muzykę punktacja spadała średnio do 8 (± 4,81) punktów. Śred-
ni spadek to 3,87 pkt. W żadnym przypadku punktacja nie zwiększyła się pod wpływem muzyki, natomiast 
dwóch przypadkach całkowita ocena punktowa nie uległa zmianie. Największy spadek punktacji odnoto-
wano w takich parametrach jak: grymasy twarzy/otwieranie ust/mruganie oczu, ruchy kończyn górnych, 
ruchy kończyn dolnych oraz ruchy zgięcia głowy. 

WNIOSKI

Pod wpływem muzyki spada aktywność ruchowa płodu oceniana za pomocą skali KANET.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu, Perinatologia — kontrowersje, Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii
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ID: 1811

Ocena stężeń białka C-reaktywnego (CRP) w osoczu krwi 
kobiet w czasie porodu i we wczesnym połogu

Joanna Lebdowicz1, Andrzej Torbé1, Dorota Torbé2

1Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska 
2Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

CEL PRACY

Analiza stężeń CRP w osoczu krwi kobiet w trakcie porodu i w drugiej dobie połogu w różnych sytuacjach 
klinicznych.

MATERIAŁ I METODY

317 kobiet w donoszonej ciąży podzielono na cztery grupy, w których: 1. poród rozpoczął się od pęknięcia 
błon płodowych i zakończył się drogami natury — PDN+ (n = 97), 2. poród rozpoczął się przy zacho-
wanych błonach płodowych i zakończył się drogami natury — PDN (n = 133), 3. ciążę zakończono elek-
tywnym cięciem cesarskim — CCE (n = 58), 4. poród zakończono cięciem cesarskim ze wskazań nagłych 
— CCN (n = 29). Krew żylną pobierano w trakcie porodu lub przed planowanym cięciem cesarskim oraz 
w drugiej dobie połogu.

WYNIKI

We wszystkich grupach poporodowe wartości CRP były wyższe niż śródporodowe (p < 0,001). Wartości 
CRP w czasie porodu kobiet, które urodziły drogami natury, były wyższe w przypadku rozpoczęcia sączenia 
płynu owodniowego przed zapoczątkowaniem porodu (PDN+ 6,30 mg/l vs. PDN 2,50 mg/l, p < 0,05). 
W grupie PDN+ śródporodowe wartości CRP przewyższały również poziomy u kobiet, u których krew 
pobrano przed cięciem elektywnym (PDN+ 6,30 mg/l vs. CCE 4,15 mg/l, p < 0,005). Zauważono także 
różnicę w wartościach CRP pomiędzy grupami kobiet rozwiązanych cięciem cesarskim. Były one niższe 
w przypadku cięć elektywnych (CCN 6,30 mg/l vs. CCE 4,15 mg/l, p < 0,05). W drugiej dobie połogu, za-
równo po cięciu ze wskazań nagłych jak i po cięciu elektywnym, wartości CRP były wyższe niż po porodzie 
drogami natury, niezalżnie od stanu błon płodowych (p < 0,001). Nie było natomiast różnic w tym zakresie 
pomiędzy obiema grupami kobiet, które urodziły drogami natury, niezależnie od stanu błon płodowych 
(PDN+ vs. PDN, NS) i pomiędzy obiema grupami kobiet, które rozwiązano operacyjnie (CCE vs. CCN, NS).

WNIOSKI

1. Wzrost stężenia CRP w osoczu krwi jest związany z przebyciem porodu i jest wyższy po cięciu cesarskim 
niż po porodzie drogami natury.

2. Śródporodowe wartości CRP są wyższe u rodzących, u których płyn owodniowy zaczął sączyć przed 
rozpoczęciem porodu niż u rodzących z zachowanymi błonami płodowymi, co może sugerować udział 
czynników zapalnych w mechanizmie porodu zaczynającego się od pęknięcia płon płodowych.

3. Wartości CRP w drugiej dobie połogu we krwi kobiet rozwiązanych cięciem cesarskim ze wskazań na-
głych i cięciem elektywnym są porównywalne.

4. Ocena stężeń CRP we krwi we wczesnym połogu nie jest przydatna jako samodzielny parametr do po-
dejmowania decyzji o wdrożeniu antybiotykoterapii.

5. W związku z wczesnym wypisywaniem położnic, zarówno po porodach drogami natury jak i po cięciach 
cesarskich, z oddziałów szpitalnych wartość narzędzia diagnostycznego, jakim jest oznaczanie stężania 
CRP we wczesnym połogu ulega postępującemu zmniejszaniu.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1812

Znaczenie prawidłowego prowadzenia i udostępniania 
dokumentacji ginekologicznej i położniczej dla przydatności 
procesowej opinii biegłych dotyczącej błędu medycznego

Rafał Skowronek1, Małgorzata Chowaniec2, Czesław Chowaniec1

1Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach, Katowice, Polska 
2Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska

Ginekologia i położnictwo to obszar medycyny od lat przodujący, jeśli chodzi o liczbę spraw wszczy-
nanych z powodu podejrzenia błędu medycznego. Wzrastające oczekiwania pacjentów, co do finalnego, 
idealnego efektu wszelkich podejmowanych procedur medycznych, podsycane przez media, skutkują wy-
soką liczbą zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez lekarzy. Zarówno w postępowaniu 
przygotowawczym, jak i w procesie sądowym, kluczową rolę dla dalszych rozstrzygnięć niezmiennie od-
grywają opinie biegłych z zakresu odpowiednich dziedzin medycyny. Opiniowaniem sądowo-lekarskim 
zajmują się zarówno instytucje (np. uniwersyteckie zakłady medycyny sądowej tworzące interdyscyplinarne 
zespoły opiniujące ad hoc koordynowane przez medyka sądowego), jak i prywatne firmy i indywidualni 
biegli. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi lekarzy praktyków ginekologów i położników na ka-
pitalne znaczenie, jakie ma prawidłowe prowadzenie i udostępnianie podmiotom do tego uprawnionym 
pełnej dokumentacji medycznej z procesu diagnozy i leczenia pacjentki dla możliwości optymalnej analizy 
konkretnego przypadku przez biegłych i stopnia kategoryczności wydanej opinii. W oparciu o własne do-
świadczenie opiniodawcze zwrócona zostanie uwaga na najczęściej popełniane błędy w zakresie. Aktualne 
pozostaje stwierdzenie, że prawidłowo (wyczerpująco i czytelnie) prowadzona, pełna (tj. zawierająca wy-
niki wszystkich wykonanych badań dodatkowych, w tym zwłaszcza oryginalne zapisy KTG) dokumentacja 
medyczna jest najbardziej wiarygodnym „świadkiem” prawidłowości postępowania lekarskiego. Słowa klu-
czowe: dokumentacja medyczna, błąd medyczny, opiniowanie sądowo-lekarskie

KATEGORIE TEMATYCZNE

Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1814

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa analgezji 
zewnątrzoponowej sterowanej przez pacjenta (PCEA)  

w czasie porodu
Michał Michalczyk1, Andrzej Torbé1, Dorota Torbé2

1Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska 
2Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

CEL PRACY

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa analgezji zewnątrzoponowej sterowanej przez pacjenta (PCEA) zas-
tosowanej w czasie porodu. 

MATERIAŁ I METODY

160 badanych kobiet podzielono na cztery grupy: B1 (n = 40) rodzące poddane analgezji zewnątrzopono-
wej w formule PCEA, B2 (n = 30) rodzące znieczulane dożylnie petydyną, B3 (n = 30) rodzące znieczulane 
dożylnie fentanylem oraz grupę kontrolną K (n = 60) bez analgezji. Oceniano czas trwania poszczególnych 
okresów porodu, stan noworodka w skali Apgar oraz na podstawie badania gazometrycznego krwi z tętnicy 
pępowinowej, morfologię krwi matki przed porodem i w pierwszej dobie połogu, utratę krwi podczas po-
rodu, częstość wykonywania kontroli jamy macicy, obrażeń kanału rodnego, nacięć krocza i cięć cesarskich 
oraz subiektywne odczuwanie bólu porodowego w wizualnej skali analogowej (VAS). 

WYNIKI

Nie stwierdzono różnic w długości pierwszego i trzeciego okresu porodu pomiędzy grupami. Stwierdzono 
natomiast wydłużenie drugiego okresu porodu u pacjentek poddanych analgezji PCEA, zarówno w od-
niesieniu do całości badanych grup, jak i po ich podziale pod względem rodności. Nie zaobserwowano 
różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do liczby erytrocytów i hematokrytu przed i po porodzie oraz do 
utraty krwi w czasie porodu. Analiza stanu urodzeniowego noworodków nie wykazała różnic w zakresie 
punktacji w skali Apgar pomiędzy grupami. Natomiast wartości pH krwi z tętnicy pępowinowej były niższe 
u pacjentek znieczulanych petydyną w stosunku do grup pozostałych, a w grupie rodzących znieczulanych 
PCEA wartości te były najwyższe. Nie wykazano różnic w częstości ukończenia porodu cięciem cesarskim, 
występowania obrażeń kanału rodnego, wykonywania instrumentalnej kontroli jamy macicy po porodzie 
oraz wykonywania nacięcia krocza pomiędzy badanymi grupami. Analiza nasilenia dolegliwości bólowych 
przed wdrożeniem jakiejkolwiek analgezji, wykazała istotne różnice pomiędzy grupami. Dolegliwości bó-
lowe były najsilniej odczuwane w grupie pacjentek zakwalifikowanych do znieczulenia metodą PCEA i pe-
tydyną. Natomiast pacjentki z grupy kontrolnej charakteryzowała najniższa wartość punktacji skali VAS. 
Ocena dokonana po zastosowaniu określonej metody analgezji, wykazała również różnice w odczuwaniu 
nasilenia dolegliwości bólowych. Były one najsilniejsze w grupie kontrolnej, a najniższą wartość punktacji 
w skali VAS stwierdzono w grupie pacjentek znieczulanych metodą PCEA. 

WNIOSKI

Zastosowanie analgezji zewnątrzoponowej w formule PCEA powoduje wydłużenie drugiego okresu poro-
du, nie wpływając na czas trwania pierwszego i trzeciego okresu. Zastosowanie tej formy znieczulenia nie 
wpływa na częstość kończenia porodu cięciem cesarskim ani na częstość występowania obrażeń kanału 
rodnego, nie zwiększa konieczności instrumentalnej kontroli jamy macicy i nie jest związane ze zwiększo-
nym ryzykiem nacięcia krocza. Analgezja w formule PCEA nie wpływa negatywnie na stan urodzeniowy 
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noworodków ani na zwiększoną utratę krwi podczas porodu. W porównaniu do pozostałych badanych 
metod charakteryzuje się najlepszą jakością znieczulenia.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1824

Placental subclinical preeclampsia as a new indication for 
placental examination in preeclampsia risk pregnant women 

qualified to acetylsalicylic acid prophylaxis
Martyna Trzeszcz1, 2, Maciej Mazurec1, Michal Jelen2, Piotr Barcikowski1, Krzysztof Bielicki1, Izabela Kotkowska-Szeps1, 
Marek Maslak1, Agnieszka Zabielska1, Karolina Mazurec1

1Woman’s Health Center Corfamed Ltd, Wroclaw, Poland 
2Department of Pathology and Oncological Cytology, Wroclaw Medical University (Wroclaw, Poland)

OBJECTIVES

Acetylsalicylic acid prophylaxis (ASA) is recommended in preeclampsia (PE) high-risk women to reduce 
adverse pregnancy outcomes. Prenatal testing with biochemical biomarkers (PlGF/sFlt-1) enables to tri-
age high-PE-risk women and may suggest a placental dysfunction. Maternal placental syndrome has been 
proposed for these pregnancy-related entities that are associated with maternal cardiovascular disease risk 
development. We investigated whether placental histological lesions associated with abnormal angiogenesis 
can manifest in ASA-treated women with PE risk and abnormal levels of biochemical placental biomarkers. 

MATERIAL AND METHODS

From 1356 women screened in 1 trimester, a group of 112 with higher PE-risk was identified using FMF-
based algorithm and qualified to 100–150mg/day ASA and PlGF/sFlt-1 blood serum testing in 2/3 trimester. 
A new term — placental subclinical preeclampsia (PSPE) — was defined for the study as biochemically man-
ifested placental dysfunction without clinical symptoms (gestational hypertension or PE). Detected PSPE cas-
es were referred to histological examination and reported according to the Amsterdam 2014 Classification. 

RESULTS

38 cases of PSPE were identified and finally 24 placentas were examined. Following PE-related lesions were 
diagnosed (17 cases): developmental maternal stromal-vascular lesions — decidual arteriopathy with hya-
linisation of the vessels wall and thrombosis in decidual arteries (9), early and late maternal malperfusional 
lesions — distal villous hypoplasia (3) and accelerated villous maturation (5). Inappropriate placental weight 
or fetal-placental weight ratio for gestational age were noted in 14 cases. 

CONCLUSIONS

PSPE-related indications for placental examination might be helpful in detecting PE-related placental pathol-
ogies. A proposed biochemical-pathological algorithm can be a useful prediction model selecting pregnant 
women with future CVD-risk.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1949

Kiedy dystocja barkowa przestaje być powikłaniem 
położniczym, a staje się przestępstwem?

Agnieszka Nowak1, Jerzy Sikora2 
1Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska 
2Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska

WSTĘP

Dystocja barkowa (DB) (niewspółmierność barkowa) to sytuacja położnicza, do której dochodzi w trakcie 
porodu, gdzie po urodzeniu główki dalsze rodzenie się barków jest utrudnione, co wymaga zastosowania 
dodatkowych manewrów. Co do zasady DB wpisuje się w możliwe do zaistnienia powikłanie II okresu po-
rodu. Są jednak sytuacje położnicze, kiedy lekarz/położna poprzez działania niezgodne z wiedzą medycz-
ną, zwiększają prawdopodobieństwo zaistnienia DB.

CEL PRACY

Celem pracy jest zarówno pokazanie kiedy do takich sytuacji dochodzi i jakie sankcje karne mogą się z nimi 
wiązać, ale przede wszystkim, jak ich unikać w praktyce. 

MATERIAŁ I METODY

Analizie poddano nadesłane w latach 2012–2016 do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii 
Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach akta spraw karnych, zarówno z etapu postępowania przygotowaw-
czego jak i sądowego. Spośród spraw z obszaru oceny prawidłowości postępowania ginekologiczno-położ-
niczego wybrano te, w których przedmiotem zainteresowania organu procesowego było powikłanie/błąd 
w postaci zaistniałej DB. W zgromadzonym materialne przeanalizowano czynniki ryzyka zaistnienia DB, 
poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prawidłowość podejmowanych przez personel 
medyczny czynności diagnostyczno-terapeutycznych.

WYNIKI

Zgromadzony materiał pozwolił na identyfikację czynników ryzyka (ze strony matki/ze strony płodu), które 
w sposób powtarzalny nie były brane pod uwagę przez personel medyczny przy podejmowaniu decyzji 
o sposobie prowadzenia porodu (np. stosunek AC/HC). Pozwolił również na wskazanie, które z istotnych 
braków w dokumentacji medycznej opisującej przebieg zaistniałego powikłania, wpłynęły na kolejne de-
cyzje procesowe (np. postawienie lekarzowi zarzutu). Analiza ukazała ponadto, jakie działania medyczne 
podczas II okresu porodu zostały zaniechane lub jakie niezgodne z wiedzą medyczną działania podjęto 
(np. zabieg Kristellera) i jakie można im przypisać negatywne następstwa zdrowotne u matki i płodu (np. 
uszkodzenia splotów nerwowych u dziecka).

WNIOSKI

W części przypadków działania niezgodne z wiedzą medyczną stanowiły przestępstwo (przede wszystkim 
z art. 160 KK i 156 KK). Wyniki niniejszej pracy pozwolą na uniknięcie działań niezgodnych z wiedzą me-
dyczną w odniesieniu do dystocji barkowej, co z jednej strony poprawi bezpieczeństwo rodzącej i płodu, 
a z drugiej uchyli odpowiedzialność karną personelu medycznego. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży, Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1863

The comparison of pharmacological methods of labor 
induction in patients after 40 Hbd 

Magdalena Płonka, Anna Modrzyńska, Beata Adrianowicz, Małgorzata Radoń-Pokracka, Hubert Huras
Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

PURPOSE

To evaluate efficacy of combinations of vaginal misoprostol, intracervical dinoprostone and Foley catheter 
in labor induction at term with regard to mode of delivery and rate of emergency C-sections due to birth 
asphyxia.

MATERIAL AND METHODS

We retrospectively examined 403 patients in singleton pregnancy admitted to University Hospital in Kraków, 
who underwent pharmacological labour induction at term. Patients were divided into 2 main cohorts due to 
beginning of induction algorithm: vaginal misoprostol (66) or intracervical dinoprostone (337) consisting of 
3 subgroups — PGE2 alone (184), PGE2+Foley catheter (125), PGE2+Foley catheter+PGE1 (28). Criteria 
of efficacy included presence of cervical dilation or onset of labour within time specified in the Summaries 
of Product Characteristics. Analysis was subsequently performed for gestational age 40/52 and 41/52 sep-
arately.

RESULTS

Comparison of maternal age, presence of cervical dilation and parity revealed no major differences between 
cohorts. Effectiveness of labour induction with misoprostol and dinoprostone were respectively 90.9% and 
86.9% (for PGE2 alone 51.3%, increased by insertion of Foley catheter to 80.1%). Addition of PGE1 was ef-
fective in 82% of patients resistant to PGE2 followed by Foley cathether There was no statistically significant 
difference in rate of C-sections between dinoprostone and misoprostol cohorts, but C-section due to birth 
asphyxia was statistically more frequent in PGE1 than in PGE2 cohort (p = 0.047). Efficacy in the subgroup 
administered only dinoprostone was significantly higher in 40/52 than in 41/52 (p = 0.016).

CONCLUSIONS

Intracervical dinoprostone seems to be safer, but less effective in labour induction than vaginal misoprostol. 
Following PGE2 by other methods increased efficacy of induction in this cohort.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1905

Brak akceptacji i świadomej zgody ciężarnej na próbę 
porodu siłami natury po przebytym cięciu cesarskim

Przemysław Szadok, Sławomir Suchocki, Roman Puskarz, Wojciech Szadok
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych, Polska

CEL PRACY

Główny cel stanowiło poznanie motywacji pacjentek świadomie wybierających cięcie cesarskie jako drogę 
rozwiązania ciąży po porodzie operacyjnym. Ponadto starano się odnaleźć przyczyny takiego wyboru, in-
formując ciężarne o aktualnym stanie wiedzy.

Autorzy, analizując czynniki wpływające na nastawienie pacjentek, podjęli dywagację mającą na celu 
znalezienie skutecznych metod mających efektywnie zmniejszyć ilość przypadków braku zgody na podję-
cie próby porodu. 

MATERIAŁ I METODY

Podstawę stanowił autorski formularz, stworzony przez zespół specjalistów w oparciu o obowiązująca wie-
dzę. Część teoretyczna omawiała kwestię operacji cięcia cesarskiego, jak i aktualne poglądy na temat ko-
rzyści oraz bezpieczeństwa podjęcia próby porodu siłami natury. Anonimowe kwestionariusze zebrano 
od 100  ciężarnych w latach 2016–2018. Do odpowiedzi na pytania zakwalifikowano rodzące w ciąży 
o fizjologicznym przebiegu, w terminie porodu, po przebytym cięciu cesarskim, które w oparciu o wywiad 
i wstępną diagnostykę — w tym ultrasonograficzną oceną blizny — nie miały wskazań do elektywnego 
rozwiązania operacyjnego. 

WYNIKI

Zdecydowanie najczęściej jako argument za wykonaniem kolejnego cięcia cesarskiego pojawia się „strach”, 
co stanowi łącznie blisko 80% odpowiedzi. Pod pojęciem tym pacjentki wymieniają: lęk przed bólem po-
rodowym — 54%, niepokój o stan płodu — 68% oraz w mniejszym stopniu obawę o swój stan zdrowia 
— 33%. Wielokrotnie wyżej wymienione przyczyny opisane są łącznie. Niejednokrotnie pojawia się odpo-
wiedź „sugestia lekarza prowadzącego”, co stoi w opozycji do aktualnych poglądów naukowych. 

WNIOSKI

Jak wynika z analizy nieustanny postęp w dziedzinie położnictwa nie gwarantuje zaufania pacjentki. Brak 
współpracy i wspólnego stanowiska pomiędzy lekarzami prowadzącymi ciążę a obecnymi podczas porodu 
stanowi kolejny problem wart poświęcenia uwagi. Stworzenie jednoznacznych rekomendacji pozwoliłoby 
na przywrócenie położnej i położnikowi odbierającymi poród decydującej roli co do wyboru najlepszej dla 
matki i dziecka drogi rozwiązania, gwarantując zachowanie bezpieczeństwa, jak i pełnego zadowolenia 
z aktu narodzin.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1908

Społeczne aspekty edukacji seksualnej i ciąży u nieletnich 
Przemysław Szadok1, Lidia Hirnle2, Sławomir Suchocki1, Grzegorz Maroszek3, Rafał Krajewski3

1Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych, Polska 
2Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wrocław, Polska 
3Koło Naukowe Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska

CEL PRACY

Celem pracy była ocena edukacji seksualnej w Polsce w oparciu o stan wiedzy na temat antykoncepcji 
wśród nastolatków oraz nastawienia społeczeństwa względem kobiet rodzących przed 18. rokiem życia. 
Ponadto podjęto próbę znalezienia związku pomiędzy nastawieniem społecznym a liczbą ciąż u nieletnich. 

MATERIAŁ I METODY

Dane pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego (lata 1985–2015) oraz dwóch autorskich kwestio-
nariuszy ankietowych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 1990 respondentów w wieku 
15–19 lat oraz 10 000 losowo wybranych reprezentantów społeczeństwa. 

WYNIKI

Wśród nastoletnich opiniodawców 60% deklarowało brak jakiejkolwiek edukacji seksualnej. Blisko 41% 
wskazywało szkolnego nauczyciela jako osobę odpowiedzialną za szerzenie wiedzy o antykoncepcji – nie-
spełna 32% deklarowała swoje zadowolenie z pozyskanych informacji.

Blisko 88% edukuje się w Internecie. 59% respondentów ocenia swoją wiedzę jako „dobra”, przy czym 
74% stosuje antykoncepcję. Pozytywne odczucia względem ciąż kobiet nieletnich deklarowało 5% nasto-
latków oraz 12% osób pełnoletnich. 

WNIOSKI

Można stwierdzić niedostateczną edukację seksualną w Polsce. Jakkolwiek, w nielicznych szkołach organi-
zowane są zajęcia dotyczące tej tematyki, większość uczniów nie uznaje za wystarczającą przekazywaną 
podczas nich wiedzę. Potwierdza to liczba ankietowanych wskazująca jako główne źródło wiedzy zasoby 
internetowe. Za przyczyny odpowiadające za wspomniany stan można uznać kwalifikacje osób odpowie-
dzialnych za prowadzenie zajęć. Mimo że większość nastolatków ocenia swoją wiedzę na temat antykon-
cepcji jako „dobra”, jedynie 74% z niej korzysta. Stwierdzono niewielki odsetek ankietowanych wskazu-
jących swoje nastawienie względem ciąż u młodocianych jako „pozytywne”. Powyższe obserwacje mogą 
być przyczyną dwukrotnego zmniejszenia ilości ciąż u nieletnich, z drugiej zaś strony powodować poczucie 
napiętnowania u młodej ciężarnej.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1922

Stosowanie progesteronu u kobiet w I połowie ciąży  
— analiza epidemiologiczna 

Nicole Sochacki-Wójcicka1, Magdalena Smyka1, Magdalena Ciebiera2, Dorota Bomba-Opoń1

1I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska 
2Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

WSTĘP

Profilaktyka poronień oraz porodów przedwczesnych stanowi od wielu lat przedmiot badań. Badania ostat-
nich lat nie potwierdzają skuteczności stosowania progesteronu w profilaktyce poronień. Jednakże nadal 
progesteron jest jednym z najczęściej stosowanych leków w celu przedłużenia czasu trwania ciąży. 

CEL PRACY

Celem badania była analiza wskazań oraz częstości stosowania progesteronu przez ciężarne w pierwszej 
połowie ciąży 

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety elektronicznej, zawierającej 35 pytań dotyczących sto-
sowania progesteronu w populacji polskich kobiet, który rodziły w okresie maksymalnie do 3 lat oraz dys-
trybuowanej za pomocą portali społecznościowych w kwietniu 2018r. Ze względu na zastosowaną metodę 
dotarcia do respondentek, w celu uzyskania struktury próby zbieżnej z badaną populacją na możliwych do 
kontroli wymiarach, wykorzystane zostały dane z Rocznika Demograficznego 2017 GUS. Uzyskane wyniki 
poddano analizie statystycznej.

Wyjściowo odpowiedzi w ankiecie udzieliło 26 304 kobiet. W celu zagwarantowania wysokiej jakości 
wnioskowania na podstawie zebranych danych, wykluczone zostały wszystkie przypadki, gdzie widocz-
na była nierzetelność wypełniania ankiety bądź brak wystarczającej staranności ze strony respondentek. 
Ostatecznie, po odrzuceniu ankiet, które nie spełniały wymaganych kryteriów, końcowej analizie zostało 
poddanych 19 364 wyników. 

WYNIKI I WNIOSKI

Wśród analizowanej grupy, stosowanie progesteronu zadeklarowało 55% (8520) kobiet, w tym lek w pierwszej 
połowie ciąży stosowany był przez 44% kobiet, a przez 20% tylko i wyłącznie w tym okresie. Zaobserwowa-
no również, że stosowanie progesteronu w I połowie ciąży było istotnie wyższe w grupie kobiet, które miały 
problem z zajściem w ciążę przez okres od 6 do 12 m-cy. Ponadto, głównymi wskazaniami do stosowania 
progesteronu w I połowie ciąży okazało się plamienia w I trymestrze ciąży (35% przypadków), profilaktyka 
poronień (1/3 przypadków) oraz bóle w podbrzuszu (26% przypadków), wśród pozostałych zadeklarowanych 
przez kobiety wskazań znalazły się kwestie związane z profilaktyką i leczeniem porodu przedwczesnego, 
w tym skurcze macicy (10% przypadków), skracająca się szyjka (8% przypadków). Wśród kobiet, które urodzi-
ły przedwcześnie ponad 50% deklarowało przyjmowanie progesteronu przed 20 tygodniem.

Natomiast odsetek ten był niewiele niższy, bo aż 40 procentowy wśród ciężarnych, które urodziły po 
37 tygodniu ciąży. Zaobserwowano, że stosowanie progesteronu w I połowie ciąży istotnie statystycznie 
korelowało z występowanie cukrzycy ciążowej. Uzyskane wyniki pokazują, że pomimo braku dowodów na 
skuteczność stosowania progesteronu w pierwszej połowie ciąży stosuje go ponad 50 procent ciężarnych.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1923

Stosowanie progesteronu u kobiet w II połowie ciąży  
— analiza epidemiologiczna 

Nicole Sochacki-Wójcicka1, Magdalena Smyka1, Magdalena Ciebiera2, Dorota Bomba-Opoń1 
1I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska 
2Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

WSTĘP

Progesteron zgodnie z wynikami randomizowanych przeprowadzanych w ostatnich latach zmniejsza ryzy-
ko porodu przedwczesnego w przypadkach przedwczesnego skracania szyjki macicy.

CEL PRACY

Celem badania była analiza wskazań oraz częstości stosowania progesteronu przez ciężarne w drugiej po-
łowie ciąży. 

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety elektronicznej, zawierającej 35 pytań dotyczących sto-
sowania progesteronu w populacji polskich kobiet, który rodziły w okresie maksymalnie do 3 lat, oraz dys-
trybuowanej za pomocą portali społecznościowych w kwietniu 2018r. Ze względu na zastosowaną metodę 
dotarcia do respondentek, w celu uzyskania struktury próby zbieżnej z badaną populacją na możliwych do 
kontroli wymiarach, wykorzystane zostały dane z Rocznika Demograficznego 2017 GUS. Uzyskane wyniki 
poddano analizie statystycznej. Wyjściowo odpowiedzi w ankiecie udzieliło 26 304 kobiet. W celu zagwa-
rantowania wysokiej jakości wnioskowania na podstawie zebranych danych, wykluczone zostały wszystkie 
przypadki, gdzie widoczna była nierzetelność wypełniania ankiety bądź brak wystarczającej staranności ze 
strony respondentek. Ostatecznie, po odrzuceniu ankiet, które nie spełniały wymaganych kryteriów, koń-
cowej analizie poddano 19 364 wyników. 

WYNIKI I WNIOSKI

Wśród analizowanej grupy, stosowanie progesteronu w II połowie ciąży zadeklarowało 26% kobiet, w tym 
18% kobiet kontynuowało stosowanie leku z I połowy ciąży, a 8% stosowało lek wyłącznie po 20 tyg. ciąży. 
Kluczowym wskazaniem do stosowania progesteronu w tym okresie okazały się objawy zagrażającego po-
rodu przedwczesnego — skracająca się szyjka (48% przypadków), skurcze macicy (36%) oraz bóle w pod-
brzuszu (33%). Wśród kobiet, które urodziły przedwcześnie ok 40% deklarowało przyjmowanie progeste-
ronu po 20 tygodniu. Natomiast odsetek ten był istotnie niższy, 26 procentowy wśród ciężarnych, które 
urodziły po 37 tygodniu ciąży. Prawie 80% ciężarnych, u których założono pessar szyjkowy przyjmowało 
progesteron, zdecydowanie częściej niż w grupie kobiet z założonym szwem szyjkowym 31%. Zaobserwo-
wano, że ciężarne przyjmujące progesteron prawie przez cały okres ciąży częściej były leczone z powodu 
cukrzycy i nadciśnienia ciążowego. Uzyskane wyniki pokazują, że jedynie połowa ciężarnych stosujących 
progesteron w drugiej połowie ciąży przyjmuje go zgodnie ze uzasadnionymi wskazaniami, czyli z powodu 
skracającej się szyjki macicy.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1926

Czy istnieją czynniki wpływające na powodzenie 
farmakoterapii misoprostolem w poronieniach I trymestru?

Eliza Kobryń1, Iwona Szymusik1, Magdalena Ciebiera2, Natalia Kopyłowska2, Katarzyna Szarla2, Szymon Piątek1,  
Katarzyna Kosińska-Kaczyńska1, Mirosław Wielgoś1

1Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska 
2Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

WSTĘP

Puste jajo płodowe oraz poronienie zatrzymane w pierwszym trymestrze stanowią istotny odsetek powikłań 
spotykanych w codziennej pracy klinicznej. Postępowanie zabiegowe stanowiło w przeszłości metodę z wy-
boru w ich leczeniu, jako szybka i skuteczna interwencja umożliwiająca badanie histopatologiczne pobranego 
materiału. Wg rekomendacji FIGO opracowanych w 2012 i 2017 roku, jako leczenie pierwszego rzutu reko-
mendowane jest zastosowanie misoprostolu, 800mcg dopochwowo lub 600mcg podjęzykowo w dawkach po-
wtarzanych co 3 godziny, maksymalnie dwukrotnie w ciągu dnia, celem farmakologicznej indukcji poronienia.

CEL PRACY

Badanie zostało zaprojektowane celem wyszczególnienia czynników, mogących mieć wpływ na powo-
dzenie farmakologicznej indukcji poronienia u pacjentek z poronieniem zatrzymanym lub pustym jajem 
płodowym. 

MATERIAŁ I METODY

Do prospektywnego badania kohortowego, przeprowadzonego w latach 2011–2015, włączonych zostało 
642 pacjentek hospitalizowanych z rozpoznaniem poronienia zatrzymanego lub pustego jaja płodowego. 
Pacjentki zakwalifikowano do farmakologicznej indukcji poronienia przy użyciu misoprostolu wg schema-
tu opracowanego przez FIGO. Punkt końcowy stanowiło skuteczne poronienie potwierdzone w badaniu 
ultrasonograficznym, bez konieczności zabiegowego usunięcia tkanek. Analizie poddano czynniki poten-
cjalnie mogące wpłynąć na skuteczność leczenia farmakologicznego: rodzaj poronienia, liczba przebytych 
ciąż i porodów, liczba podanych dawek i czas przyjmowania misoprostolu oraz działania uboczne. Uzy-
skane wyniki poddano analizie statystycznej w programie STATISTICA 10.0; wartość p mniejszą niż 0,05 
uznano za statystycznie istotną. 

WYNIKI

W przedstawionym badaniu skuteczność misoprostolu w farmakologicznej indukcji poronienia wynosiła 
84,9%. Dwa czynniki predykcyjnie istotnie korelowały z powodzeniem farmakoterapii: liczba przyjętych 
dawek (średnio 2,30 w grupie z powodzeniem terapii vs. 3,97, p = 0,000015) oraz długość terapii (śred-
nio 1,51 dni vs. 2,04 dni odpowiednio, p = 0,00001). Łagodne działania niepożądane terapii wystąpiły 
u 2,18% pacjentek. 

WNIOSKI

Farmakologiczna indukcja poronienia jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia poronień I trymestru, 
pozwalającą na uniknięcie inwazyjnych procedur. Znajomość potencjalnych czynników predykcyjnych po-
wodzenia terapii misoprostolem mogłaby pozwolić na dobór odpowiedniej i zindywidualizowanej terapii.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza
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ID: 1928

Wpływ biegania ciężarnej na przebieg ciąży i porodu  
— badanie wstępne 

Eliza Kobryń1, Katarzyna Kosińska-Kaczyńska1, Paweł Rykowski2, Mirosław Wielgoś1

1Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska 
2Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
Warszawa, Polska

WSTĘP

Bieganie jako najprostsza forma sportu, zyskuje rosnącą popularność w populacji, w tym populacji kobiet 
ciężarnych. Wg zaleceń towarzystw naukowych wskazana jest umiarkowana aktywność fizyczna u ciężar-
nych 30 minut dziennie, celem prewencji nadmiernego przyrostu masy ciała w ciąży. Jaki jest wpływ bar-
dziej intensywnego wysiłku fizycznego w ciąży, jakim jest bieganie, na przebieg ciąży i porodu?

CEL PRACY

Celem pracy było zbadanie wpływu biegania podczas ciąży na przebieg ciąży i porodu u kobiet uprawiają-
cych ten rodzaj aktywności fizycznej przed ciążą. 

MATERIAŁ I METODY

Prospektywne badanie ankietowe zostało przeprowadzone w I kwartale 2018 roku. Ankieta w języku pol-
skim, złożona z 56 pytań została kilkukrotnie rozesłana za pośrednictwem mediów społecznościowych do 
grup zrzeszających środowiska biegaczek i biegaczy. Kwestionariusz składał się z 4 sekcji: ogólnych informa-
cji o stanie zdrowia, szczegółowych informacji dotyczących biegania przed ciążą, biegania w ciąży oraz sek-
cji dotyczącej przebiegu ciąży i porodu. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej. Do badania zostały 
zakwalifikowane respondentki biegające przed ciążą, które co najmniej jeden raz urodziły > 24 tyg. ciąży. 
Z badania zostały wyłączone kobiety w ciążach wielopłodowych, kobiety nie biegające przed ciążą oraz 
kobiety, które przebyły przedwczesny poród jatrogenny. Nie analizowano niekompletnych kwestionariuszy. 
Kobiety zostały podzielone na dwie grupy — grupę kontynuującą bieganie w ciąży oraz grupę kobiet, które 
przerwały tę formę aktywności po potwierdzeniu informacji, że są w ciąży. Obie grupy porównano między 
sobą w kontekście poniższych parametrów: długości trwania ciąży, sposobu porodu, masy urodzeniowej 
noworodka i punktacji w skali Apgar w 5 minucie, oraz przyrostu masy ciała w trakcie ciąży. Uzyskane dane 
zostały opracowane w programie Statistical Analysis System. 

WYNIKI

Kwestionariusz został wypełniony przez 143 respondentki. 120 kobiet, z w spełniło kryteria włączenia do ba-
dania. 78 (65,0%) ankietowanych deklarowało kontynuację biegania w ciąży. Nie zaobserwowano istotnych 
statystycznie różnic pomiędzy grupami w zakresie wieku i BMI. Długość trwania ciąży oraz sposób porodu, 
masa urodzeniowa noworodka oraz punktacja w skali Apgar nie różniły się pomiędzy grupami. W grupie kobiet 
biegających w ciąży średni przyrost masy ciała w ciąży był istotnie niższy niż w grupie, która zaprzestała biega-
nia. Ponad 60% ankietowanych deklarowała powrót do biegania w okresie krótszym niż 3 miesiące od porodu. 

WNIOSKI

Bieganie w ciąży, pomimo wysokiego poziomu intensywności wysiłku fizycznego nie wpływa negatywnie 
na przebieg ciąży i porodu. U pacjentek uprzednio biegających, bez przeciwwskazań można zalecić jego 
kontynuację, z naciskiem na dostosowanie intensywności wysiłku do wydolności fizycznej w trakcie ciąży.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1825 

Holoprozencefalia
Grzegorz Pietras, Małgorzata Smyk, Michał Korzeniewski, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska

Holoprozencefalia (HPE) to wada mózgowia wynikająca z nieprawidłowego podziału przodomózgowia 
na dwie półkule oraz nieprawidłowego tworzenia struktur międzymózgowia. Związana jest z anomaliami 
mózgu oraz twarzy. Może wiązać się z zaburzeniami neurologicznymi, pulmonologicznymi, układu po-
karmowego, endokrynologicznego czy narządu wzroku. Występują cztery główne odmiany holoprozen-
cefalii: bezpłatowa, półpłatowa, płatowa, międzypółkulowa (MIH, middle interhemispheric variant/synte-
lencephaly) oraz opisywana jest postać minimalna HPE (dysplazja przegrodowo-oczna) oraz mikro HPE. 
Częstość występowania danej anomalii dla zarodków wynosi 1:250, natomiast dla płodów żywo urodzo-
nych 1:8000. Wada ta związana jest z wysokim wskaźnikiem obumarć wewnątrzmacicznych. Etiologia jest 
złożona. Geny odpowiedzialne za holoprozencefalie to: HPE, SHH, ZIC2, SIX3, TGIF, PTCH1, GLI2 oraz 
TDGD1. Wśród czynników nie genetycznych wymieniane są: cukrzyca, etanol, TORCH, salicylany, leki p/
drgawkowe czy kwas retinowy. Holoprozencefalia może być izolowana lub być częścią zespołu (np: Smith-
-Lemli-Opitz, Meckel-Gruber). Niekiedy towarzyszą jej aberracje chromosomowe (2, 3, 7,13 oraz 18 pary 
chromosomów). W Klinice Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie diagnozowane były przypadki holo-
prozencefalii za pomocą badania USG ciąży oraz MRI płodu. Wśród przypadków rozpoznane były zarówno 
postaci bezpłatowej jak i mniej nasilone formy holoprozencefalii. W latach 2015–2017 za pomocą badania 
USG ciąży rozpoznano 12 przypadków holoprozencefalii. Wykonano 6 badań MRI płodu potwierdzając 
pierwsze rozpoznanie. Zarówno badanie USG ciąży jak i MRI płodu pełnią znaczącą role w prawidłowej 
diagnostyce holoprozencefalii.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Praktyczne zastosowanie modelu IOTA — ADNEX  
w codziennej praktyce oddziału ginekologii onkologicznej

Malwina Soja, Aleksandra Trzepadłek, Maciej Korcz, Krzysztof Szyłło, Grzegorz Stachowiak
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena zastosowania modelu IOTA-ADNEX w codziennej praktyce oddziału ginekologii 
onkologicznej oraz porównanie jego skuteczności w zależności od osoby wykonującej badanie ultrasono-
graficzne — doświadczony (ekspert) i mniej doświadczony ultrasonografista. 

MATERIAŁ I METODY

Do badania zakwalifikowano pacjentki, które zgłosiły się do oddziału z powodu guza jajnika, miały wyko-
nane USG przedoperacyjne oraz dostępne było badanie histopatologczne. Pacjentki podzielono na dwie 
grupy. Do pierwszej grupy należały pacjentki, którym USG wykonywał doświadczony ultrasonografista. 
Do drugiej, te pacjentki, którym USG wykonywał rezydent zapoznany z systemem IOTA-ADNEX. Każde 
USG było oceniane zgodnie z systemem IOTA-ADNEX. Na podstawie zebranych danych określono ryzyko 
zmiany złośliwej, łagodnej, borderline, raka w stopniu I oraz raka w stopniu II-IV a następnie porównano 
je z wynikami histopatologicznymi. 

WYNIKI

Do ostatecznej analizy włączono 285 pacjentek. U 20% pacjentek (N = 58) stwierdzono zmianę złośliwą, 
a u 2% (N = 8) zmianę borderline. Czułość metody IOTA-ADNEX (przy punkcie odcięcia wynoszącym 
> 10% ryzyka złośliwości) w pierwszej grupie wynosiła 92,31%, swoistość 69,78%, PPV 53,33%, a NPV 
96,04%. W drugiej grupie czułość metody wynosiła 92,86%, swoistość 50,94%, PPV 20%, NPV — 98,18%. 
Różnice nie były istotne statystycznie (p < 0,9999). 

WNIOSKI

Metoda IOTA-ADNEX jest dobrym narzędziem diagnostycznym do wykluczania zmian złośliwych w przy-
datkach. Może być z powodzeniem stosowana również przez mniej doświadczonych ultrasonografistów.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1876

Effect of oligohydramnios on the accuracy of sonographic 
foetal weight estimation in at term pregnancies

Przemysław Janas, Małgorzata Radoń-Pokracka, Magdalena Nowak, Hubert Huras
Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska

OBJECTIVES

The aim of our study was to evaluate the impact of isolated oligohydramnios on the accuracy of ultrasound 
foetal weight estimation in at term pregnancies when examination was performed within 48 hours before 
delivery. 

MATERIAL AND METHODS

The retrospective cohort study included 1831 women with low-risk, singleton, at term pregnancy. Estimat-
ed foetal weight (EFW) was calculated using Hadlock-4 formula. Exclusion criteria consisted of multiple 
pregnancies, active phase of labour, preeclampsia, foetal growth restriction, foetal anomalies, gestational 
diabetes mellitus and the evidence of intrauterine infection. Isolated oligohydramnios was defined as Am-
niotic Fluid Index (AFI) ≤ 50 mm without any other foetal anomalies. EFW and actual birth weight (ABW) 
were compared by calculation of: absolute error (AE), absolute percentage error (APE) and substantial error 
(SE) = APE > 10%. 

RESULTS

Participants were divided into 2 groups: Group 1: patients with normal AFI (50 ≥ AFI ≥ 250mm; n = 1602) 
and Group 2: (isolated oligohydramnios, n = 229). There were not observed statistically significant differ-
ences between mean ABW and mean EFW in both groups (Group 1: p = 0.525; Group 2: p = 0.317). 
Mean AE in Group 1 was 221.8 g and 223.1 g in Group 2 (p = 0.919). Mean APE was 6.54% and 6.64% in 
Group 1 and 2 respectively (p = 0.816). SE ratio was 21.9% in Group 1 and 19.2% in Group 2. Underesti-
mation to overestimation ratio in Group 1 was 1.01 and 0.84 in Group 2. 

CONCLUSIONS

Amniotic fluid volume has limited impact on ultrasound foetal weight estimation. In oligohydramnios group 
there was a tendency for overestimation of neonatal ABW. The authors certify that they have NO affiliations 
with or involvement in any organization or entity with any financial interest (such as honoraria; educational 
grants; participation in speakers’ bureaus; membership, employment, consultancies, stock ownership, or 
other equity interest; and expert testimony or patent-licensing arrangements), or non-financial interest (such 
as personal or professional relationships, affiliations, knowledge or beliefs) in the subject matter or materials 
discussed in this conference paper.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1914

Accuracy of ultrasound-measured antepartal estimated 
foetal weight in prediction of actual birth weight  

in at-term pregnancies
Przemysław Janas, Małgorzata Radoń-Pokracka, Magdalena Nowak, Hubert Huras
Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska

OBJECTIVES

The objective of our study was to evaluate the accuracy of antepartal sonographic foetal weight estimation 
performed within 48 hours before delivery in prediction of actual birth weight (ABW). 

MATERIAL AND METHODS

The retrospective cohort study included 2940 women with low-risk, singleton, at term pregnancies, who 
gave birth in Department of Obstetrics and Perinatology, Jagiellonian University Medical College in Cracow. 
Estimated foetal weight (EFW) was calculated using Hadlock-4 formula. EFW and ABW were compared by 
calculation of: absolute error (AE), absolute percentage error (APE) and substantial error (SE) ratio = APE > 
10%. Also underestimation to overestimation ratio (U/O = percentage of underestimated ABW/percentage 
of overestimated ABW) was calculated.

RESULTS

In cases with ABW within normal limits (10 ≥ ABW ≥ 90 percentile) there were not observed any statistically 
significant differences in mean EFW and mean ABW (p = 0.143). Mean AE was 208.4g and mean APE was 
6.19%. Pearsons’ coefficient of correlation between EFW and ABW (r) was 0.631. The SE ratio was 19.6%. 
U/O ratio was 1.07. In cases with ABW < 10 percentile we noticed: statistically significant difference be-
tween mean EFW and mean ABW (p = 0.001), mean AE = 231.6g, mean APE = 8.15%, r = 0.573, SE 
ratio = 35.1%, U/O ratio = 0.37. In cases with ABW > 90 percentile: Mean EFW and mean ABW were 
statistically significantly different (p < 0.001), mean AE = 309.7g, mean APE = 8.11%, r = 0.424, SE ratio 
= 32.3%, U/O ratio = 4.33. 

CONCLUSIONS

EFW is a good predictor of ABW within normal limits. In cases with ABW < 10 percentile there is a ten-
dency to overestimation and in cases with ABW > 90 percentile to underestimation of ABW. The authors 
certify that they have NO affiliations with or involvement in any organization or entity with any financial 
interest (such as honoraria; educational grants; participation in speakers’ bureaus; membership, employ-
ment, consultancies, stock ownership, or other equity interest; and expert testimony or patent-licensing ar-
rangements), or non-financial interest (such as personal or professional relationships, affiliations, knowledge 
or beliefs) in the subject matter or materials discussed in this conference paper.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1943

Impact of ventriculomegaly diagnosed prenatally  
on the pregnancy outcome. Long term follow-up study

Michał Lipa1, Kamila Kowalewska2, Martyna Rożek2, Adrianna Szyjka2, Aleksandra Wesołowska-Tomczyk2,  
Przemysław Kosiński1, Mirosław Wielgoś1

1I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska 
2Studenckie Koło Naukowe, I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska

INTRODUCTION

Ventriculomegaly is diagnosed due to dilatation of fetal lateral ventricles atria above 10 mm and remains 
one of the most common anomalies detected prenatally with prevalence 0.2–3%. Ventriculomegaly may be 
isolated when other pathologies are excluded or non-isolated when associated anomalies coexist. There are 
3-degree and 2-degree classifications applied in clinical practice. Depending on the study, there is a wide 
variety of NIVM prevalence ranging from 10% to 77.4%. Nonetheless, it is extremely important to examine 
precisely fetal anatomy and optionally conduct additional tests such as fetal neurosonography, karyotyping 
or MRI. The most often coexisting malformations are genesis of corpus callosum, spina bifida and heart 
defects. Ventriculomegaly may be associated with Down Syndrome. 

AIM OF THE STUDY

The aim of this study was to compare pregnancy outcomes in isolated (IVM) with non-isolated ventricu-
lomegaly (NIVM) cases and investigate postnatal neurodevelopment in long term follow-up. There were 
120 patients counseled for fetal ventriculomegaly at the the 1st Department of Gyneacology and Obstetrics 
of Medical University of Warsaw. A total number of 66 cases were lost to follow-up. Eventually, 54 fetuses 
with complete prenatal and postnatal data were incorporated in the study. Study group was divided into 
two distinct groups: IVM and NIVM. 

RESULTS

Mean atrial width was 16.93 mm in IVM group vs. 14.08 mm in NIVM group (p = ns). Mean gestational 
age at diagnosis was 27 + 4 and 26 + 1 weeks, respectively (p = ns). Mean maternal age was 30 + 1 and 
30 + 9 years. The groups were subdivided according to the Bianchi’s classification into mild, moderate and 
severe ventriculomegaly (10–12, 12–15 and > 15 mm, respectively). The differences in the severity of the 
ventriculomegaly were not statistically significant in IVM and NIVM groups. There was significantly higher 
rate of term newborns in IVM group when compared to NIVM (27 + 4 and 26 + 1 were median gestational 
age in both groups, respectively). Median birth weight in IVM group was 2860 g, whereas in NIVM almost 
500g less with borderline statistical significance (p = 0,06). Casearean section rate in both groups exceeded 
80%. Mortality rate in NIVM was more than 50%, whereas in IVM only 3.4%.

Based on the follow-up data there was no statistical significance between both groups regarding the 
number of children with impaired neurodevelopment such as cerebral palsy, epilepsy or mental retardation. 

CONCLUSIONS

Due to unknown postnatal prognosis, prenatal detection of ventriculomegaly is an important issue in perina-
tal care. Higher mortality and prematurity rates in NIVM group point that excluding coexistent pathologies 
is crucial for pregnancy management. However, similar rate of impaired neurodevelopment in both groups 
also indicates that ventriculomegaly can be both — a symptom of other pathologies or an abnormality itself. 
Our results suggest, that despite broad knowledge regarding ventriculomegaly each case shall be analyzed 
individually and additional diagnostic modalities offered.
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The influence of antenatal value of cerebroplacental ratio  
on neonatal outcomes in preterm and at term pregnancies

Przemysław Janas, Małgorzata Radoń-Pokracka, Magdalena Nowak, Hubert Huras
Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska

OBJECTIVES

The aim of the study was to check the appropriability of CPR in prediction of adverse neonatal outcomes in 
preterm and at term pregnancies. 

MATERIAL AND METHODS

The retrospective cohort study included 2038 pregnant women of gestational age from 34 to 41 weeks. 
CPR was calculated as ratio of Doppler pulsatile indices of the middle cerebral artery (MCA) to the umbilical 
artery (UA). CPR lower than 1.08 was classified as pathological.

Participants were divided into 2 groups: Group 1 included women who gave birth between 37 and 41 
weeks (at term pregnancies) [n = 1937, nCPR < 1.08 = 133] and Group 2, which consisted of women who 
gave pre-term birth (gestational age: 34–36 weeks) [n = 101, nCPR < 1.08 = 20). p < 0.05 was statistically 
significant. 

RESULTS

In Group 1 we noticed only slightly increased risk of birth weight < 2500 g (OR = 2.61; p = 0.028) and 
Apgar score ≤ 7 in 1st minute after delivery (OR = 2.80; p = 0.011). Other parameters were not statistically 
significantly different between subgroups with CPR below and equal or higher than 1.08.

However, In Group 2 we observed that CPR < 1.08 statistically significantly increased risk of delivery 
by caesarean section (OR = 3.50; p = 0.048) birth weight < 2500 g (OR = 21.37 p < 0.001) and Apgar 
score ≤ 7 in 1st, 3rd, and 5th minute after delivery (OR1 min = 8.20; OR3 min = 14.00; OR5 min = 34.30 
respectively, p < 0.001 in each case) and decreased chance of birth weight within normal limits (OR = 
0.05; p = 0.001). 

CONCLUSIONS

Detection of low CPR in preterm pregnancy should be an alarming signal for obstetrician. In at term preg-
nancies CPR have limited impact on prediction of adverse neonatal outcomes. The authors certify that they 
have NO affiliations with or involvement in any organization or entity with any financial interest (such as 
honoraria; educational grants; participation in speakers’ bureaus; membership, employment, consultan-
cies, stock ownership, or other equity interest; and expert testimony or patent-licensing arrangements), or 
non-financial interest (such as personal or professional relationships, affiliations, knowledge or beliefs) in the 
subject matter or materials discussed in this conference paper.
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Positive result of the first trimester screen as a first sign of 
coexistence of normal and molar pregnancy — case report

Maria Szubert1, Maria Prośniewska-Obsada2, Paweł Biesiada2, Jarosław Kalinka2

1Klinika Ginekologii Onkologicznej i Operacyjnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 
2Klinika Perinatologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Complete molar pregnancy coexisting with normal fetus is very rare. Most early signs of molar pregnan-
cy are easily visible in I trimester ultrasound. In our opinion we present the first case of normal pregnancy 
coexisting with molar pregnancy, which manifested at first with positive I trimester screen test (PAPPA, be-
ta-HCG, USG). Fetal karyotyping revealed 46XY. Sonographic features of hydatidiform mole were detected 
late, in 18th gestation week. The serum beta-HCG levels were about 144 000 mIU/mL from the diagnosis 
throughout the remainder of the pregnancy. The histopathological report of placenta after cesarean section 
in 32nd week of gestation confirmed our diagnosis. A pregnancy with a complete hydatidiform mole and 
a living cotwin can be a serious threat to the health of both the mother and the fetus. Early diagnosis is 
a key in preventing serious complications. Abnormal beta-hCG concentration at first trimester screen test 
with normal karyotyping of the foetus can help to predict coexisting molar gestation. In this case report we 
provide useful tips how to manage this kind of pregnancy.
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Wykorzystanie obrazowania twarzy płodu w ultrasonografii 
4D jako markera do oceny funkcjonowania mózgu płodu  

w III trymestrze ciąży
Dariusz Kowalczyk1, Karolina Kowalczyk2

1Zakład Anatomii Prawidłowej, Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polska 
2Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Katedry Położnictwa i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska

WSTĘP

Prawidłowe dojrzewanie kory mózgowej nowej płodu objawia się jego spontanicznymi zachowaniami, jak 
i reakcjami na bodźce zewnętrzne, pod postacią: ruchów całego ciała, ruchów kończyn, ruchów oddecho-
wych, odruchów ssania, połykania, ziewania oraz zmianami wyrazu twarzy. 

CEL PRACY

Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obrazowania twarzy płodu w ultrasonografii 4D jako 
markera do oceny funkcjonowania mózgu płodu w III trymestrze ciąży 

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 100 kobiet w III trymestrze ciąży (między 28 a 39 tygodniem) hospitalizowanych w Cen-
trum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Po standardowej ocenie płodu w trybie 2D i wy-
kluczeniu wad anatomicznych oraz zaburzeń wewnątrzmacicznego wzrastania, stwierdzeniu prawidłowej 
ilości płynu owodniowego oraz ułożenia umożliwiającego trójwymiarowe obrazowanie twarzy płodu, przy-
stępowano do badania w trybie 4D. Badania wykonywano na aparacie firmy Voluson model E8 oraz E10, 
przy użyciu sondy przezbrzusznej 5MHz. Podczas trwającego 15 minut badania 4D u każdego z płodów 
uwidoczniono występowania co najmniej 2 z następujących zachowań: ruchy mimiczne twarzy, otwieranie 
i ruchy ust, ziewanie, wysuwanie języka, ruchy powiek i gałek ocznych, ruchy ręka–twarz. 

WYNIKI

Nowoczesne techniki ultrasonograficzne 4D umożliwiają dobrej jakości zobrazowanie występowania ru-
chów mimicznych twarzy, otwierania i ruchów ust, ziewania, wysuwania języka oraz ruchów powiek i gałek 
ocznych u płodów między 30. a 39. tygodniem ciąży fizjologicznej. 

WNIOSKI

Uzyskane w okresie prenatalnym obrazy twarzy w ultrasonografii 4D w III trymestrze ciąży dokumentujące: 
ruchy mimiczne twarzy, ruchy powiek i gałek ocznych, ziewanie, otwieranie ust, wysuwanie języka, ruchy 
ust, pozwalają potwierdzić prawidłowe kształtowanie się dróg nerwowych oraz prawidłowe dojrzewanie 
mózgu płodu. Wykorzystanie odpowiednich skal do oceny zachowań płodu, dołączenie powyższych ba-
dań do standardowej oceny ultrasonograficznej III trymestru pozwala precyzyjniej ocenić dobrostan płodu.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Fetal growth charts for twin gestation  
— on the horns of a dilemma 

Urszula Sarzyńska-Nowacka, Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska

INTRODUCTION

Twin gestations are undoubtedly associated with higher risk of small-for-gestational-age diagnosis and new-
born complications compared to singletons. Diagnosis of hypotrophy additionally multiplies the a priori risk 
of neonatal adverse outcomes. On these grounds, customized charts for twins have been recently estab-
lished to obtain more accurate assessment of twin growth. 

OBJECTIVE

The objective of the study was to assess twin weight in relation to singleton and to customized twin charts 
followed by comparison of neonatal complication in SGA twins predicted by both methods, with a view to 
test the clinical usefulness of customized curves recently published in American Journal of Obstetrics and 
Gynecology, developed by the Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica Working Group on 
Fetal Biometric Charts in the management of twin gestations.

Aforementioned normograms formation were based on biometric measures from superhealthy pregnan-
cies and application in pathological gestations was not determined. 

MATERIAL AND METHODS

We performed an analysis of twin pregnancy cases with chorionicity established in first trimester with par-
ticular emphasis on gestational as well as neonatal adverse outcomes in growth restricted neonates. Fetal 
birth weight was compared to both singleton and twin growth charts with following percentile estimation 
and possible hypotrophy diagnosis. Using statistical model, we established a prediction strength for neonatal 
complication in SGA twins for both methods. 

RESULTS

The data set included 337 twin gestations. Pregnancies with unknown chorionicity as well as monochorionic 
monoamniotic were excluded. 255 cases of dichorionic diamniotic and 82 cases of monochorionic diam-
niotic gestations were reviewed, mostly in terms of hypotrophy diagnosis and neonatal complications. Utili-
zation of twin- specific normograms is less likely to label twins as SGA. Using a chart dedicated for singleton 
pregnancies predicted newborn complications in SGA, particularly respiratory events, with higher sensitivity 
(36% vs. 24%). On the other hand, twin normograms implementation is associated with higher specificity 
(93% vs. 83%) and has better positive predictive value comparing to singleton curves (55% vs. 41%). 

CONCLUSION

Estimating twin growth with charts for singleton pregnancies gives better sensitivity yet less specificity in 
predicting adverse outcomes in SGA twin newborns comparing to twin customized nomograms and conse-
quently might determine neonatal intensive care prenatal approach.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Mniej obrazków, więcej wyobraźni  
— położnictwo i ginekologia w obrazach mistrzów malarstwa

(Less Image, More Imagination — Obstetrics and Gynaecology on Canvas)

Waldemar Czerwoniec, Ewa Czerwoniec
Centrum Medyczne Eureka, Pruszków, Polska

Praca prezentuje i interpretuje dzieła malarstwa europejskiego i światowego, w których autorzy odnaleźli 
skojarzenia dotyczące położnictwa i ginekologii. Obrazy mistrzów pędzla przedstawiają kobietę w różnych 
fazach życia, w zdrowiu i chorobie, kiedy staje się obiektem zainteresowania lekarza specjalisty. W dziełach 
z różnych epok, od XIV do XX wieku, autorzy dopatrzyli się skojarzeń związanych z ciążą i jej powikłaniami, 
porodem i połogiem, chirurgią piersi, zaburzeniami endokrynologicznymi i wadami wrodzonymi, antykon-
cepcją, przekwitaniem, rakiem szyjki macicy, a nawet z zespołem przetoczenia między bliźniętami.

The paper presents famous works from the history of painting which refer somehow to obstetric and 
gynecological problems and cases. Object of our interest, namely woman is shown in different phases of her 
life, in health and disease. Masterpieces of all eras from XIVth to XXth century demonstrate symbolic or ver-
istic images of pregnancy and its complications, birth and delivery, maternity, breastfeeding and breast sur-
gery, congenital defects,hirsutism, contraception, abortion, climax and menopause, cervical cancer and… 
twin-to-twin transfusion.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Niche, czyli ubytek w bliźnie mięśnia macicy  
po cięciu cesarskim — algorytm postępowania  

na podstawie materiału własnego
Anna Abacjew-Chmyłko, Dariusz Wydra, Hanna Olszewska, Sambor Sawicki, Anna Szkop-Dominiak
Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Niche, czyli ubytek w bliźnie mięśnia macicy po cięciu cesarskim, jest patologią powodującą występo-
wanie pomiesiączkowych krwawień macicznych (AUB), a u kobiet planujący ciążę może dodatkowo być 
przyczyną niepłodności wtórnej. Nieprawidłowość blizny może skutkować implantacją pęcherzyka ciążo-
wego w loży ubytku, ale również może stanowić zagrożenie pęknięcia tej blizny w końcowym okresie ciąży 
lub podczas porodu. Defekt blizny po cięciu cesarskim jest stwierdzany najczęściej na podstawie rutynowo 
wykonywanej ultrasonografii przezpochwowej, podczas której zaleganie płynu w okolicy ubytku pozwa-
la wysnuć podejrzenie patologii. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wypracowane na podstawie 
pracy własnej przedstawia się następująco: w wykonanej histerosonografii przy użyciu środka kontrasto-
wego podawanego do jamy macicy ocenia się głębokość ubytku w miejscu blizny mięśnia macicy (N) oraz 
grubość mięśniówki rezydualnej (RM), czyli grubość zachowanej mięśniówki macicy. Przy stwierdzeniu N 
≥ 2 mm rozpoznaje się „niche”. Wartość RM, plany prokreacyjne oraz objawy u chorej determinują postę-
powanie lecznicze. Gdy RM wynosi ≥ 2,5 mm i występuje AUB, chorą kwalifikuje się do histeroskopowej 
resekcji niszy. Przy braku AUB, ale gdy chora planuje prokreację, przy takiej wartości RM również zaleca się 
postępowanie histeroskopowe. Gdy RM < 2,5 mm i chora planuje prokreację zaleca się ponowne zeszycie 
blizny macicy po cięciu cesarskim drogą laparoskopową. Gdy chora nie ma planów prokreacyjnych, ale 
występują AUB, zaleca się leczenie hormonalne. Przy występowaniu przeciwwskazań do leczenia zacho-
wawczego hormonalnego zaleca się leczenie operacyjne — ponowne zeszycie blizny, gdyż histeroskopowa 
resekcja okolicy blizny jest obarczona wysokim ryzykiem powikłań i tym samym przeciwwskazana. 

WNIOSKI

Postępowanie lecznicze w przypadku stwierdzenia „niche” może być jedynie ustalone na podstawie wy-
ników histerosonografii. Na podstawie wartości RM, objawów oraz planów prokreacyjnych chorej należy 
zdecydować o technice leczniczej.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością 
przeciwciał przeciwko receptorom NMDA  
— opis przypadku, aktualny stan wiedzy

Rafał Wójtowicz, Piotr Orlicz, Magdalena Krawiec
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawa, Polska

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA (N-me-
tyl-D-arparaginowych) zostało zidentyfikowane w 2007 r. Należy do rzadkich przyczyn zapaleń mózgu 
(ok. 4%) o typie limbicznego zapalenia mózgu i typowo jest diagnozowane u młodych kobiet z obecnością 
potworniaków paraneoplastycznych.

Zablokowanie receptorów NMDA w mózgu prowadzi do charakterystycznych objawów choroby. Skut-
kiem inaktywacji neuronów GABA-ergicznych są zaburzenia psychotyczne, ruchy mimowolne, drżenia 
pęczkowe mięśni, oczopląs, a poprzez wpływ na ośrodek oddechowy w pniu mózgu możliwe są zaburze-
nia oddychania wymagające wentylacji mechanicznej. Obecne są również objawy wynikające z wpływu na 
autonomiczny układ nerwowy, takie jak ślinotok, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia 
funkcji receptorów NMDA mają charakter czynnościowy i są w większości odwracalne, wobec czego wła-
ściwa diagnoza oraz szybko wdrożone leczenie w postaci usunięcia guza i immunoterapii może przynieść 
korzystne efekty terapeutyczne. Około 75% pacjentów z rozpoznanym autoimmunologicznym zapaleniem 
mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA w pełni dochodzi do zdrowia lub choroba 
pozostawia jedynie niewielkie następstwa, podczas gdy u pozostałego odsetka doprowadza do poważnych 
deficytów, a 7% przypadków kończy się śmiercią.

Istnieje niewiele światowych publikacji dotyczących tej choroby, natomiast w literaturze polskiej temat 
ten jest praktycznie nieobecny. Ta praca na podstawie ciekawego przypadku klinicznego zakończonego 
sukcesem systematyzuje wiedzę na temat diagnozowania, leczenia i możliwości wystąpienia różnych po-
wikłań włącznie z koniecznością leczenia w warunkach intensywnej terapii. Pragniemy zwrócić uwagę na 
trudności w szybkim postawieniu właściwego rozpoznania.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Zastosowanie inhibitorów PD-1 i PD-L1  
w leczeniu raka jajnika 

Karol Wiśniewski1, Anna Pawłowska2, Bartłomiej Barczyński2, Dorota Suszczyk1, Klaudia Kwiatkowska1, Iwona Wertel2

1Studenckie Koło Naukowe, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Lublin, Polska 
2I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Lublin, Polska

Rak jajnika jest nowotworem heterogennym. Charakteryzuje się skąpoobjawowym przebiegiem i wyso-
ką śmiertelnością. Statystycznie najwięcej przypadków stanowi rak surowiczy o wysokim stopniu złośliwości 
(HGSC). U większości pacjentek diagnoza stawiana jest w późnym stadium choroby. Klasyczne leczenie nie 
przynosi gwarancji wyleczenia, a wydłużenie czasu przeżycia nie jest zadowalające.

Obecnie prowadzi się badania nad strategiami celowanego leczenia z wykorzystaniem między innymi 
leków antyangiogennych, inhibitorów immunologicznych punktów kontroli, leków blokujących mechani-
zmy naprawy DNA oraz komórek dendrytycznych.

Inhibitory PD-1/PD-L1 stanowią nową strategię leczenia immunologicznego wielu nowotworów, w tym 
także raka jajnika. Blokada oddziaływania pomiędzy receptorem PD-1 a jego ligandem, zapobiega induko-
waniu anergii oraz apoptozy limfocytów T przez komórki nowotworowe wykazujące zwiększoną ekspresje 
PD-L1 na swojej powierzchni.

Celem pracy jest przedstawienie wyników badań nad zastosowaniem inhibitorów PD-1/PD-L1 w lecze-
niu raka jajnika. Dokonano przeglądu baz Pubmed oraz ClinicalTrials.gov.

W badaniach II fazy wstępnie udowodniono skuteczność przeciwciała anty-PD-L1, atezolizumabu. 
Obecnie prowadzone są już badania III fazy, obejmujące m.in leczenie pierszego rzutu zaawansowanego 
raka jajnika czy leczenie nawrotowego raka jajnika. Podejmowane są także próby łączenia tego przeciwcia-
ła z lekiem antyangiogennym, bewacyzumabem.

Należy podkreślić, że mechanizmy warunkujące złośliwość raka jajnika nie są wyjaśnione, dlatego ważne 
jest podejmowanie leczenia z wykorzystaniem strategii celujących w molekularne podstawy jego rozwoju.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Rola kofiliny-1 w patogenezie raka jajnika 
Radosław Kasperski1, Małgorzata Piekarska1, Anna Sobstyl1, Grzegorz Polak2, Iwona Wertel2

1Studenckie koło naukowe, Lublin, Polska 
2I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Lublin, Polska

Celem projektu jest wykazanie związku pomiędzy ekspresją białka szkieletu kofiliny-1, a rozwojem raka 
nabłonkowego jajnika (EOC). Rak jajnika (EOC) należy do nowotworów o największej śmiertelności wśród 
nowotworów ginekologicznych diagnozowanych u kobiet. Ze względu na szybką progresję EOC istotne jest 
poszukiwanie czynników, na podstawie których można określić jego różnicowanie. Odkryto ok. 50 genów, 
których ekspresja ma istotne znaczenie w tym zakresie. Wśród nich znajduje się gen CFL-1 kodujący białko 
kofilinę-1(CFL-1), która może okazać się obiecującym niezależnym czynnikiem rokowniczym w przebiegu 
EOC. CFL-1 należy do rodziny białek ADF/kofilina opisanych w różnych organizmach eukariotycznych. 
Podstawową funkcją kofiliny-1 jest reorganizacja filamentów aktynowych, która odgrywa znaczącą rolę 
między innymi w cytokinezie i migracji komórek nowotworowych. Poza tym CFL-1 wpływa na regulację 
ekspresji genów oraz procesu apoptozy. Korelacja pomiędzy ilością zsyntetyzowanej kofiliny-1 a stopniem 
zaawansowania raka jajnika nie jest do końca poznana. Aktywny gen CFL-1 prawdopodobnie zwiększa 
ruchliwość komórek nowotworowych a także metastazę. Mimo, że wyniki dotychczas przeprowadzonych 
badań pokazują, że pacjentki ze złośliwym nowotworem nabłonkowym jajnika wykazują wyższe poziomy 
ekspresji kofiliny-1 niż pacjentki z guzami łagodnymi to bezpośredni związek pomiędzy tymi elementami 
nie został udowodniony. W prezentowanej pracy przedstawimy rezultaty badań opisujących korelację po-
między ekspresją kofiliny-1 a rozwojem raka jajnika.
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ID: 1858

Ocena stężenia czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) 
u chorych z odmiennym typem raka jajnika

Monika Bilska, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Klaudia Kwiatkowska, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Iwona Wertel
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Rak jajnika (OC) jest nowotworem heterogennym. Biorąc pod uwagę zmiany genetyczne i złośliwość 
guzów Kurman i Shih zaproponowali w 2004 roku nową klasyfikację raków jajnika opartą na dualistycznym 
modelu karcinogenezy. Zgodnie z tym modelem raki jajnika można zakwalifikować do dwóch typów: typu 
I i typu II. Wykazano, że efekty leczenia chemioterapeutycznego u chorych na raka jajnika typu II są gorsze 
niż u chorych na OC typu.

Około 80% chorych na OC typu I przeżywa pięć lat, podczas gdy około 90% chorych na OC typu II 
umiera w ciągu pięciu lat od postawienia diagnozy. Podłoże molekularne poszczególnych typów OC wyda-
je się być dobrze scharakteryzowane. Niewiele natomiast wiadomo na temat nasilenia procesu angiogenezy 
w poszczególnych typach nowotworu. Celem badań była ocena stężenia czynnika wzrostu śródbłonka 
naczyń (VEGF) w płynie otrzewnowym (PO) oraz osoczu u chorych na raka jajnika (n = 49) metodą im-
munoenzymatyczną (ELISA) oraz porównanie jego stężenia u pacjentek z I i II typem OC wg klasyfikacji 
Kurmana i Shiha.

WYNIKI

Stężenie VEGF w PO u chorych na raka jajnika było istotnie wyższe (p < 0,0001) niż w osoczu. Stężenie 
VEGF w osoczu chorych na typ I raka jajnika nie różniło się istotnie (p > 0,05) w porównaniu do występu-
jącego u chorych na typ II OC. Co interesujące, stężenie VEGF w PO pacjentek z typem II OC okazało się 
istotnie wyższe (p = 0,04) niż w grupie
z typem I OC.

WNIOSKI

Stężenie VEGF w płynie otrzewnowym u chorych na OC jest wyższe niż w osoczu. Poziom VEGF w PO 
u pacjentek z II typem OC jest wyższy niż w typie I. Wysokie stężenia VEGF w PO chorych w porównaniu 
do osocza wskazują na jego lokalną syntezę i mogą mieć istotne znaczenie w indukowaniu angiogenezy 
u chorych na typ II OC.
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Comparison of abdominal and laparoscopic radical 
hysterectomy in treatment of early stage cervical cancer

Łukasz Klasa, Sambor Sawicki, Dariusz Wydra
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Gdańsk, Polska

OBJECTIVES

The aim of the study was to determine if Radical Laparoscopic Hysterectomy (RLH) is a safe and effective 
alternative to classic radical abdominal hysterectomy (RAH) in patients with early stage cervical cancer. 

MATERIAL AND METHODS

We present a retrospective study of 50 cases of RLH and 43 of RAH performed between 2012 and 2018 in 
our department. Operative time, blood loss, length of hospital stay, number of lymph nodes dissected, intra 
and postoperative complications were compared in the two groups of patients with similar stage cervical 
cancer. 

RESULTS

Analyzed patients were similar in preoperative FIGO stage (Ib1: 84% in RLH and 81% RAH). Patients in RLH 
group were younger then in RAH (44.5 vs. 55.8 years), with no difference in BMI. Squamous cell carcinoma 
was the most common histopathological type (63% for RLH, 88% RAH), but there was a great percentage of 
adenocarcinoma in RLH group (31% vs. 2% in RAH). Operative time was longer in RLH (269 vs. 228 min, 
p < 0.001). Number of lymph nodes retrieved was higher in RAH (18.8 vs., p = 0.013). Blood loss and 
transfusion rate were less in RLH (p < 0.001). There was no difference in length of hospital stay (p = NS). 
We found similar rate of intraoperative complication (6% for RLH vs. 4.6% RAH, p = NS) and lower post-
operative complication rate in RLH group (4 vs. 18.6%, p = 0.02). 

CONCLUSIONS

Increasing surgical experience and technical innovations have spread indications to laparoscopy in gynecol-
ogy and gynecological oncology. Radical laparoscopic hysterectomy is a fine, safe and effective alternative 
in management with early stage cervical cancer. Long learning curve of RLH suggests that procedure should 
be performed in referral centers.
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The lack of an effective population screening system for 
cervical cancer in Poland — a strategy of choice making

Marcin Śniadecki1, Adam Sobieraj2, Małgorzata Bońkowska3, Paulina Kalinowska4, Marcin Liro1, Dariusz Wydra1

1Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Gdańsk, Polska 
2Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Anatomii i Neurobiologii, Gdańsk, Polska 
3Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska 
4Uniwersyteckie Centrum Klinicznie, Zakład Radiologii, Gdańsk, Polska

BACKGROUND

Cancer of the uterine cervix (CUC) is the second most common female genital cancer in women worldwide. 
Its incidence is inversely related to the medical resources of the country. Despite the fact that CUC has been 
the target cancer for 15 years for population programs in Poland, the percentage of applications for cervical 
cytology does not exceed 50%.

OBJECTIVES

To investigate organizational solutions for CUC screening programs that would improve the attendance for 
screening tests and reduce the medical and social costs of cancer treatments, including absenteeism in the 
workplace and reduction of gross domestic product.

MATERIAL AND METHODS

The English and Polish literature search (MEDLINE, SCOPUS, EBSCO, EMBASE, Google Scholar and Polish 
Medical Bibliography) was conducted to identify strategies for CUC screening. Then the Strengths, Weak-
nesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis for each strategy was carried out. 

RESULTS

Biomedical literature review revealed a limited number of strategies. Among them, 4 main options were 
included, which were subjected to SWOT analysis: mobile units (cervical cytology buses), stationary cervical 
cancer units, public and private doctor’s or nurse’s offices, as well as consultation rooms at the workplaces. 

CONCLUSIONS

The final results have been compiled in the form of a discussion panel for medical policy decision makers.
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ID: 1827

Czy endometrioza może być źródłem raka jajnika? 
Anna Sobstyl1, Małgorzata Piekarska1, Małgorzata Sobstyl2, Dorota Suszczyk3, Anna Pawłowska3, Iwona Wertel3

1Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie, Lublin, Polska 
2Katedra i Klinika Ginekologii Endokrynologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Lublin, Polska 
3I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Lublin, Polska

Endometrioza charakteryzuje się występowaniem ognisk czynnej tkanki endometrialnej poza jamą ma-
cicy. Najczęściej lokalizuje się w zagłębieniach odbytniczo-macicznych, pęcherzowo macicznych, więza-
dłach krzyżowych, jajnikach oraz otrzewnej. Do chwili obecnej endometriozę zalicza się do zmian nie-
złośliwych. Istnieją jednak cechy, które upodabniają endometriozę do złośliwej choroby nowotworowej. 
Wśród nich można wymienić: samowystarczalność w tworzeniu i dobieraniu sygnałów pobudzających, 
wzmożoną angiogenezę i limfangiogenezę. Ponadto komórki charakteryzują się niestabilnością genomową, 
a rozprzestrzenianie się choroby sugeruje zdolność do inwazyjności; tworzenia przerzutów, naciekania 
i niszczenia otaczających tkanek. Istnieją dowody potwierdzające fakt korelacji endometriozy z rakiem 
jajnika. Obie zmiany mają podobną strukturę histologiczną. Co interesujące, wykazano współistnienie en-
dometriozy i raka w tym samym jajniku.

Celem powyższej pracy będzie przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat powiązania dwóch 
chorób endometriozy i raka jajnika.
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ID: 1835

The immune complex p53 protein/anti-p53 autoantibodies 
in the pathogenesis of ovarian serous carcinoma

Aleksandra Mielczarek-Palacz, Justyna Sikora, Marta Smycz-Kubańska, Jacek Kabut, Jarosław Strzelczyk, Jerzy Świtała, 
Zdzisława Kondera-Anasz
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska

OBJECTIVES

Primary objective of the paper was to assess the concentration of p53 protein and anti-p53 autoantibodies in 
serum of women with ovarian tumors. 

MATERIAL AND METHODS

Study group included 74 women, with diagnosed ovarian tumors. The group included 20 women with the 
diagnosed Cystadenoma serosum, and 54 women with Cystadenocarcinoma papillare serosum at IIIc stage 
as per WHO criteria. Ten patients had G1 while the remaining 14 patients had G2 tumors and 30 had G3 
staging. Control group consisted of 34 healthy. Concentrations of studied parameters were measured by 
ELISA assay. 

RESULTS

 Results revealed statistical significance between concentration of the studied parameter depending on the 
degree of differentiation G1 and G3 (p < 0.001). However, no significant differences between concen-
tration of p53 protein in the serum of women with moderately differentiated (G2) and poorly differentiated 
(G3) ovarian cancer were shown. 

CONCLUSIONS

Women with ovarian cancer are accompanied by impairments occurring with soluble agents on intrinsic 
pathway of apoptosis induction depending on p53 protein which may constitute one of the more important 
immunological mechanisms favoring tumor growth. Changes in the interaction p53 protein — anti-p53 
autoantibodies may influence modulation of immune response towards suppression and creation of a char-
acteristic environment which may be beneficial for proliferation of neoplastic cells.
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ID: 1891

Porównanie stężenia białka HE4 w surowicy kobiet  
z rakiem jajnika i łagodną patologią jajnika

Andrzej Brenk, Piotr Bodzek, Aleksandra Barbachowska, Mikołaj Baliś, Anita Olejek
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
Bytom, Polska

Białko He4, czyli podfrakcją 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza (ang. human epi-
dydymis protein) jest glikoproteiną szeroko stosowaną jako marker nowotworowy w raku jajnika. Celem 
pracy było porównanie stężeń tego markera u chorych z rakiem jajnika, oraz u pacjentek z łagodną pa-
tologią jajnika. W tym celu wśród pacjentek Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii 
Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wytypowano 30 pacjentek 
z rozpoznanym rakiem jajnika, 33 pacjentki z łagodną patologią jajnika oraz 50 zdrowych kobiet, które 
stanowiły grupę kontrolną. W surowicy krwi pacjentek oznaczono stężenia HE4 z użyciem zestawu Hu-
man HE4 PicoKine™ ELISA Kit. Średnie stężenia markera HE4 były znamiennie wyższe w grupie chorych 
z rakiem jajnika, niż w grupie pacjentek z łagodną patologią jajnika (odpowiednio: 222,7171 ± 17,6769 
p/mmol/i 15,7327 ± 152,8528 p/mmol/l). Pośrednią wartość stężenia HE4 wykazały pacjentki z grupy 
kontrolnej, gdzie wynosiło ono 23,0660 ± 5,15905 p/mmol/l. Stężenia białka HE4 znacząco różnią się od 
siebie w badanych grupach pacjentek. Wydaje się, że białko to może mieć potencjalną użyteczność przy 
różnicowaniu łagodnej patologii jajnika z rakiem jajnika.
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ID: 1906

Płodność po leczeniu chorych na nowotwory  
— spojrzenie onkologa 

Elżbieta Wojciechowska-Lampka, Mariusz Bidziński, Michał Szymański, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld,  
Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz, Paweł Wiechno, Zbigniew Nowecki, Joanna Tajer, Jacek Lampka, Katarzyna Pogoda,  
Włodzimierz Osiadacz, Sylwester Tajer, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Joanna Romejko-Jarosińska, Maryna Rubach
Centrum Onkologii — Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska

CEL PRACY

Wiarygodna analiza wystąpienia zaburzeń płodności po leczeniu onkologicznym u chorych w zależności 
od schematów leczenia systemowego, chirurgicznego, napromieniania, pozostałych procedur (przeszczepu 
szpiku). Zastosowanie nowoczesnych metod zabezpieczenia płodności przed wdrożeniem leczenia oraz 
wspomaganego rozrodu u pacjentów po leczeniu nowotworowym.

MATERIAŁ I METODY

Opracowanie danych na podstawie dokumentacji medycznej, wykonanych badań hormonalnych, pozos-
tałych specjalistycznych.

Chorzy na nowotwory leczeni w latach 1986–2021 w Centrum Onkologii — Instytucie w Warszawie. 
Baza aktualizowana (obecnie w systemie 1349 chorych).

WYNIKI I WNIOSKI

Wstępna analiza płodności oraz metod jej zachowania u chorych na chłoniaki i raki piersi. Utworzono 
i wyposażono gabinet dla pacjentów leczonych z powodu nowotworu zarodkowego jądra z powikłaniami 
andrologicznymi choroby i leczenia.

Zatrudniono endokrynologa, którego zadaniem jest ocena i korekta zaburzeń hormonalnych u pacjen-
tów po leczeniu. Objęto leczeniem suplementacyjnym chorych po obustronnej orchidektomii oraz porad-
nictwem pacjentów po jednostronnej orchidektomii z niedoborami testosteronu. Biorąc pod uwagę otyłość 
oraz powikłania metaboliczne u pacjentów leczonych z powodu nowotworu stercza, udostępniono w ra-
mach gabinetu konsultacje dietetyka. Do rozważenia poradnictwo pacjentek z nowotworem piersi w trak-
cie leczenia hormonalnego oraz chorych na chłoniaki leczonych radykalnie z zaburzeniami hormonalnymi 
i metabolicznymi. Przeszkolono personel laboratoryjny do oceny nasienia w gabinecie przystosowanym dla 
chorych, którzy chcą oddać je do badania. W planach zakup specjalistycznego mikroskopu oraz odczyn-
ników celem możliwości prowadzenia adekwatnego poradnictwa dotyczącego płodności męskiej bezpo-
średnio w Centrum Onkologii-Instytucie. Rozpoczęto cykl spotkań edukacyjnych w zakresie oncofertility 
pod patronatem Warszawskiego Oddziału PTO oraz opracowania biuletynów informacyjnych dla chorych. 
Współpraca z wieloma ośrodkami ginekologicznymi, Stowarzyszeniem Wspierającym Chorych na Chłonia-
ki Sowie Oczy i Fundacją Rak'n'Roll.
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ID: 1912

Evaluation of a real-time optoelectronic method  
in the diagnostics of cervical intraepithelial neoplasia  

in four-year observations
Wanda Gajzlerska-Majewska, Barbara Suchońska
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

OBJECTIVES

The aim of the study was to evaluate the sensitivity and specificity of a real-time optoelectronic method 
‘TruScreen’ in the diagnostics of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) confirmed with HP diagnosis. The 
effectiveness of this method as compared to the traditional methods — cytology and colposcopy was also 
assessed.

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted on 130 women aged 18–72 with abnormal Pap smear results. They underwent 
cervix examination with real-time optoelectronic scanner TruScreen followed by the colposcopy. Histo-
pathological result was accepted as a reference standard method. Cervix biopsy was performed on 110 
patients with abnormal colposcopy outcome. The follow-up was carried out for the following 4 years.

RESULTS

In the study group of 130 women with abnormal cytology result, normal results of cervix examination with 
scanner TruScreen were found in 68 (52.3%) patients, abnormal results were found in 58 (44.6%) and 4 
(3.1%) were inadequate. After colposcopy normal results were found in 30 (23.1%) patients and abnormal 
in 100 (76.9%), among them LSIL in 70 (53.8%) and HSIL in 30 (23.1%). Histopathology reported 48 ab-
normal results: 1 case (0.9%) of cervical cancer, 17 cases (15.4%) of HSIL (CIN2+) and 30 cases (27.3%) of 
LSIL(CIN1). The sensitivity, specificity and positive predictive value of TruScreen were 63.83%, 66.67% and 
63.83% respectively.

CONCLUSIONS

Real time optoelectronic method of cervix examination demonstrated relatively good efficacy in the de-
tection of CIN. Although this method was introduced into the clinics almost 10 years ago, it didn’t find the 
place in the common diagnostic schemes.
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ID: 1950

Analiza wybranych cytokin IL-10, TNFa oraz sHLA-G  
i w surowicy krwi i w płynie owodniowym  
u kobiet w wybranych schorzeniach jajnika

Piotr Włodarski1, Elżbieta Ronin-Walknowska2, Andrzej Niedzielski1, Maria Laszczyńska3, Sławomir Szymański4,  
Olimpia Sipak-Szmigiel4

1Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, Szczecin, Polska 
2PUM, Szczecin, Polska 
3Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM, Szczecin, Polska 
4Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM, Szczecin, Polska

WSTĘP

Związek schorzeń jajnika takich jak rak jajnika i endometrioza z układem immunologicznym jest przedmio-
tem wielu badań. Etiologia i rozwój chorób mają wiązek z aktywnością układu odpornościowego i w wy-
dzielaniem licznych wskaźników, między innymi sHLA-G, IL-10 i TNFa.

CEL PRACY

Celem pracy była ocena stężenia sHLA-G, IL-10 oraz TNFa w surowicy krwi i w płynie otrzewnowym u ko-
biet z torbielami surowiczymi jajnika, endometriozą i rakiem jajnika. Ocena przydatności i skuteczności 
diagnostycznej badanych wskaźników w odniesieniu do kobiet z rakiem jajnika i endometriozą.

MATERIAŁ I METODY

Rozpoznanie i kwalifikację do badanych grup ustalano na podstawie badania histopatologicznego. Wyróż-
niono trzy grupy: G1 — 54 kobiety z torbielami surowiczymi jajnika; G2 — 43 kobiety z endometriozą oraz 
G3 — 38 kobiet z rakiem jajnika.

W celu oznaczenia stężeń sHLA-G, IL-10 i TNFa od pacjentek pobierano surowicę krwi oraz śródopera-
cyjnie płyn otrzewnowy. Następnie badano próbki pod kątem stężenia sHLA-G, IL-10 i TNFa metodą ELISA 
z wykorzystaniem gotowych zestawów.

WNIOSKI

1. Ocena stężeń IL-10 i TNFa w płynie otrzewnowym uzupełniona o ocenę stężeń tych wskaźników w su-
rowicy krwi zwiększa ich wartość diagnostyczną w różnicowaniu schorzeń jajnika.

2. Ocena stężenia sHLA-G zarówno w surowicy krwi jak i w płynie otrzewnowym nie posiada wartości dia-
gnostycznej w różnicowaniu raka jajnika i endometriozy.

3. Podwyższone stężenia IL-10 i TNFa w surowicy krwi i w płynie otrzewnowym różnicują raka jajnika 
i endometriozę od łagodnych torbieli surowiczych jajnika.

4. Podwyższone stężenia IL-10 i TNFa w płynie otrzewnowym oraz podwyższone stężenia IL-10 przy praw-
idłowych stężeniach TNFa w surowicy krwi różnicują raka jajnika od endometriozy.
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ID: 1841

Ocena świadomości u kobiet w wieku rozrodczym  
na temat kwasu foliowego 

Daria Bieniek, Aleksandra Bochniak, Aleksandra Kunicka, Maciej Socha
Collegium Medicum, Bydgoszcz, Polska

WSTĘP

Dużo uwagi skupia się na suplementacji kwasem foliowym, zarówno w trakcie planowania ciąży, jak rów-
nież w jej trakcie. Jest to spowodowane faktem, że kwas foliowy jest niezbędną substancją do prawidłowe-
go rozwoju i kształtowania się cewy nerwowej.

Niedobór kwasu foliowego może być przyczyną niezamknięcia się cewy nerwowej, co powoduje prze-
pukliny mózgowo- rdzeniowe lub bezmózgowie. 

CEL PRACY

Badanie miało na celu określić poziom świadomości u kobiet w wieku rozrodczym na temat suplementacji 
kwasem foliowym. 

MATERIAŁ I METODY

Materiał stanowiła autorska ankieta 19 pytań. Została przeprowadzona anonimowo, drogą elektroniczną. 

WYNIKI

Wyniki ankiet zostały opracowane za pomocą programu STATISTICA.

Grupa badana stanowiła 751 kobiet w wieku rozrodczym (43,1% kobiet w przedziale wieku 16–21 lat, 
37,3% w przedziale 22–25 lat).

Większość ankietowanych 69,2%, chce zajść w ciążę w przyszłości, 10% planuje ciążę w ciągu 1 roku, 
10,3% nie chce mieć potomstwa, a 10,3% nie wie czy chce mieć dziecko. W ciąży jest 6,3% kobiet w na-
szej grupie respondentek. Większość ankietowanych wie czym jest kwas foliowy 63,4%, a 14,2% nie ma 
takiej wiedzy. 88,9% kobiet poprawnie wskazuje produkty spożywcze zawierające kwas foliowy. Połowa 
respondentek wie, kiedy jest optymalny czas suplementacji kwasu foliowego (przed i w czasie ciąży). 71% 
kobiet wie, że niedobór tej witaminy powoduje wady układu nerwowego u płodu, a 66% kobiet chce do-
wiedzieć się więcej na temat kwasu foliowego. 

WNIOSKI

Istnieje duże zainteresowanie wśród kobiet ankietowanych dotyczące kwasu foliowego. Współczesne ko-
biety są świadome istotności suplementacji tej witaminy i konsekwencji jej niedoboru w okresie okołokon-
cepcyjnym. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1842

The basic hope and assessment of the situation  
of prematurity in women after preterm 

Aneta Libera1, Katarzyna Mariańczyk2, Bożena Leszczyńska-Gorzelak1

1Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Poland 
2Katedra Psychologii Rehabilitacji Instytut Psychologii KUL JP II, Lublin, Poland

OBJECTIVES

Functioning in traumatic situations (such as a case of premature childbirth) depends on a personality poten-
tial including the basic hope and the way of perceiving stressful situations. The goal of the presented studies 
was determining in what way the women who experienced a preterm baby delivery estimate the case of 
a premature birth (taking into account different categories: danger, challenge, harm) and if the assesment 
correlates with the basic hope. 

MATERIAL AND METHODS

Ninety six women experiencing a preterm delivery participated in the researches. The patients filled in 
The Basic Hope Questionnaire (BHI-12), The Questionnaire of Stress Evaluation and the survey including 
sociodemographic and medical data. 

RESULTS

The evaluation of a premature birth case confirms that it is perceived much more as danger, harm and chal-
lenge-activity in comparison to other stressful situations. Moreover the achieved results show the deeper 
basic hope is, the stronger dispositional tendency to the evaluation of stressful situations in terms: chal-
lenge-activity occurs.

CONCLUSIONS

The results prove the severity of trauma involving a premature birth case. The basic hope supports perceiv-
ing possibilities of dealing with different stressful events in an active way. However in a case of preterm birth 
the basic hope protects from considering it as the one connected with suffering damage and losses. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży, Choroby matki a zdrowie płodu
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ID: 1843

The basic hope among women experiencing premature 
deliveries — longitudinal studies 

Katarzyna Mariańczyk1, Aneta Libera2, Bożena Leszczyńska-Gorzelak2

1Katedra Psychologii Rehabilitacji Instytut Psychologii KUL JP II, Lublin, Polska 
2Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska

OBJECTIVES

The aim of the research was determining if and how the level of the basic hope changes among the women 
who experienced premature deliveries within a year. Furthermore the studies are to show if the risk aware-
ness of premature childbirth involved the increase/decrease of the basic hope after a year since the birth of 
a child. 

MATERIAL AND METHODS

Sixty two women experiencing a preterm delivery participated in the researches. Studies were carried out 
in two phases (after an early confinement in hospital and after a year since the birth of a child). The patients 
filled in The Basic Hope Questionnaire (BHI-12) and the survey including sociodemographic and medical 
data. 

RESULTS

The women who experienced preterm delivery achieved average results within the scope of the basic hope 
in two research series. The crucial results involving a statistical tendency indicate that in a group of the 
women who are unaware of the risk of premature childbirth the level of basic hope is higher in contrast 
with the females knowing the risk.

CONCLUSIONS

The patients who don’t expect the premature baby delivery experience this event more intensely than the 
women knowing about the risk of preterm birth and being able to prepare for such situation to some extent.
Tendency that risk awareness of premature childbirth can influence the level change of the basic hope was 
observed. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży, Choroby matki a zdrowie płodu
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ID: 1844

Wytyczne do opieki psychologicznej nad pacjentką  
w sytuacji prenatalnej diagnozy wad letalnych płodu

Aneta Libera1, Katarzyna Mariańczyk2, Bożena Leszczyńska-Gorzelak1

1Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska 
2Katedra Psychologii Rehabilitacji Instytut Psychologii KUL JP II, Lublin, Polska

Prenatalna diagnoza wad letalnych płodu jest sytuacją określaną jako „niepowodzenie położnicze”. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 2007) w takim 
przypadku obowiązują i zalecane są określone standardy i wytyczne w odniesieniu do określonych decyzji 
klinicznych w opiece nad pacjentką. Doświadczenie straty ciąży/dziecka uznawane jest jako jedno z naj-
większych zagrożeń zdrowia psychicznego kobiety. Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych wymagają-
cych hospitalizacji wśród matek jest najwyższe w okresie pierwszego roku. Wiedza personelu medycznego 
w zakresie specyfiki doświadczania straty, sposobu reagowania pacjentek oraz kluczowych tematów zwią-
zanych z przebiegiem procesu żałoby jest niezbędnym czynnikiem sprawowania właściwej opieki nad pa-
cjentką w sytuacji diagnozy wad letalnych płodu, ponieważ jest to czynnik determinujący zdrowie pacjentki 
w przyszłości. Opieka medyczna nad pacjentką musi uwzględniać takie aspekty jak m.in.: omówienie z ro-
dzicami decyzji dotyczących dziecka z nieuleczalnymi chorobami prowadzącymi do przedwczesnej śmierci 
w perinatologii (kontynuacja ciąży, eugeniczna aborcja); omówienie z rodzicami decyzji dotyczących opieki 
neonatologicznej noworodka (leczenie ratujące życie, postępowanie paliatywne); omówienie z pacjentką 
sposobu rozwiązania ciąży (poród naturalny, cięcie cesarskie); zapewnienie rodzicom możliwości opieki 
psychologa, osoby duchownej; wsparcie rodziców w procesie pożegnania dziecka (zapewnienie możli-
wości kontaktu z dzieckiem, omówienie procedury pochówku); objęcie pacjentki i jej dziecka hospicyjną 
opieka perinatalną. Praca zawiera wytyczne dotyczące postępowania w opiece nad pacjentką w oparciu 
o akty prawne (rozporządzenia), rekomendacje oraz dobre praktyki. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży, Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1845

Depresja poporodowa — rozpoznawanie i profilaktyka 
Aneta Libera1, Katarzyna Mariańczyk2, Bożena Leszczyńska-Gorzelak1

1Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska 
2Katedra Psychologii Rehabilitacji Instytut Psychologii KUL JP II, Lublin, Polska

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wskazuje, że depresja poporodowa jest jednym z głównych 
zaburzeń emocjonalnych okresu poporodowego i dotyczy od 10% do 20% kobiet po porodzie. Niestety 
w wielu przypadkach pozostaje nierozpoznana i/lub zastosowane leczenie jest nieadekwatne. Depresja 
poporodowa jest nie tylko zagrożeniem dobrostanu matki, ale może negatywnie wpłynąć na więź tworzącą 
się między matką a dzieckiem oraz na rozwój dziecka. Popularnym narzędziem umożliwiającym ocenę 
nastroju położnic i ich badanie w kierunku depresji poporodowej jest Edynburska Skala Depresji Popo-
rodowej, której autorami są Cox, Holden i Sagovsky (1987). Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że 
odpowiednie działania profilaktyczne m.in. informacyjno-edukacyjne w znacznej mierze mogą wspomóc 
wczesne rozpoznawanie symptomów depresji poporodowej, podejmowanie adekwatnych działań w po-
staci wsparcia i/lub leczenia, co w konsekwencji zapobiega pogłębianiu negatywnych skutków depresji po-
porodowej i innych zaburzeń nastroju położnic. Niniejsza praca charakteryzuje główne zaburzenia nastroju 
występujące w połogu, mity i błędne przekonania na ten temat, narzędzia do badania stanu psychicznego 
matek w okresie okołoporodowym, a także możliwości podejmowania działań profilaktycznych wobec 
kobiet szczególnie narażonych na doświadczanie omawianych zaburzeń (np. kobiety, które cierpiały na 
depresję poporodową przy poprzednich porodach) i terapeutycznych wobec matek wymagających profe-
sjonalnego wsparcia po porodzie (np. w sytuacji ryzyka odrzucenia dziecka). 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży, choroby matki a zdrowie płodu
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ID: 1810

Ciąża powikłana samoistną odmą opłucnową 
Karolina Ruta, Katarzyna Skibińska, Marcin Bębenek
Perinatologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Położnictwa i Perinatologii UJ CM w Krakowie, Kraków, Polska

WSTĘP

Samoistna odma opłucnowa to nawracająca choroba spowodowana nagłym przedostaniem się powietrza 
do jamy opłucnowej. Prowadzi to do uciśnięcia płuca i jego zapadnięcia. Stan ten wymaga pilnej interwen-
cji chirurgicznej. 

OPIS PRZYPADKU

22-letnia pacjentka, CIPI tyg. 38, przyjęta na Oddział Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-
kowie z powodu samoistnej odmy opłucnowej prawostronnej w I okresie porodu.

Pacjentka podawała ból w klatce piersiowej oraz duszność. W wywiadzie trzykrotne epizody samoist-
nej odmy prawostronnej wymagające drenażu ssącego oraz zabieg pleurodezy. Przy przyjęciu stan ogólny 
średni, wymagała tlenoterapii biernej. Badania — USG oraz RTG klatki piersiowej – potwierdziły obecność 
odmy opłucnowej. Położniczo: napięcie podstawowe mięśnia macicy prawidłowe, nieregularna czynność 
skurczowa, cześć pochwowa szyjki macicy skrócona w 80%, ujście zewnętrzne rozwarte na 1cm. Pacjentka 
zakwalifikowana do założenia drenażu ssącego oraz zabiegu cięcia cesarskiego ze wskazań pulmonolo-
gicznych. Przebieg zabiegów bez powikłań. W drugiej dobie usunięto drenaż z jamy opłucnowej. W kon-
trolnym badaniu RTG wykonanym dnia następnego stwierdzono nawrót odmy opłucnowej — ponownie 
założono drenaż. W 9 dobie pomimo zastosowanego leczenia nie uzyskano rozprężenia się płuca. Pacjent-
kę przeniesiono na Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Jana Pawła II, gdzie utrzymano leczenie. 
W trzeciej dobie hospitalizacji stwierdzono uszczelnienie się płuca i usunięto dren. 

DYSKUSJA

Ciąża zwiększa ryzyko samoistnej odmy opłucnowej. W danym przypadku nawroty odmy były niezależne 
od ciąży. Co więcej wystąpiły pomimo zastosowania prewencyjnej pleurodezy. 

WNIOSKI

Samoistna odma opłucnowa powoduje zmniejszenie pojemności życiowej płuc. Występująca w ciąży może 
stanowić zagrożenie dla matki i płodu. Najczęstszym postępowaniem jest aspiracja igłowa lub drenaż ssący. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży, Choroby matki a zdrowie płodu
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ID: 1857

Współistnienie ciąży wewnątrzmacicznej i ektopowej 
zakończonej urodzeniem zdrowego żywego dziecka

Barbara Błąkała, Hanna Motak-Pochrzęst
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego, Strzelce Opolskie, Polska

Ciąża heterotopowa jest współistnieniem żywej lub obumarłej ciąży wewnątrzmacicznej oraz ektopo-
wej usadowionej w jajowodzie, występuje 1:30 tys. przypadków. Przedstawiono przypadek 37-letniej wie-
loródki, u której rozpoznano pękniętą ciążę jajowodową oraz współistniejącą ciążę wewnątrzmaciczną. Po 
zaopatrzeniu chirurgicznym (usunięcie jajowodu prawego), wyrównaniu znacznej niedokrwistości (transfu-
zja 3 j. KKcz) przedstawiono przebieg ciąży zakończonej urodzeniem zdrowego żywego dziecka.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1859

Ciąża w bliźnie po cesarskim cięciu — opis przypadku 
Małgorzata Neścior1, Dominika Janeczko1, Zuzanna Toruń1, Anna Orzeł1, Anna Semczuk-Sikora2

1Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska 
2Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim jest patologią polegającą na implantacji pęcherzyka ciążowego 
w bliźnie mięśnia macicy po uprzednio wykonanym przynajmniej jednym cięciu cesarskim. Jest to rzadko 
występujące powikłanie (około 0,16% ciąż) o niejednolitym obrazie klinicznym, dużym ryzyku powikłań 
i nieustalonym sposobie postępowania. Wieloródka lat 33, została przyjęta do Kliniki Położnictwa i Patologii 
Ciąży w 15 tygodniu IV ciąży z wstępnym rozpoznaniem ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim. W wywiadzie 
przebyte cięcie cesarskie oraz dwa poronienia. W czasie hospitalizacji na podstawie badania USG oraz 
MRI rozpoznano wrastanie trofoblastu w mięsień macicy, bliznę po cięciu cesarskim oraz szyjkę macicy, 
bez inwazji w obręb pęcherza moczowego. Pacjentka mimo informacji o realnym zagrożeniu życia jej oraz 
płodu podjęła decyzje o kontynuacji ciąży. W 9 dniu od przyjęcia ze względu na obfite krwawienie z dróg 
rodnych w trybie pilnym usunięto macicę bez przydatków po uprzednim wykonaniu zabiegu embolizacji 
tętnic macicznych.
1. W przypadku ciąży zagrażającej poronieniem należy zadbać o odpowiednią komunikacje z pacjentką, 

a także zapewnić specjalistyczną opiekę psychologiczną.
2. Kobiety po przebytych cięciach cesarskich i poronieniach wymagają szczególnej diagnostyki rozwijające-

go się trofoblastu w I trymestrze ciąży.
3. Zastosowanie pilnej embolizacji tętnic macicznych może być przydatne w ograniczeniu krwawienia 

w przypadkach ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim kwalifikowanych do histerektomii. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1869

Rola galektyny-3 oraz receptorów TLR w odpowiedzi 
immunologicznej związanej z zarażeniem w ciąży 

pierwotniakiem Toxoplasma gondii
Zuzanna Gaj, Mariusz Grzesiak
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, Łódź, Polska

WSTĘP

Toxoplasma gondii to kosmopolitycznie występujący pasożytniczy pierwotniak, będący jedną z najczęst-
szych przyczyn zarażeń u ciężarnych kobiet (seroprewalencja T. gondii u ciężarnych w Polsce wynosi ok. 
40%, a ryzyko serokonwersji u ciężarnych ok. 0,8%). Zarażenie się T. gondii w trakcie ciąży może prowadzić 
do wystąpienia u ok. 10–15% zarażonych płodów wrodzonej toksoplazmozy i poważnych powikłań, na 
jakie składają się wodogłowie, zapalenie siatkówki i naczyniówki, zwapnienia wewnątrzczaszkowe, ma-
łogłowie, małoocze, hipotrofia, a także wewnątrzmaciczne obumarcia płodu. Toksoplazmoza wrodzona 
stanowi poważny problem dla położników i neonatologów, dlatego badania dotyczące patomechanizmów 
dopłodowej transmisji pierwotniaka oraz czynników warunkujących swoistą i nieswoistą odpowiedź immu-
nologiczną organizmu są niezwykle istotne. Jednym z czynników odgrywających ważną rolę w procesach 
odpornościowych i mającym możliwości modulowania immunologicznej odpowiedzi gospodarza na kon-
takt z patogenem wydaje się być wielofunkcyjne białko galektyna-3 oraz wchodzące z nim w interakcje 
receptory TLR biorące udział w szlakach sygnałowych uruchamianych w trakcie procesu zapalnego.

CEL PRACY

Przedstawiony projekt miał za zadanie zbadanie roli markerowego białka galektyny-3 w odpowiedzi immu-
nologicznej organizmu na zarażenie pierwotniakiem T. gondii.

MATERIAŁ I METODY

Oznaczenia przeprowadzono w surowicy 50 ciężarnych z potwierdzonym zarażeniem T. gondii (GB) oraz 
u 50 ciężarnych z grupy kontrolnej (GK). Za pomocą metod immunoenzymatycznych określono poziom 
ekspresji galektyny-3 oraz receptorów TLR 2, 4 i 9 i białek aktywowanych przez te receptory (metalopro-
teinazy MMP2 i 9), które mogą odgrywać ważną rolę w reakcji obronnej organizmu na zarażenia T. gondii.

WYNIKI

Wykazano obniżone stężenie galektyny-3 w surowicy ciężarnych z potwierdzoną toksoplazmozą, w stosun-
ku do GK (2,42 ng/ml vs. 3,76 ng/ml), chociaż różnica nie była istotna statystycznie (p > 0,05). Jednocze-
śnie, w GB stwierdzono zdecydowanie wyższe stężenie metaloproteinaz MMP-2 (5,26 pg/ml vs. 1,87, p < 
0,05) a także MMP-9 (9,56 pg/ml vs. 3,03 pg/ml, p < 0,05) w porównaniu z GK. Badanie receptorów TLR 
typu 2, 4 i 9 wykazało zwiększenie w surowicy ciężarnych z GB poziomu białka TLR-2 (5,4 ng/ml vs. 8,1 
ng/ml p < 0,038) oraz TLR-9 (4,8 ng/ml vs. 11.52 ng/ml, p < 0,001) w przeciwieństwie do stężenia TLR-4, 
gdzie wyższy poziom obserwowano w GK (25,5 ng/ml vs. 18,7 ng/ml, p > 0,05), jednak różnica nie była 
statystycznie istotna.

WNIOSKI

Obserwowany wzrost w surowicy ciężarnych z toksoplazmozą poziomu macierzowych metaloproteinaz 
MMP-2 i MMP-9 może być czynnikiem zwiększającym ryzyko wewnątrzmacicznego zarażenia płodu ze 
względu na ich udział w degradacji fibronektyny wchodzącej w skład bariery łożyskowej. Ponadto zwięk-
szony poziom MMP-2 i 9 może mieć także udział w obniżaniu poziomu prozapalnego czynnika galektyny-3 
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(aktywowanego przez TLR-2 oraz TLR-9 ale nie przez TLR-4) na drodze zależnej od TNF-alfa, co także 
zwiększa ryzyko transmisji patogenu do płodu.

GRANT NAUKOWY

Statutowe zadanie badawcze Nr 2014/II/15-SZB

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży, Choroby matki a zdrowie płodu
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ID: 1919

Over-expressed placental resistin is related to impaired 
glycaemic control and fetal macrosomia in pregnancies 

complicated by type 1 diabetes
Rafał Iciek1, Ewa Wender-Ożegowska2, Marek Pietryga1, Jacek Brązert1, Maciej Brązert3

1Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, Poznań, Polska 
2Klinika Rozrodczości, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Poznań, Polska 
3Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

OBJECTIVES

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is still related to altered fetal growth and severe maternal complications. 
We studied the possible role of placental resistin in fetal development in T1DM pregnancies, the possible 
role of placental resistin in fetal macrosomia.

MATERIAL AND METHODS

Study design: 65 pregnant women with T1DM and singleton pregnancy were qualified into the study. Pla-
cental resistin expression was by analysed by RT-PCR. 

RESULTS

We demonstrated the highest expression of placental resistin in women who delivered neonates with neo-
natal birth weight NBW > 4000 g. The lowest placental resistin expression was found in the women who 
delivered small (SGA) and large (LGA) for gestational age newborns. There was also significant negative 
correlation between placental resistin expression and metabolic status in the 3rd trimester of pregnancy in 
T1DM LGA group, defined as long-term glycaemic control 3rd trimester HbA1C. 

CONCLUSION

We conclude that the high placental resistin expression and poor metabolic control in the 3rd trimester of 
pregnancy may have a role in stimulating fetal overgrowth in T1DM pregnancy.
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awarded to Rafał Iciek MD PhD.
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Challenges in investigating feto-maternal expression  
of vascular growth factors in gestational diabetes mellitus

Filip Dąbrowski1, Zbigniew Bartoszewicz2, Bartosz Godek1, Michał Lipa1, Mirosław Wielgoś1, Dorota Bomba-Opoń1

1Medical University of Warsaw, 1st Department of Obstetrics and Gynecology, Warsaw, Poland 
2Medical University of Warsaw, Department of Internal Medicine and Endocrinology, Warsaw, Poland

INTRODUCTION

Apart from insulin and growth hormone axis, vascular growth factors play role in fetal growth. Expression 
of as vascular growth factors affects fetal development in utero by enhancing placentation. Angiogenesis 
among placental villi modulated by metabolic routes is one of determinants of fetal growth. In pregnancies 
with gestational diabetes mellitus (GDM) this process may be over-tuned and lead to fetal macrosomia 
which is associated with high risk of adverse perinatal outcomes.

OBJECTIVES

Comparison of maternal and cord blood serum expressions: placental growth factor (PlGF), thrombospon-
din 2 (THBS-2), vascular endothelial growth factor (VEGF) and angiopoetin 2 (Ang-2) in normal pregnancies 
and those with GDM with fetal growth and neonatal complications.

MATERIAL AND METHODS

55 consecutive patients that underwent elective caesarean section due to obstetrical indications were in-
cluded into two groups: non-GDM (n = 40) and GDM (n = 15). At the time of surgery, maternal and um-
bilical cord blood samples were obtained, centrifuged at 3000RPM for 5 minutes and serum was stored in 
-80C for subsequent biochemical analysis. Serum expressions of abovementioned vascular growth factors 
were evaluated and statistical analysis was performed.

CONCLUSIONS

There were no significant differences in maternal characteristics (age, BMI, parity, duration of pregnancy) 
and neonatal parameters (APGAR score, gender, median birthweight centiles 64.5 vs. 48; p ≥ 0.05) be-
tween two groups. We have proven significant differences between fetal and maternal levels of VEGF (p 
= 0.028 and 0.0001), THBS-2 (p = 0.013 and 0.0014) and Ang-2 (p = 0.035 and 0.048) for GDM and 
non-GDM accordingly. However, there were no statistically significant differences in maternal and neonatal 
serum levels between study and control group.

Early screening and antenatal management GDM may lead to metabolic balance, resulting in similar ex-
pression of vascular growth factors in those patients. This metabolic pathway may explain decrease in risk of 
abnormal fetal growth in treated individuals. It is difficult and unethical to convey research with non-treat-
ment group which could confirm our findings.
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Thromboelastometry as an ancillary tool for evaluation  
of coagulation status after rFVIIa therapy in a pregnant 

woman with severe hypoproconvertinemia
Arkadiusz Krzyżanowski1, Piotr Paluszkiewicz2, Bożena Sokołowska3, Tomasz Gęca1, Maciej Kwiatek1, Andrzej Miturski1, 
Piotr Terlecki4, Marek Hus3, Anna Kwaśniewska1

1Chair and Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, Medical University of Lublin, Lublin, Poland 
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INTRODUCTION

Factor VII (FVII) deficiency is a rare haemorrhagic diathesis. In females, heavy menstrual and postpartum 
bleedings can appear as a consequence of its deficiency. A supplementation of the recombinant FVIIa is 
widely accepted. The supplementation effect in FVII deficiency subjects is difficult to predict and severe 
haemorrhages were described even when FVII levels after supplementation were within normal ranges. 

OBJECTIVES

The aim of this report is to present the application of thromboelastometry to control the coagulation status 
in a patient with severe FVII deficiency during pregnancy and delivery, supplemented by rFVIIa per proto-
col complicated with life-threatening venous thromboembolism. Methods: Rotational thromboelastometry 
(ROTEM) was performed after rFVIIa administration in a 28-year-old primigravida at 35 weeks pregnancy 
with congenital FVII deficiency. The results were compared to 5 healthy women in 38 gestational week.

RESULTS

The thromboelastometry results showed significant shortening of the clotting time in the extrinsic and the 
intrinsic pathway in hypoproconvertinemia patient after rFVIIa administration in relation to healthy preg-
nant women. A significant reduction of maximum lysis of the clot after FVII supplementation was observed. 

CONCLUSIONS

The thromboelastometry results show a significant hypercoagulable state with hypoproconvertinemia. 
Thrombotic complications after delivery might be prevented by the reduction of rFVIIa guided by throm-
boelastometry.

Thromboelastometry performed on a pregnant women with factor VII deficiency during the supple-
mentation of rFVIIa in peripartum time might be helpful in order to determine individual, effective dosage 
regimen of rFVIIa to ensure full correction of clotting disorders without tendency to develop thrombosis but 
further studies are needed. 
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The significance of MTHFR gene polymorphisms  
in population of Polish women with recurrent miscarriages

Magdalena Barlik, Aleksandra E. Mrozikiewicz, Grażyna Kurzawińska, Justyna Magiełda, Anna Romała, Hubert Wolski
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, UM, Poznań, Polska

INTRODUCTION

It has been indicated that disturbances of the folate metabolism could be connect with decreased MTHFR 
activity and presence of the MTHFR polymorphisms. In pregnant women, disturbed folate cycle constitutes 
a risk factor for neural tube defects, lip and palate cleft in the fetus, as well as Down syndrome. It is essen-
tial to emphasize the significance of proper folate supplementation, especially in pregnant women with 
decreased MTHFR activity.

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to evaluate the contribution of genetic variants determining inherited thrombo-
philia to recurrent miscarriage (RM) in the Polish population. The following polymorphisms were analyzed: 
667C > T, 1298A > C, 1793G > A of MTHFR.

MATERIAL AND METHODS

A total of 359 women with ≥ 2 subsequent recurrent miscarriages (303 < 13 weeks of gestation (w.g.) and 
56 between 13–22 w.g.) and 400 healthy controls were included in the study. Frequency of the genetic 
polymorphisms was determined with the PCR/RFLP method.

RESULTS

The frequency and coexistence of genotypes of the 677C > T, 1298A > C, 1793G > A MTHFR gene pol-
ymorphisms in the studied population of Polish women is similar to other North- European populations. 
Statistically significantly higher frequency of the 1793GA genotype was observed in the RM < 13 w.g. 
subgroup as compared to controls (12.21 vs. 7.75% in controls, OR = 1.66, p = 0.03). No significant cor-
relations were found as far as the rest of the analyzed polymorphisms are concerned.
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The significance of polymorphic variants of ABC transporters 
genes involved in the etiology of ICP

Krzysztof Piątek, Anna Romała, Grażyna Kurzawińska, Justyna Magiełda, Magdalena Barlik
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, UM, Poznań, Polska

INTRODUCTION

Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) is connected with many complications in the course of pregnan-
cy, and may be a cause of intrauterine fetal death. In ICP etiology it was shown the role of disturbances of 
bile acids transport through BSEP system that could be connected with the presence of polymorphic variants 
of ABCB11 gene. 

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to evaluate the significance of polymorphic 1331T > C, V444A variant of ABCB11 
(BSEP) gene involved in the etiology of ICP.

MATERIAL AND METHODS

96 women with ICP (mean age 30.42 years, mean gestational age 36.83 gw.) and 211 healthy pregnant 
women (mean age 30.68 years, mean gestational age 39.05 gw.) were enrolled into the study. The genetic 
analysis was performed with the polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymor-
phism (RFLP). In the study the following polymorphism were analysed: 1331T > C (V444A) ABCB11 and 
1954A > G (R652G) ABCB4.

RESULTS

For 1331T > C polymorphism of ABCB11 gene it was shown higher frequency of mutated homozygous 
1331CC genotype in ICP group if compared to the controls (39.58% vs. 29.38%, OR = 1.57, p = 0.05). 
Also the frequency of mutated 1331C allele was statistically significantly higher in ICP group if compared to 
the controls (64.06% vs. 55.69% in control group, OR = 1.42, p = 0.03).

CONCLUSIONS

The overrepresentation of mutated variants of 1331T > C ABCB11 polymorphisms in the ICP group suggests 
their contribution in the etiology of this complication.

Analysis of genotypes co-existence showed the possible summarizing effect of mutated variants of poly-
morphisms: 1954A > G ABCB4 and 1331T > C ABCB11 on the ICP development.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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The role of -238G > A, -308G > A, -376G > A TNF-a 
polymorphisms in IUGR etiology 

Agnieszka Kaluba-Skotarczak, Justyna Magiełda, Grażyna Kurzawińska, Anna Romała, Magdalena Barlik
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, UM Poznań, Polska

INTRODUCTION

Proinflammatory cytokines (TNF-a and IL-6) and their polymorphisms are hypothesized to play an import-
ant role in IUGR pathomechanism. Cytokines are crucial for placental development and they stimulate 
many processes via immune mechanisms and local inflammatory response. 

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to determine the role of -238G > A, -308G > A, -376G > A TNF-a polymorphisms 
in IUGR etiology.

MATERIAL AND METHODS

The study included 120 patients with IUGR (mean age 30.3 years, mean gestational age 36.3 gw.) and 135 
healthy pregnant women (mean age 31.6 years, average week of delivery 38.7 gw.). The IUGR group were 
divided based on delivery week, pulsatility index of uterine artery (PIUA), uterine artery score (UAS), and 
cerebroplacental ratio (CPR). The genetic polymorphisms were investigated by PCR/RFLP methods.

RESULTS

In IUGR patients who delivered ≤ 37 gw. heterozygous -308GA genotype (32.6% vs. 20.0%, OR = 1.94, p 
= 0.06) and mutated -308A allele (18.5 vs. 12.2%) were more frequent than in controls. In subgroup with 
UAS ≥ 3 heterozygous -308GA genotype was over two times more frequent (41.2% vs. 20.0%, OR = 2.80, 
p = 0.01) and mutated -308A allele (20.6% vs. 12.2%, OR = 2.54, p = 0.06) were most often detected 
than in controls.

CONCLUSIONS

Higher frequency of mutated -308A TNF-a allele and in women delivered ≤ 37 gw. suggested the possible 
role of this variant in IUGR etiology. Statistically significant overrepresentation of h Heterozygous -308GA 
genotype and mutated -308A TNF-a allele in subgroup with UAS ≥ 3 suggested possible role of these vari-
ants in IUGR prediction.
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Risk factors for adverse pregnancy outcomes  
in patients with glomerulonephritis 

Anna Madej1, Natalia Mazanowska1, Anna Cyganek1, Joanna Pazik2, Monika Szpotańska-Sikorska1, Bronisława Pietrzak1

11st Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland 
2Clinic of Transplantation Medicine, Nephrology and Internal Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

OBJECTIVES

The outcomes of pregnancy in women with chronic renal disease remain suboptimal. The purpose of the 
study was to identify risk factors for fetal complications in the group of pregnant women with different types 
of glomerulonephritis in comparison with healthy pregnant women. 

MATERIAL AND METHODS

Retrospective analysis included 42 pregnant women (G1) with biopsy-proven glomerulonephritis (in 83% of 
cases IgA nephropathy was diagnosed). Control group (G0) consisted of 50 healthy pregnant women. We 
assessed the effects of hypertension, proteinuria, elevated serum creatinine level and different immunosup-
pressive regimens on prevalence of adverse fetal outcomes such as prematurity, low birthweight, IUGR, fetal 
malformation or intrauterine fetal death. Descriptive data analysis, Fisher’s exact test, unpaired Student’s 
t-test and analysis of the variance were performed. 

RESULTS

Obviously, both hypertension and proteinuria were more often in G1 than in controls (95.25 vs. 4.1%, p 
> 0.5 and 73.8% vs. 0%, p > 0.5 respectively). In G1 prevalence of premature births in patients with and 
without hypertension was 36.8% vs. 25% (p < 0.5) and IUGR was diagnosed in 21,1% vs. 0% (p > 0.5). 
Prevalence of premature births in patients with and without proteinuria was 22.6% vs. 9.1% (p < 0.5) and 
IUGR was diagnosed in 19.4% vs. 9.1%, p < 0.5 respectively. Analysis showed that neither elevated serum 
creatinine level nor specific type of immunosuppressive regimen were associated with adverse fetal out-
comes. In both groups there were no fetal malformations and no intrauterine fetal deaths diagnosed.

CONCLUSIONS

Common complication of pregnancy in female with glomerulonephritis such as severe hypertension/preec-
lampsia and proteinuria should be regarded as important risk factors for adverse fetal outcomes. 
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Hiperhomocysteinemia i związane z tym problemy 
położniczo-ginekologiczne

Daria Bieniek, Aleksandra Bochniak, Aleksandra Kunicka, Maciej Socha
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska

WSTĘP

Okres wzrostu wewnątrzmacicznego to pierwszy ważny okres w życiu człowieka. Zdrowy styl życia matki, 
odpowiednio zbilansowana dieta oraz suplementacja właściwymi mikroskładnikami mogą przyczynić sie 
do zmniejszenia ryzyka powikłań występujących w okresie ciąży, między innymi hiperhomocysteinemii. 
Nadmiar homocysteiny w organizmie przyszłej matki może skutkować zagrożeniem dla ciąży lub płodu. 

CEL PRACY

Przedstawienie przyczyn hiperhomocysteinemii, ryzyka z tym związanego i metod niwelowanie tych zabu-
rzeń w przebiegu ciąży, według najnowszych doniesień naukowych. 

MATERIAŁ I METODY

Dokonano przeglądu literatury z baz medycznych Medline, PubMed i Google Scholar. 

WYNIKI

Przyczyn hiperhomocysteinemii może być wiele. Egozgenne: niewłaściwy styl życia, niedobór witamin 
z grupy B, choroby przewlekłe, przyjmowanie niektórych leków.

Endogenne: niedobór enzymów lub obniżenie ich aktywności, mutacje genetyczne w obrębie enzy-
mów. Wysokie stężenie homocysteiny w płynie pęcherzykowym w obrębie jajnika może zmniejszać szansę 
na zapłodnienie oraz ingerować we wczesne etapy implantacji zapłodnionej komórki jajowej i embriogene-
zę. Homocysteinemia może bezpośrednio upośledzać krążenie w łożysku oraz zaburzać jego podstawowe 
funkcje. W stanach niedoborowych kwasu foliowego homocysteina może gromadzić się komórkach zarod-
ka, poważnie go uszkadzając. Może być przyczyną niezamknięcia się cewy nerwowej u płodu, wad ośrod-
kowego układu nerwowego, czy rozczepu kręgosłupa. Udowodniono również, że Hcy działa w sposób 
bezpośredni teratogennie na rozwijający się płód. Kobiety planujące ciążę lub ciężarne z podwyższonym 
lub wysokim poziomem Hcy narażone są na większe prawdopodobieństwo wystąpienia takich patologii 
jak: ciąże pozamaciczne, poronienia lub porody przedwczesne, urodzenia martwych płodów, gestozy, wro-
dzone wady serca, zespół Downa oraz przedwczesne odklejenie łożyska i IUGR. 

WNIOSKI

Przyczyny nadmiaru poziomu homocysteiny możemy podzielić na endogenne i egzogenne. Hiperhomocy-
steinemia może prowadzić do poważnych zagrożeń dla prawidłowego przebiegu ciąży, jak i rozwijającego 
się płodu. Hiperhomocysteinemię nabytą można niwelować zmieniając styl życia. 
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Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych  
i mózgu u ciężarnej z toksoplazmozą — opis przypadku 

(Viral Cerebrospinal meningitis and viral encephalitis of the pregnant woman  
with the toxoplasmosis — case report)

Małgorzata Neścior1, Paulina Rudzka1, Aleksandra Majchrzak1, Magdalena Tudrujek-Zdunek2, Piech Piotr3

1Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska 
2Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska 
3Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (ZOMRiM) to stan zapalny wywołany przedostaniem się 
drobnoustrojów do płynu mózgowo-rdzeniowego. Obejmuje oponę pajęczą, miękką oraz przestrzeń pod-
pajęczynówkową. W większości przypadków ma etologie wirusową. Występuje z częstością 3–5 przypad-
ków/100 000/rok. Podstawowe objawy ZOMRiM to bóle głowy, wymioty i objawy oponowe. Prezento-
wany opis przypadku dotyczy 26-letniej kobiety w 24 tygodniu ciąży, która zgłosiła się do SOR z powodu 
nasilających od dwóch tygodni bólów głowy i okresowych wzrostów temperatur do 38.6 ͦC. W wywiadzie, 
toksoplazmoza rozpoznana w 10 hbd w trakcie leczenia rowamycyną. Ze względu na gwałtowne pogar-
szanie się stanu chorej została ona przeniesiona do Oddział Chorób Zakaźnych. W trakcie hospitalizacji 
obserwowano narastanie wykładników stanu zapalnego oraz objawów neurologicznych (zaburzenia świa-
domości, dezorientacja allo i auto psychiczna, zaburzenia mowy). Na podstawie obrazu klinicznego oraz 
wykonanych badań dodatkowych u kobiety zdiagnozowano zapalenie opon mózgowych i mózgu. Zastoso-
wano empiryczne leczenie ZOMRiM oraz profilaktykę RDS. W 6 dobie hospitalizacji obserwowano popra-
wę stanu ogólnego oraz neurologicznego pacjentki. Po 17 dniach pobytu w Oddziale Chorób Zakaźnych 
chorą wypisano do domu w stanie dobrym. W 40 hbd ciąży pacjentka urodziła poprzez cesarskie cięcie 
noworodka w stanie ogólnym dobrym (Apgar 10). 

WNIOSKI

1. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może mięć przebieg skąpoobjawowy.
2. Interdyscyplinarna opieka specjalistyczna jest podstawą skutecznej diagnostyki i leczenia zapalenia 

ZOMRiM u kobiety w ciąży. 

Viral Cerebrospinal meningitis and viral encephalitis of the pregnant woman with the toxoplasmosis — case 
report. Viral cerebrospinal meningitis and viral encephalitis is an inflammation caused by the penetration of 
microorganisms into the cerebrospinal fluid. Includes the arachnoid, soft and subarachnoid space. In most 
cases, it has viral etology. Occurs with a frequency of 3–5 cases/100,000/year. The basic symptoms of viral 
cerebrospinal meningitis (VCM) and viral encephalitis (VE) are headaches, vomiting and meningitis, often 
occurring only in the acute phase of the disease. The presented case report concerns a 26-year-old woman 
in the 24th week of pregnancy, who reported to the Emerging Medical Center due to intensifying headaches 
for two weeks and periodic temperature rises to 38.6 °C. Previously twice consulted by the doctor of the 
family medicine, as well as the gynaecologist — without readings for the hospital treatment. At the intelli-
gence, recognised toxoplasmosis in 10 hbd during treatment with rowamycin. On account of violent decline 
of thepatient’s condition, she was transferred to the Department of Infectious Diseases. During the hospital-
ization, inflammatory and neurological symptoms were observed to increase (consciousness disorders, allo 
and psychic disorientation, speech disorders). Based on the clinical picture and additional examinations, the 
woman was diagnosed with meningitis and encephalitis. Empirical treatment of viral cerebrospinal meningi-
tis and viral encephalitis were applied and RDS prophylaxis. On the 6th day of hospitalization, the patient’s 
general and neurological status was improved. After 17 days in the Department of Infectious Diseases, the 
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patient was discharged home in good condition. In 40 hbd of pregnancy, the patient gave birth by caesarian 
section of the newborn in good general condition (Apgar 10). 1. Viral cerebrospinal meningitis of perhaps 
crumpling course poorly symptomatic, therefore is essential correctly the collected medical interview and 
the appropriate communication with the patient. 2. The interdisciplinary specialist care is a base of effective 
diagnostic testing and curing inflammation of viral cerebrospinal meningitis and viral encephalitisat preg-
nant women.
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Nowotwory w ciąży — dylematy leczenia 
Elżbieta Wojciechowska-Lampka, Maryna Rubach, Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz, Jerzy Giermek, Janusz Meder,  
Piotr Rutkowski, Grzegorz Panek, Joanna Tajer, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Włodzimierz Osiadacz, Jacek Lampka,  
Sylwester Tajer, Anna Majstrak-Hulewska, Zbigniew Nowecki
Centrum Onkologii — Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska

WSTĘP

Nowotwory złośliwe są rozpoznawane w około 0,02–0,1% wszystkich ciąż. Notuje się wzrost występowa-
nia nowotworów w ciąży związany z późniejszym wiekiem kobiet zachodzących w ciążę oraz biologią 
nowotworów. Do najczęstszych nowotworów rozpoznawanych u kobiet w ciąży należą: rak piersi (36%), 
rak szyjki macicy (12%), chłoniaki (11%), czerniak (6–8%). Rzadsze nowotwory to: białaczki (głównie ostra 
białaczka szpikowa), rak tarczycy, rak jajnika, rak jelita grubego, mięsaki, raka płuca, nowotwory głowy 
i szyi, guzy mózgu.

CEL PRACY

Ocena wyników leczenia oraz bezpieczeństwa u ciężarnych kobiet chorych na nowotwory lite i hemato-
logiczne na materiale własnym.

MATERIAŁ I METODY

Grupa 263 ciężarnych kobiet chorych na nowotwory leczonych w latach 1986–2017 w Centrum Onko-
logii — Instytutu: Klinika Nowotworów Układu Chłonnego (138 pacjentek), Klinika Nowotworów Piersi 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej (80 pacjentek), Klinika Ginekologii Onkologicznej (26 pacjentek) oraz Klinika 
Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków (19 pacjentek). Baza aktualizowana w programie au-
torskim rejestrowym.

WYNIKI I WNIOSKI

W zależności od trymestru ciąży, rozpoznania mikroskopowego, stopnia zaawansowania choroby wdrożono 
adekwatne leczenie, biorąc pod uwagę przekonania religijne, społeczne, kulturowe, etyczne, stanowiska 
chorej, jej partnera(ojca dziecka), korzyści leczenia, maksymalną ochronę płodu, zagrożenia dla płodu, 
wady wrodzone, poronienia, niewczesne, przedwczesne porody, zagrożenia okołoporodowe oraz zach-
owania zdolności rozrodczej pacjentki wyniki potwierdzają słuszność postępowania przy zachowaniu zas-
ad opracowanych przez ekspertów, do których należą autorzy pracy. Nie stwierdzano istotnych powikłań 
związanych z leczeniem zarówno u chorych, jak i potomstwa z wyjątkiem jednego dziecka. Bezpieczeńst-
wo postępowania potwierdzano badaniem łożyska na obecność toksycznych substancji oraz komórek now-
otworowych. Doświadczenie ośrodka jest jednym z największych w Europie.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1902

The effect of proteinuria in women with early-onset 
preeclampsia on the condition of newborns

Anna Wójtowicz1, Dorota Babczyk1, Olga Lewaczyńska2, Małgorzata Zembala-Szczerba1, Monika Kołodziejczyk-Pietruszka1, 
Hubert Huras1

1Klinika Położnictwa i Perinatologii UJ CM w Krakowie, Polska 
2Klinika Neonatologii UJ CM w Krakowie, Polska

OBJECTIVES

To determine, in women with early onset pre-eclampsia, whether a discriminant value of proteinuria at the 
time of diagnosis predicts the presence or absence of subsequent adverse fetal outcomes. 

MATERIAL AND METHODS

This is a retrospective cohort study. All women with the diagnosis of early onset pre-eclampsia in the years 
2010–2015 were studied. After exclusion of women with pre-eclampsia superimposed on pre-existing hy-
pertension, a twin pair, unavailable spot urine results, 169 women were analysed. According to daily protein 
loss studied women were divided into 3 groups: group 1 (≤ 5 g), group 2 (5.1–9.9 g) and group 3 (≥ 10 g). 

RESULTS

The most frequent was proteinuria ≤ 5 g and occurred in 112 (66.2%) patients, followed by proteinuria ≥ 
10g (31/18.3%) and the least frequent proteinuria between 5.1–9.9 g (26/15.3%). There were no differenc-
es in BMI, the incidence of chronic hypertension, the duration of gestation at the time of diagnosis of pre-
eclampsia as well as the duration of gestation at delivery between analysed groups. The level of proteinuria 
did not affect the frequency of low Apgar score, respiratory distress syndrome or the frequency and severity 
of intraventricular hemorrhage, but higher proteinuria was associated with lower birth weight (2069 g vs. 
1736 g vs. 1595 g respectively, p < 0.05). 

CONCLUSIONS

With increasing proteinuria, there is increased risk of lower birth weight.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1927

Czynniki ryzyka kwasicy u noworodków matek  
z cukrzycą typu 1 

Paweł Gutaj1, Łukasz Adamczak2, Urszula Mantaj2, Agnieszka Zawiejska1, Ewa Wender-Ożegowska1

1Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska 
2Oddział Położniczy IV, Ginekologiczno- Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, Poznań, Polska

WSTĘP

Cukrzyca typu 1 wpływa na większe ryzyko wystąpienia powikłań neonatologicznych, do których zaliczamy 
kwasicę u noworodka. Niskie wartości pH w tętnicy pępowinowej są silnie powiązane ze stanem noworod-
ka po urodzeniu, dlatego badanie gazometrii krwi pępowinowej znalazło zastosowanie w monitorowaniu 
stanu noworodków, zwłaszcza będących w grupie ryzyka wystąpienia powikłań neonatologicznych. 

CEL PRACY

Celem badania było zidentyfikowanie czynników predysponujących do obniżonych wartości pH we krwi 
pępowinowej u noworodków matek chorujących na cukrzycę typu 1. 

MATERIAŁ I METODY

Zebrano dane 789 kobiet w ciążach jednopłodowych z cukrzycą typu 1 oraz ich noworodków. Na podstawie 
wartości pH w tętnicy pępowinowej noworodków podzielono pacjentki na dwie grupy: PRAWIDŁOWE pH 
— pH ≥ 7,10 oraz NISKIE pH — pH < 7,10. Determinanty NISKIEGO pH w tętnicy pępowinowej określono 
za pomocą regresji logistycznej z danymi prezentowanymi, jako ilorazy szans oraz 95% przedziały ufności. 

WYNIKI

U 72 (9,1%) noworodków stwierdzono NISKIE pH w tętnicy pępowinowej. Wartości te były powiązane z niż-
szą punktacją w skali Appgar w pierwszej minucie (0,76 [0,70–0,82]) oraz w piątej minucie (0,77 [0,69–0,85]) 
po urodzeniu. Wiek ciężarnej, wiek w momencie rozpoznania cukrzycy oraz czas trwania choroby nie miały 
związku z niskim poziomem pH krwi w tętnicy pępowinowej. Również matczyne BMI przedciążowe, powi-
kłania naczyniowe, przewlekłe nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze ciążowe/stan przedrzucawkowy nie 
wpływały na obniżenie pH w krwi pępowinowej. Nie wykazano zależności pomiędzy NISKIM pH a terminem 
porodu oraz stopniem wcześniactwa. Ustalono korelację między odsetkiem HbA1c [%] u matki przed porodem 
a NISKIM pH krwi w tętnicy pępowinowej — 1,4 [1,1–1,8], P = 0.005. Podobną zależność udowodniono 
dla HbA1c ocenianej w drugim trymestrze ciąży (20–24 tydzień ciąży) — 1,29 [1,03–1,63], P = 0,026. Nie 
stwierdzono natomiast związku między odsetkiem HbA1c w pierwszym trymestrze ciąży oraz niedostatecznym 
poziomem przedkoncepcyjnego wyrównania metabolicznego a niskim pH w krwi pępowinowej. Pilne cięcie 
cesarskie było związane z niskim pH w tętnicy pępowinowej [1,11–2,44], P = 0,01, niezależnie od odsetka 
HbA1c przed porodem. Nie wykazano natomiast zależności między LGA (masa urodzeniowa > 90 centyla) 
oraz SGA (masa urodzeniowa < 10 centyla) noworodków a NISKIM pH krwi tętnicy pępowinowej. 

WNIOSKI

Niedostateczna kontrola glikemii w drugiej połowie ciąży jest głównym czynnikiem sprzyjającym wystąpie-
niu kwasicy u noworodków matek chorujących na cukrzycę typu 1. Jednakże istotna liczba cięć cesarskich 
ze wskazań objawy zagrożenia życia płodu, jest związana z niskimi wartościami pH we krwi pępowinowej 
niezależnie od odsetka HbA1c u matek.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1932

Helicobacter pylori w ciąży 
Beata Kondracka 
COZL Poradnia Ginekologiczna, Lublin, Polska

Zapalenie żołądka z obecnością Helikobacter pylorii gastritis dotyczy 80% naszego społeczeństwa. Ciąża nie 
jest stanem, który zmniejsza zapalenie albo je eliminuje. Sytuacje kliniczne z 2016 i 2017 roku związane 
z wymiotami po 20. tygodniu ciąży, nudnościami, bolami okolicy podprzeponowej i występujący często po 
takich dolegliwościach wzrost poziomu enzymów wątrobowych spowodowały, że od t ego czasu zaczęłam 
wykonywać u wszystkich ciężarnych badanie w kierunku p/c Helicobacter pylori. Ciężarne, u których 
badanie było dodatnie po zastosowaniu odpowiedniej diety (bezmleczna) przestały wymiotować, mieć 
nudności, ustąpiły bóle okolicy żołądka, a enzymy wątrobowe obniżały swój poziom. Po zakończeniu 
połogu konsultowane u gastrologa często z wykonaniem gastroskopii potwierdzającej zapalenie żołądka 
z obecnością Helicobakter pylorii.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1831

25(OH)D serum concentration in women with menstrual 
disorders — risk factors for vitamin D deficiency

Barbara Grzechocińska1, Damian Warzecha1, Iwona Szymusik1, Janusz Sierdziński2, Mirosław Wielgoś1

11st Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Warszawa, Polska 
2Department of Medical Informatics and Telemedicine, Medical University of Warsaw, Warszawa, Polska

BACKGROUND

Vitamin D (VD) plays a crucial role in calcium metabolism as well as immunological and endocrine ho-
meostasis. Previous studies revealed strong inverse correlation between VD levels and insulin resistance, 
parathyroid dysfunctions and autoimmune thyroid disease. Insufficient evidence concerns its dependency 
of ovarian hormones. Malfunctioning of the ovaries results in menstrual disorders that are one of the most 
common endocrine impairments in young women of reproductive age. 

OBJECTIVES

The study was aimed to evaluate the correlation between 25(OH)D serum concentration and estradiol, 
testosterone as well as body mass index (BMI) in women with oligomenorrhea.

MATERIAL AND METHODS

134 women of reproductive age with oligomenorrhea were eligible for the study. 25-hydroxyvitamin D 
[25(OH)D], estradiol, testosterone and sex hormone- binding globulin (SHBG) were measured using chemi-
luminescence immunoassay. Free androgen index (FAI) and body mass index (BMI) were calculated. 

RESULTS

Critical 25(OH)D deficiency (< 10 ng/ml) was found in 13.4% of women, the risk of deficiency (< 30 mg/
dl) was diagnosed in 69.4%, while sufficient level of VD (> 30 mg/ml) in 17.2% of them. Significant negative 
correlation was detected between 25(OH)D and estradiol serum concentrations (r = –0.2; p = 0.049), as 
well as BMI levels (r = –0.22; p = 0.01). However, no significant correlation was found between 25(OH)D 
and testosterone (r = –017; p = 0.055), SHBG (r = 0.08; p = 0.4) and FAI (r = –0.1; p = 0.24). 

CONCLUSIONS

Thorough assessment of vitamin D deficiency/insufficiency is required among patients with menstrual dis-
orders, especially those overweighed and obese. Early screening and VD supplementation in women with 
estrogen-dependent disorders may become a part of routine management in order to optimize endocrine 
health.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1836

Udział rozpuszczalnej endogliny oraz receptora ALK-1  
w powstawaniu oraz rozwoju endometriozy

Joanna Janusz1, Aleksandra Janusz1, Justyna Sikora2, Aleksandra Mielczarek-Palacz2, Marta Smycz-Kubańska2,  
Jarosław Strzelczyk2, Ilona Bednarek3, Zdzisława Kondera-Anasz2

1Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Katowice, Polska 
2Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska 
3Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska

WSTĘP

W ostatnich latach zwraca się uwagę na udział angiogenezy w procesie powstawania zmian endometrial-
nych u kobiet z endometriozą. Powstające w obrębie ektopowych ognisk liczne naczynia krwionośne zao-
patrują komórki endometrium w substancje odżywcze i czynniki wzrostu oraz zapewniają im prawidłową 
wymianę gazową. W procesie angiogenezy istotną rolę mogą odgrywać receptory białek morfogenetycznych 
kości, czyli endoglina i jej rozpuszczalna forma oraz receptor ALK-1.

CEL PRACY

Ustalenie udziału rozpuszczalnego receptora dla białek morfogenetycznych kości - sENG oraz receptora 
typu I: ALK-1 w procesie powstawania i rozwoju endometriozy.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowił płyn otrzewnowy, pobrany od 80 kobiet poddanych laparoskopii w celu ustale-
nia przyczyn niepłodności pierwotnej. W grupie tej było 60 kobiet z endometriozą oraz 20 kobiet z grupy 
referencyjnej, u których nie stwierdzono żadnych zmian patologicznych w obrębie miednicy mniejszej. 
Stężenie badanych parametrów oznaczano metodą immunoenzymatyczną ELISA.

WYNIKI

U wszystkich kobiet z endometriozą, w porównaniu do kobiet z grupy referencyjnej, wykazano bardzo isto-
tne statystycznie zwiększenie stężenia sENG i ALK-1 (p < 0,0001). Było to szczególnie widoczne u kobiet 
z IV stopniem zaawansowania choroby, u których stężenie obu parametrów było prawie 2-krotnie wyższe, 
od stężenia tego receptora u kobiet z grupy referencyjnej (p < 0,0001).

WNIOSKI

Uzyskane wyniki mogą wskazywać na istotną rolę sENG i ALK-1 w regulacji szlaków międzykomórkowych 
w przebiegu endometriozy, co sprzyja tworzeniu nowych naczyń krwionośnych. Obecność tych receptorów 
płynie otrzewnowym oraz ich wzajemne interakcje, odpowiedzialne za indukcję lub hamowanie angiogen-
ezy, mogą mieć wpływ na proliferację ognisk endometrialnych, a w konsekwencji rozwój endometriozy.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1837

Udział syndekanu-1 i syndekanu-4 w powstawaniu  
i rozwoju endometriozy 

Aleksandra Janusz1, Joanna Janusz1, Andrzej Witek2, Aleksandra Mielczarek-Palacz3, Justyna Sikora3,  
Marta Smycz-Kubańska3, Aleksandra Englisz3, Zdzisława Kondera-Anasz3

1Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Katowice, Polska 
2Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska 
3Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska

WSTĘP

W ostatnich latach pojawiły się informacje wskazujące na udział syndekanów w patogenezie endometriozy. 
Syndekany to białka, które uczestniczą w procesach adhezji i migracji komórek. Mogą występować w or-
ganizmie w dwóch postaciach: transbłonowej (membran cell proteins) oraz rozpuszczalnej w płynach ustro-
jowych (soluble proteins). Rozpuszczalne syndekany łącząc się z receptorami komórek zaburzają adhezję, 
migrację i przemieszczanie się komórek w odległe miejsca organizmu. 

CEL PRACY

Celem pracy była ocena stężenia rozpuszczalnego syndekanu — 1 i 4 u kobiet z endometriozą.

MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto 60 kobiet z rozpoznaną i potwierdzoną endometriozą w miednicy mniejszej oraz 20 
kobiet z grupy referencyjnej, u których nie stwierdzono endometriozy lub innych zmian patologicznych 
w obrębie miednicy mniejszej. Materiał do badań stanowił płyn otrzewnowy pobrany metodą laparosko-
pową od kobiet w fazie proliferacyjnej cyklu miesiączkowego. W płynie otrzewnowym, za pomocą testu 
ELISA, oznaczano stężenie rozpuszczalnego syndekanu-1 i -4.

WYNIKI

W płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą wykazano zwiększenie stężenia syndekanu-1 i syndekanu-4 
w porównaniu do stężenia tego parametru w grupie referencyjnej. W szczególności dotyczyło to kobiet 
z I i II stopniem choroby. Przeprowadzony test zależności pomiędzy stężeniem syndekanu-4 w płynie otrze-
wnowym, a kolejnymi stopniami zaawansowania choroby u kobiet badanych wykazał ujemną korelację 
pomiędzy ocenianymi parametrami.

WNIOSKI

Zwiększenie stężenia syndekanu-1 i syndekanu-4 w płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą może ws-
kazywać na udział tych cząsteczek w modulowaniu aktywności czynników wzrostu i cytokin oraz wiązaniu 
białek macierzy pozakomórkowej.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1838

Udział sICAM-2 i sICAM-3 w patogenezie endometriozy 
Aleksandra Janusz1, Joanna Janusz1, Aleksandra Mielczarek-Palacz2, Agnieszka Wróblewska-Czech3, Justyna Sikora2,  
Marta Smycz-Kubańska2, Zdzisława Kondera-Anasz2

1Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Katowice, Polska 
2Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska 
3Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska

WSTĘP

W przebiegu endometriozy uczestniczą cząsteczki sICAM-2 i sICAM-3, które biorą udział w adhezji i mi-
gracji komórek w odległe miejsca organizmu, a także w procesie angiogenezy i apoptozy. 

CEL PRACY

Celem badań była analiza stężenia cząsteczki sICAM-2 i sICAM-3 u kobiet z endometriozą.

MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto 60 kobiet z rozpoznaną i potwierdzoną endometriozą w miednicy mniejszej oraz 20 
kobiet z grupy referencyjnej, u których nie stwierdzono endometriozy lub innych zmian patologicznych 
w obrębie miednicy mniejszej. Materiał do badań stanowił płyn otrzewnowy pobrany metodą laparosko-
pową od kobiet w fazie proliferacyjnej cyklu miesiączkowego. W płynie otrzewnowym, za pomocą testu 
ELISA, oznaczano stężenie rozpuszczalnych cząsteczek sICAM-2 i sICAM-3.

WYNIKI

W płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą stwierdzono zmniejszenie stężenia sICAM-2 oraz zwiększe-
nie stężenia sICAM-3 u kobiet z wszystkimi stopniami zaawansowania choroby, w porównaniu do stężenia 
tego parametru w grupie referencyjnej. Wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem sICAM-3, a sI-
CAM-2 kobiet z endometriozą.

WNIOSKI

Obecność rozpuszczalnych form cząsteczek: ICAM-2 i ICAM-3 w płynie otrzewnowym kobiet z endome-
triozą, może skutkować nasiloną adhezją do mezotelium otrzewnej i migracją komórek endometrium do 
odległych miejsc organizmu, co sprzyja powstaniu i rozwojowi endometriozy.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1854

Nerve growth factor (NGF) as the most promising biomarker 
for endometriosis in eutopic endometrium

Maria Szubert1, Magdalena Ziętara1, Jacek Wilczyński1, Mariusz Hartman2, Magdalena Rogut2, Małgorzata Czyż2

1I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska 
2Department of Molecular Biology of Cancer, Medical University, Łódź, Polska

INTRODUCTION

Endometriosis is one of the most common conditions in women suffering from fertility problems, character-
ized by occurrence of endometrial tissue in ectopic locations. Anatomically, endometrium is the innermost 
layer of the uterine wall — this location accounts for satisfying accessibility for biopsy. Eutopic endometrium 
exhibits molecular deviations specific for endometriosis, therefore, it is justified to look for biomarkers at 
this level.

OBJECTIVES

The aim of this study was to determine potential diagnostic biomarkers for endometriosis — looking beyond 
obsolete, single-parameter analysis, we focused on models reflecting condition’s complexity and the com-
plementary character of molecular foundation and clinical presentation. Our main purpose was to identify 
more sensitive and non-invasive methods enabling early diagnosis, contributing to the reduction of medical 
care costs. A prospective, observational, case-control study of Caucasian women in reproductive age was 
performed.

MATERIAL AND METHODS

Based on literature review, a set of endometrial angiogenic and growth factors was established (VEGF-A, 
NGF, IL-8, ARO1 and PDGF-A) whose mRNA expression was then evaluated with the use of qRT-PCR. Only 
patients in their first menstrual cycle phase were included, following histopathological examination.
Patients had undergone diagnostic or diagnostic and therapeutic laparoscopy prior to qualification for the 
study. The study group comprised 22 women with laparoscopically confirmed endometriosis, whereas the 
control group consisted of 11 women with normal image of pelvis minor. Endometriosis was assessed ac-
cording to the American four-stage classification system, rASRM 1996 (The Revised American Society for 
Reproductive Medicine classification of endometriosis). Estimation of pain severity was based on VAS (Visual 
Analogue Scale). Assessment of endometriosis-related symptoms and risk factors was performed using 
a questionnaire. Both groups were comparable with respect to age.

RESULTS

mRNA expression of ARO1, CXCL8, VEGF-A and PDGF-A did not differ significantly between groups. NGF 
expression was decreased in women with endometriosis (p = 0.012). Area under the curve (AUC) generat-
ed for NGF was 76.7% (p = 0.002). Estimated cut-point resulted in sensitivity and specificity of 72.7% and 
81.8%, respectively.

CONCLUSIONS

At the molecular level, expression of NGF was the most promising when considering a potential biomarker for 
endometriosis. Combination with clinical presentation may improve the specificity of created biomarker set.
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Hypothyroidism treatment in patients with policystic ovary 
syndrome (PCOS) improves their glucose and lipid profile 

— the preliminary results
Karolina Kowalczyk1, Patrycja Radosz2, Marcin Setlak2, Dariusz Kowalczyk3, Paweł Madej1

1Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Katedry Położnictwa i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska 
2Koło Naukowe przy Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska 
3Zakład Anatomii Prawidłowej, Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polska

INTRODUCTION

Both hypothyroidism and PCOS are associated with adverse metabolic changes. Hypothyroidism is ob-
served significantly more often in patients with PCOS than in the general population (approximately 24.6% 
vs. 6%). 

AIM OF THE STUDY

The aim of our study was to evaluate the impact of untreated and treated hypothyroidism on glucose and 
lipid profile in PCOS women. 

MATERIAL AND METHODS

Retrospective research included 1159 women with PCOS (aged 18–35 years) admitted to the Gynaecolog-
ical-Endocrinology Unit between 2014 and 2017. We divided them into 6 groups depending on their BMI 
(normal 18.5–25 and > 25) and thyroid status (subdivided on hypothyroidism treated with L-thyroxine and 
untreated hypothyroidism). The control group included PCOS women with normal BMI and TSH within 
reference ranges. We analyzed the results of lipid profile: total cholesterole, LDL, HDL and triglycerides, as 
well as glucose tolerance test: glucose and insulin levels. Insulin resistance indexes: HOMA-IR, QUICKI and 
glucose/insulin were counted. 

RESULTS

We observed statistically significant differences between control group and patients with untreated hypo-
thyroidism. Normal BMI patients with hypothyroidism differed from controls in term of glucose level in 
120’ glucose tolerance test (p = 0.01), whereas obese patients with hypothyroidism had significantly higher 
insulin resistance indexes: HOMA-IR, QUICKI and G/I (p < 0.05). Comparing study groups with untreated 
and treated hypothyroidism we found statistically significant changes, both among lean and obese PCOS 
patients. Treated patients with normal BMI had significantly lower levels of: total cholesterol, LDL and 
triglycerides than untreated individuals. Treated obese patients has significantly lower level of LDL, fasting 
insulin and G/I index (p < 0.05). 

CONCLUSIONS

Hypothyroidism treatment in PCOS patients improves their glucose and lipid metabolism, reducing the 
risk of metabolic syndrome. That is why regular thyroid status assessment and eventual early treatment is 
advised in this group of patients.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1921

Stężenie 25(OH)D3 u hospitalizowanych pacjentek  
z cukrzycą po menopauzie — czy warto brać pod uwagę  

w ogólnej ocenie pacjentki?
Małgorzata Godziejewska-Zawada1, Paulina Surowiec2

1Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa, Polska 
2Szpital Bielański, I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Zaburzeń Metabolicznych, Warszawa, Polska

WSTĘP

Niedobór witaminy D3 wiąże się z zaburzeniami wydzielania insuliny, może sprzyjać wystąpieniu cukrzycy 
typu 2 i powstaniu zespołu metabolicznego. Niektóre badania wykazały związek z niedoborem witamy D3, 
a wyrównaniem cukrzycy. 

CEL PRACY

Celem pracy była ocena stężenia 25-hydroksy witaminy D3 [25(OH)D3] u hospitalizowanych kobiet 
z cukrzycą typu 2 i typu 1 po menopauzie oraz sprawdzenie zależności między poziomem 25(OH)D3 
a wyrównaniem cukrzycy. 

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 45 kobiet po menopauzie z cukrzycą, hospitalizowanych z powodu niewyrównanej 
cukrzycy. W badanej grupie 10 kobiet chorowało na cukrzycę typu 1, a 35 na cukrzycę typu 2. Średni 
wiek badanych wyniósł 67,93 lat (SD = 11,9). Średnie stężenie witaminy D mierzone 25(OH)D3, wyniosło 
średnio 14,04 ng/ml (SD = 7,96 ng/ml). Średnie poziomy hemoglobiny glikowanej wyniosły = 9,69% (SD 
2,26). Za poziom istotności statystycznej uznano p < 0,05. Do obliczeń użyto programu Statistica 13.1. 

WYNIKI

Niedobór witaminy D3 w badanej grupie okazał się powszechny. W całej badanej grupie tylko u 3 pacjentek 
(6,67%) stwierdzono poziom witaminy D3 przekraczający 30 ng/ml. Wszystkie pacjentki z prawidłowym 
stężeniem 25(OH)D3 przyjmowały substytucyjną dawkę witaminy D3 minimum 1000 j/dobę. Ciężki nie-
dobór witaminy D definiowany jako wartości 0–10 ng/ml stwierdzono u 22 badanych kobiet (48,88%); 
średni niedobór — wartości między 10 a 20 ng/ml, u 15 kobiet (33,33%), a lekki niedobór — wartości 
20–30 ng/ml, u 5 kobiet (11,1%). Nie stwierdzono korelacji między poziomem witaminy D3 a wyrównani-
em cukrzycy. Jednak badanie objęło dość jednorodną grupę kobiet w odniesieniu do wyrównania cukrzycy. 

WNIOSKI

Tak znaczny odsetek niedoboru witaminy D3 u hospitalizowanych kobiet z cukrzycą po menopauzie stano-
wi odzwierciedlenie niedoborów tej witaminy w ogólnej populacji. Wydaje się, że w ogólnej ocenie kobiet 
po menopauzie (która zwiększa ryzyko osteoporozy) określenie stężenia witaminy D3 i jej substytucja, 
w razie niedoboru, powinny być brane pod uwagę.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1806

Markery angiogenezy (sFlt-1, PlGF) u kobiet ciężarnych 
z podejrzeniem i potwierdzonymi różnymi postaciami 

dysfunkcji i niewydolności łożyska (preeklampsja, IUGR, 
przedwczesne oddzielenie łożyska) — wartości wskaźnika  
a parametry kliniczne, biochemiczne, ultrasonograficzne 

oraz wybrane wyniki perinatalne
Sebastian Kwiatkowski 
Klinika Położnictwa i Ginekologii Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

CEL PRACY

Ocena wartości i korelacji markerów niewydolności łożyska sFlt-1, PlGF oraz wskaźnika sFlt-1/PlGF z obja-
wami klinicznymi, ultrasonograficznymi i biochemicznymi oraz wybranymi parametrami wyników perintal-
nych u kobiet ciężarnych z podejrzeniem bądź z potwierdzoną postacią niewydolności łożyska niezależnie 
od obrazu klinicznego.

MATERIAŁ I METODY

927 kobiet ciężarnych pomiędzy 18 a 41 tygodniem ciąży z podejrzeniem lub z potwierdzoną jedną z po-
staci niewydolności łożyska (preeklampsja, IUGR, nadciśnienie ciążowe, zespół HELLP, przedwczesne od-
dzielenie łożyska). W badanej grupie wprowadzono ujednolicone postępowanie polegające na ocenie kli-
nicznej, wykonaniu badań laboratoryjnych oraz badaniu ultrasonograficznym. Ponadto u każdej z kobiet 
wykonano oznaczenie markerów zaburzonej angiogenezy sFlt-1 i PLGF oraz wyliczono wskaźnik sFlt-1/
PlGF. 

WYNIKI

Stwierdzono istotnie wyższe stężenia wskaźnika sFlt-1/PlGF u ciężarnych z pełnoobjawowymi objawami 
zespołów niezależnie od prezentacji klinicznej w porównaniu do ciężarnych które nie rozwinęły zespołów 
dysfunkcji łożyska. Badając całą populację wykazano istotne statystycznie korelacje dotyczące badania 
ultrasonograficznego (badania dopplerowskie tętnic pępowinowych i macicznych), badań biochemicznych 
(większość badanych parametrów biochemicznych wykazało istotne korelacje min: kwas moczowy, Ast,Alt, 
LDH, czas protrombinowy), objawów klinicznych takich jak nadciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz 
wybranych wyników perinatalnych takich jak tydzień zakończenia ciąży, liczbę dni od oznaczenia do ko-
nieczności zakończenia ciąży, waga urodzeniowa noworodka czy pH krwi pępowinowej.

WNIOSKI

Markery angiogenezy sFlt-1 i PlGF oraz wskaźnik sFlt- 1/PlGF ulegają patologicznym zmianom w przypad-
kach niewydolności łożyska niezależnie od postaci klinicznej. Ich wartości korelują z większością para-
metrów wykorzystywanych w dotychczasowej diagnostyce i mogą być one pomocne w diagnozowaniu, 
monitorowaniu, a być może w przyszłości w podejmowaniu decyzji terapeutycznych i leczniczych.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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Antioxidant levels in preeclamptic and non-preeclamptic 
pregnancy

Aleksandra Zyguła1, Przemysław Kosiński1, Joanna Giebułtowicz2, Mirosław Wielgoś1

1I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska 
2Wydział Bioanalizy i Analizy Leków WUM, Warszawa, Polska

INTRODUCTION

Pregnancy is accompanied by increased susceptibility to oxidative stress which is believed to play an impor-
tant role in the development of preeclampsia (PE). Aldehyde dehydrogenases (ALDH) and uric acid (UA) 
are related to the protection against effects of oxidative stress. The sum of antioxidant activities is named 
total antioxidant capacity (TAC). One of the conventional analytical methods for measuring TAC is oxygen 
radical absorbance (ORAC). 

OBJECTIVES

To compare oxidative stress and antioxidant status in healthy and preeclamptic pregnant women. The aim 
of this study was also determine the predictive values of antioxidants markers in the development of preec-
lampsia. 

MATERIAL AND METHODS

Circulating levels of UA, ALDH1A1, ORAC were measured in saliva/plasma of 40 healthy pregnant wom-
en and 40 women with preeclampsia between 26–40 week of pregnancy. ORAC levels were detected by 
spectrophotometry. UA level was measured using spectrofluorimetry. ALDH activity was determined fluori-
metrically. 

RESULTS

The levels of plasma UA was significantly higher in PE group (0.48 vs. 0.35 mmol/g, p = 0.007). Also AL-
DH1A1 level was higher in PE group than in controls (7.1 vs. 3.1 mU/g, p = 0.0064). The level of plasma 
ORAC was significantly increased in preeclamptic women than in healthy pregnant women (16051 vs. 
13880 uM, p = 0.01). 

CONCLUSIONS

Preeclampsia is related to increase oxidative stress.
The increased activity of the antioxidant enzymes may be the result of the compensative mechanism pro-
tecting against results of oxidative stress. Changes in the concentration of antioxidant markers may predict 
the development of preeclampsia before clinical onset. 
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ID: 1879

Angiogenic imbalance in preeclampsia  
and its possible clinical application

Weronika Dymara-Konopka, Marzena Laskowska, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie, Lublin, Polska

Preeclampsia is one of the most serious pregnancy — specific medical conditions. It remains a leading 
cause of maternal and fetal morbidity and mortality. The aetiology of preeclampsia is not fully elucidated 
yet, although a huge progress has been made in its understanding withing the last decade. Numerous stud-
ies have provided compelling evidence that placenta-derieved growth factors and its soluble forms of recep-
tors, such as vascular endothelial growth factor A (VEGF-A), placental growth factor (PlGF), soluble fms-like 
tyrosine kinase 1 (sFlt-1) and soluble endoglin (sEng) play a key role in the pathogenesis and evolution of 
preeclampsia.

Newly gained deeper knowledge in the area of angiogenic balance and dynamics implicates its possible 
use in clinical practice including differential diagnosis, triage, and prediction of adverse outcomes. Here we 
report recent advances in the field of possible use of angiogenic profile in preeclamptic patients that give 
promising perspectives for their future clinical management.
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Immunolocalization of matricellular proteins: tenascin C 
and SPARC in the human placenta, fetal membranes and 

umbilical cord at term — preliminary results
Tomasz Wojewoda1, Michał Bogusiewicz2, Iwona Paśnik3, Andrzej Semczuk2, Tomasz Rechberger2

1Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży SPWSzS w Chełmie, Chełm, Polska 
2II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska 
3Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska

INTRODUCTION

Tenascin C and SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine), also termed osteonectin, belong 
to a group of matricellular proteins, which are important non-structural components of the extracellular 
matrix. Matricellular proteins play multiple roles: influence matrix formation by binding to structural com-
ponents such as collagen and fibronectin, modulate cellular responses to extracellular signals, interact with 
growth factors and integrins to regulate cell growth, adhesion and motility. Expression of matricellular pro-
teins is tightly regulated, with widespread distribution in embryonic tissues, but sparse expression in adult 
tissues under normal conditions. In adult organism they are mainly expressed in response to pathological 
stress including wound healing, chronic inflammation and cancer.

There is scarcity of data on the distribution and role of matricellular proteins in the placenta. In vitro 
studies indicate that SPARC may promote blastocyte implantation, trophoblast invasion and rupture of fetal 
membranes. It has been also suggested that tenascin plays a role in proliferation of villous trees and repair 
processes in the placenta.

OBJECTIVES

The aim of the present study was to determine the immunolocalization of tenascin C and SPARC in the 
human placenta, fetal membranes and umbilical cord obtained after term vaginal delivery.

MATERIAL AND METHODS

Tissue samples of the placenta, fetal membranes and umbilical cord were collected from 5 normal term (> 
37 weeks of gestation) pregnancies after vaginal delivery. Specimens were fixed in 10% buffered formalin 
and embedded in paraffin. Immunohistochemical staining was performed by the avidin-biotin-peroxidase 
complex technique with specific monoclonal antibodies. The primary antibodies (diluted 1:100) were te-
nascin-C (clone B324.1) and SPARC/osteonectin (clone PP16) purchased from Santa Cruz Biotechnology 
Inc., Santa Cruz, CA, USA).

RESULTS

In the placenta expression of tenascin C was found only in the cytoplasm of cells scattered within the villous 
stroma identified as Hofbauer cells. In the umbilical cord positive staining for tenascin C was observed in 
the extracellular matrix of the Warton’s jelly and the cytoplasm of the of the blood vessels endothelium. The 
fetal membranes were negative for this protein.

Staining with SPARC was positive in the cytoplasm of endothelial cells of villus blood vessels and the 
decidua basalis. Cytoplasmic expression of SPARC was also observed in the Warton’s jelly cells and blood 
vessels endothelium of the umbilical cord.

In the fetal membranes SPARC was detected in the cytoplasm of the amniontic epithelium and chorionic 
trophoblast layer cells.
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CONCLUSIONS

Tenascin C and SPARC are expressed in the human placenta, fetal membranes and umbilical cord at term. 
Further investigation may reveal whether these proteins play a role in the physiology or pathology of preg-
nancy.
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Assessment of serum afamin concentration in obese 
pregnant women with and without preeclampsia

Anna Semczuk-Sikora1, Andrzej Miturski1, Agnieszka Malec1, Katarzyna Lisak-Gurba2, Anna Kwaśniewska1

1Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie, Lublin, Polska 
2Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Rzeszów, Polska

OBJECTIVES

Preeclampsia is still the main cause of the maternal and foetal morbidity and mortality. It is known that 
obese pregnant women are at increased risk for this complication. Unfortunately, there is a lack of early 
markers of preeclampsia, specific for this group.

Afamin is a glycoprotein responsible for transport of vitamin E. It’s serum level is elevated in the meta-
bolic syndrome and may be involved in hypertension, diabetes and obesity. It is speculated if afamin could 
be also involved in pathomechanism of preeclampsia especially in obese women. Therefore the goal of this 
study was to search this problem. 

MATERIAL AND METHODS

The study compassed 24 obese pregnant women with preeclampsia (group OP), 27 pregnant women with 
preeclampsia and normal weight (group P), 23 obese pregnant women without preeclampsia (group O). 23 
pregnant women with physiological pregnancy served as a controls (group C). In those groups serum afamin 
concentration was marked in the third trimester of the pregnancy using ELISA method. 

RESULTS

Median values (ranges) of serum afamin concentration in group OP, P, O and C were: 139.7 (89.0–178.9), 
137.3 (69.9–171.3), 127.9 (63.6–153.7), 107.0 (87.45–129.60) μg/ml, respectively. It was found that serum 
afamin concentrations were statistically higher in the OP, P and O groups in comparison to controls (p < 
0.005). 

CONCLUSIONS

The results may indicate the role of afamin both in the pathomechanism of preeclampsia and obesity. How-
ever further studies are needed to assess a usefulness of this parameter as specific marker of preeclampsia 
in obese women. 

GRANT NAUKOWY

UM w Lublinie DS131/2017
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Assessment of serum netrin-1 concentration in pregnant 
women with preeclampsia

Anna Semczuk-Sikora1, Aleksandra Stupak1, Agnieszka Malec1, Katarzyna Lisak-Gurba2, Anna Kwaśniewska1 
1Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie, Lublin, Polska 
2Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Rzeszów, Polska

OBJECTIVES

Preeclampsia is a disease found at 3–5% of pregnant women, which still is one of the main causes of ma-
ternal and foetal morbidity and mortality in developed countries. It begins during the first trimester of the 
pregnancy, as a result of the incorrect trophoblast migration. As the disease progresses, clinical symptoms 
appear as a consequence of the damage of the vascular endothelium of the pregnant woman. So far several 
dozens of biological substances taking an active part in the physiological and pathological development of 
blood vessels in a human body have been discovered. Their activity can stimulate (proangiogenic factors) as 
well as inhibit (antiangiogenic factors) this process. It appears as if one of them could be netrin-1, originally 
identified as axonal guidance molecules. The goal of this study was to assess serum netrin-1 concentrations 
in pregnant women with preeclampsia. 

MATERIAL AND METHODS

The study compassed 51 pregnant women with preeclampsia (group P) and 47 women with normal preg-
nancy (group C). In those groups netrin-1 concentration was marked in the third trimester of the pregnancy 
using ELISA method. 

RESULTS

Median values (ranges) of serum netrin-1 concentration in the study group (P) and control group (C) were 
respectively: 100.0 (23.8–434.4) pg/ml and 44.6 (11.0–455.2) pg/ml. Statistically higher values of serum 
netrin-1 concentrations were found in the group of pregnant women with preeclampsia compared to the 
control group (p = 0.003). 

CONCLUSIONS

The results obtained indicate the possibility of the usage of netrin-1 as a preeclampsia marker. 

GRANT NAUKOWY
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Zastosowanie ryfampicyny w leczeniu wewnątrzwątrobowej 
cholestazy ciężarnych — opis przypadku

Maciej Majsterek, Krzysztof Kamiński, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Katedra i Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

WSTĘP

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych jest najczęstszą odwracalną chorobą wątroby ściśle powiązaną 
z ciążą. Choroba jest stosunkowo łagodna dla matki, natomiast może stanowić istotne zagrożenie dla płodu 
i wiązać się z występowaniem licznych powikłań. Leczenie pierwszego rzutu obejmuje kwas ursodeoksy-
cholowy, asparaginian ornityny oraz fosfolipidy. Zastosowanie ryfampicyny w ciężkiej postaci wewnątrzwą-
trobowej cholestazy ciężarnych może prowadzić do istotnej poprawy klinicznej.

PRZYPADEK

Autorzy przedstawiają przypadek 25-letniej kobiety z rozpoznaną w 25. tygodniu pierwszej ciąży we-
wnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych, u której z uwagi na wysokie stężenie kwasów żółciowych (> 100 
μmol/l) oraz uporczywy świąd skóry obejmujący tułów, odsiebne części kończyn, dłonie i podeszwy stóp do 
stosowanego w leczeniu kwasu ursodeoksycholowego dołączono ryfampicynę. W wyniku zastosowanego 
leczenia uzyskano istotną poprawę funkcji wątroby, która wyrażała się stopniowym spadkiem laboratoryj-
nych wykładników funkcji wątroby (aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej), obniżeniem stężenia 
kwasów żółciowych oraz ustąpieniem objawów klinicznych choroby. Podczas terapii ryfampicyną nie ob-
serwowano objawów ubocznych. Ciąża została rozwiązana w 35. tygodniu ciąży poprzez cięcie cesarskie.

DYSKUSJA

Rozpoznanie ciężkiej postaci wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych ustala się na podstawie stężenia 
kwasów żółciowych w surowicy krwi powyżej 40 μmol/l. Istnieje wiele danych potwierdzających związek 
wysokich wartości kwasów żółciowych (> 40 μmol/l) z wyższą zachorowalnością i śmiertelnością u płodu. 
Ryfampicyna w chorobach cholestatycznych wątroby wykazuje wiele kierunków działania które prowadzą 
do istotnego zmniejszenia świądu skóry, obniżenia stężenia kwasów żółciowych i normalizacji poziomów 
wątrobowych testów czynnościowych.

WNIOSKI

Zastosowanie w skojarzonej terapii kwasu ursodeoksycholowego i ryfampicyny może być efektywnym spo-
sobem leczenia ciężkich postaci wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych.
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Amnion Protective Cesarean Section in Monochorionic 
Monoamniotic Twins with umbilical cord entanglement

Magdalena Opinc1, Maja Kufelnicka-Babout2, Jarosław Kalinka2

1I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska 
2Klinika Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska

INTRODUCTION

Amnion protective cesarean section (APCS) was introduced to achieve better neonatal state in preterm de-
liveries. As far there were no description of this technique in monochorionic monoamniotic (MCMA) twins 
with massive umbilical cord entanglement.

CASE REPORT

A 33-year-old multipara was admitted to the hospital in MCMA twin pregnancy at 25 weeks for pro-
grammed antenatal corticosteroid therapy. The ultrasound examination revealed reverse flow in ductus 
venosus in one of the twins due to cord entanglement. The preterm infants were delivered by APCS at 27 
weeks with intact membranes to avoid umbilical conflict. The twin’s birth weight was 880 g and 1000 g. 
Apgar scores in 5th min was equally 8.

DISCUSSION

Intact amniotic membranes may protect infants from traumatic birth. Newborns from our CS had no bruises 
or hematomas. Compared to traditional CS, APCS neonates had statistically significant better Apgar score. 
Presented method reduces the need for resuscitation or mechanical ventilation. In our newborns Apgar 
scores were satisfactory and twins didn’t require resuscitation. The main danger of the procedure is bleeding 
from placental blood vessels, which are torn by the hands of the operator that can cause neonatal exsan-
guination. From our experience twins didin’t require blood transfusion.

CONCLUSION

APCS is an easy technique for atraumatic delivery especially for preterm infants before 27 weeks of gesta-
tion, that can be used in MCMA twins. Accurate analysis of umbilical cords and ultrasound Doppler exam-
ination determine the exact moment of delivery.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1873

The role of ghrelin in pathophysiology and prediction of 
gestational diabetes mellitus 

Radzisław Mierzyński, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Żaneta Kimber-Trojnar, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska

OBJECTIVES

Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as glucose intolerance that was not present or recognized 
prior to pregnancy. The role of adipokines in the pathogenesis of GDM remains strictly unknown. 

AIM OF THE STUDY

The aim of this study was to determine serum ghrelin level in GDM and non-GDM women and to evaluate 
the role of circulating ghrelin in the prediction of risk of gestational diabetes mellitus.

MATERIAL AND METHODS

The levels of ghrelin were measured in the group of 153 patients with GDM and compared to 84 healthy 
pregnant women.

RESULTS

The groups did not differ by baseline descriptors: age (27.59 ± 4.87 vs. 27.23 ± 4.67 years, NS), gestational 
age (26.54 ± 1,41 vs. 26.81 ± 1.26 hbd, NS), BMI at sampling (26.63 ± 2.11 vs. 26.13 ± 1.71 kg/m2, NS). 
Pre-pregnancy BMI was significantly higher in GDM than in control group (23.71 ± 2.64 vs. 22.81 ± 2.05 
kg/m2, p = 0.02). In comparison with control group the mean ghrelin concentration was significantly lower 
in GDM group (730.86 ± 387.64 vs. 1009.73 ± 476.51 pg/mL, p < 0.0001).

In GDM group ghrelin level was correlated with BMI at sampling (p < 0.05) but not with pre-pregnancy 
BMI. A statistically significant correlation of ghrelin level and the glucose level at the 1st but not at fasting and 
at the 2nd hour of OGTT were observed in both groups.

CONCLUSIONS

Our data demonstrates that circulating maternal ghrelin concentration may play a role in the pathophysi-
ology of GDM and support ghrelin as potential biomarker for the prediction and early diagnosis of GDM.

GRANT NAUKOWY

DS 332

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1874

Nesfatin-1 as a potential novel biomarker for the prediction 
and early diagnosis of gestational diabetes mellitus

Radzisław Mierzyński, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Żaneta Kimber-Trojnar, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska

OBJECTIVES

Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as glucose intolerance of variable degree with onset or first 
recognition during pregnancy. It remains unclear whether adipokines play a significant role in the patho-
genesis of GDM. 

AIM OF THE STUDY

The aim of this study was to evaluate serum nesfatin-1 level in GDM and non-GDM women, and to deter-
mine the accuracy of circulating nesfatin-1 for early prediction of GDM.

MATERIAL AND METHODS

The nesfatin-1 concentrations were measured in 153 women with GDM and in 84 patients with uncompli-
cated pregnancy.

RESULTS

The GDM group and control group did not differ by baseline descriptors: age (27.59 ± 4.87 vs. 27.23 ± 
4.67 years, NS), gestational age (26.54 ± 1.41 vs. 26.81 ± 1.26 hbd, NS), BMI at sampling (26.63 ± 2.11 
vs. 26.13 ± 1.71 kg/m2, NS). Pre-pregnancy BMI was significantly higher in GDM than in control group 
(23.71 ± 2.64 vs. 22.81 ± 2.05 kg/m2, p = 0.02).

Circulating levels of nesfatin-1 were significantly lower in GDM group than in control group (5.15 ± 3.51 
vs. 6.69 ± 4.21 ng/mL, p = 0.0062).

Nesfatin-1 level was correlated with pre-pregnancy, and at sampling BMI in GDM group and in control 
group. A statistically significant correlation of nesfatin-1 level and the glucose levels: fasting, at the 1st and at 
the 2nd hour of OGTT were observed in patients with GDM and in control group.

CONCLUSIONS

Our findings show that nesfatin-1 may be implicated in the pathogenesis of GDM and supports nesfatin-1 
as potential novel biomarker for the prediction of early diagnosis and subsequent development of GDM.

GRANT NAUKOWY

DS 332
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ID: 1913

Ocena wybranych parametrów mikrostruktury łożyska  
u pacjentek z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych

Milena Guszczyńska-Losy1, Ewa Wender-Ożegowska2, Przemysław Wirstlein2, Małgorzata Szczepańska2

1Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska 
2Klinika Rozrodczości, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 
Poznań, Polska

WSTĘP

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych wikła około 1% ciąż. Najczęściej rozwija się w III trymestrze cią-
ży. Do charakterystycznych objawów należą: świąd, zaburzenia funkcji wątroby oraz podwyższone stężenie 
kwasów żółciowych (TBA). Cholestaza niesie za sobą zwiększone ryzyko powikłań płodowych: wcześniactwo, 
niedotlenienie oraz nagłą wewnątrzmaciczną śmierć płodu. Zwiększone ryzyko niekorzystnych wyników po-
łożniczych koreluje z wysokim (> 40 umol/l) stężeniem TBA. Mechanizm, który powoduje związane z chole-
stazą powikłania płodowe nie jest do końca wyjaśniony. W ciąży o prawidłowym przebiegu kwasy żółciowe 
są transportowane od płodu do krążenia matki przez łożysko. U ciężarnych z cholestazą przezłożyskowy gra-
dient stężenia kwasów żółciowych jest odwrócony, co skutkuje ich zaburzonym transportem. Kwasy żółciowe 
powodują wazokonstrykcję żył płyty kosmkowej, prowadząc do zniszczenia struktury łożyska oraz zmniejsze-
nia transportu składników odżywczych i tlenu do płodu. Większość doniesień o nagłej wewnątrzmacicznej 
śmierci płodu nie jest związana z dużymi zmianami w łożysku lub cechami jego przewlekłej niewydolności. 

CEL PRACY

Ocena histopatologiczna łożysk pacjentek z cholestazą ciężarnych leczonych kwasem ursodeoksycholo-
wym w celu stwierdzenia, czy powikłaniu temu towarzyszą zmiany w mikrostrukturze łożyska. 

MATERIAŁ I METODY

Histopatologiczną ocenę preparatów z łożysk przeprowadzono w mikroskopie świetlnym, po uprzednim 
wybarwieniu metodą H + E. Analizą objęto łożyska uzyskane od pacjentek z cholestazą (n = 20) i od 
zdrowych kobiet z ciążą o prawidłowym przebiegu (n = 60), dobrane pod względem tygodnia zakończenia 
ciąży i drogi porodu. Wszystkie pacjentki z cholestazą były leczone kwasem ursodeoksycholowym. W każ-
dym preparacie analizowano: obecność komórek Hofbauera, liczbę naczyń włosowatych przypadających 
na kosmek, obecność pęczków zespólniowych oraz strukturę podścieliska. 

WYNIKI

Pacjentki objęte badaniem rodziły siłami natury. Tydzień zakończenia ciąży nie różnił się między grupami 
36,8 vs. 37,8 odpowiednio w grupie z cholestazą oraz w grupie kontrolnej, p = 0,243. Średnia masa łoży-
ska w grupie pacjentek z cholestazą była nieznacznie niższa w stosunku do grupy kontrolnej 529 g ± 42 g 
vs. 544 g ± 68 g, różnica ta nie była istotna statystycznie (p = 0,164).

Histopatologiczna ocena łożysk pacjentek z cholestazą oraz w grupie kontrolnej nie wykazała różnic 
w ich mikrostrukturze. W obu analizowanych grupach łożyska cechowały się brakiem komórek Hofbauera, 
zwartym podścieliskiem oraz niewielką (< 10) liczbą naczyń włosowatych przypadających na kosmek. Ana-
liza ilościowa wykazała brak istotnych statystycznie różnic (p = 0,143) w liczbie pęczków zespólniowych 
pomiędzy grupą kobiet z cholestazą a grupą zdrowych ciężarnych. 

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono istotnych różnic w architekturze łożysk pacjentek 
z cholestazą leczonych kwasem ursodeoksycholowym, w stosunku do łożysk zdrowych kobiet z ciążą o pra-
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widłowym przebiegu. Terapia kwasem ursodeoksycholowym może zapobiegać zmianom mikrostruktury 
łożyska pacjentek z cholestazą.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1930

Modifiable and un-modifiable risk factors  
of fetal macrosomia 

Wojciech Laskowski1, Natalia Mazanowska2, Aleksandra Zyguła2, Monika Szpotańska-Sikorska2, Anna Madej2,  
Bronisława Pietrzak2

1Szpital Powiatowy w Wołominie, Wołomin, Polska 
2I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska

OBJECTIVES

Fetal macrosomia (birth-weight > 4000 grams) is associated with significant neonatal and maternal compli-
cations. 

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to assess risk factors of fetal macrosomia and to identify modifiable ones.

MATERIAL AND METHODS

We enrolled 1112 singleton term deliveries. Study group consisted of 381 mothers with babies weighing > 
4000 grams. The controls were 731 mothers of term babies with birth-weight 2000–3999 grams. We retro-
spectively analyzed data on demographics, maternal history, parental biometry and birth weight, pregnancy 
complications, mode and complications of delivery and neonatal outcomes. 

RESULTS

GDM was more prevalent in study group than in controls (35.41 vs. 25.99%). Factors significantly (p < 
0.05) associated with fetal macrosomia were as follows: subsequent delivery (OR 1.39, 95% CI 1.17–1.65), 
pre-pregnancy maternal weight (OR 1.033, 95% CI 1.020–1.56), maternal weight gain (OR 1.106, 95% CI 
1.073–1.140), maternal height (OR 1.034, 95% CI 1.006–1.063) and maternal birth-weight (OR 1.001, 
95% CI 1.01–1.01), food-supplements use (OR 1.581, 95% CI 1.178–2.123) and paternal birth-weight (OR 
1.001, 95% CI 1.00–1.001). Female fetuses were 54.2% less likely to be macrosomic. Women without sick 
leave during pregnancy had 41% and those with low socioeconomic status 86.6% lower risk of giving birth 
to a macrosomic baby. 

CONCLUSIONS

Maternal pre-pregnancy weight and weight gain during pregnancy are modifiable risk factors that are likely 
to be open to interventions and should be assessed before and in early pregnancy. Interestingly, in our study 
gestational diabetes was not associated with significantly higher risk of fetal macrosomia This might result 
from effective lifestyle modifications that were introduced in this group of patients.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1815

Extensive lymphangioma of the whole body — case report 
Zuzanna Marciniak, Marta Bociąga, Jagoda Dradrach
Klinika Położnictwa i Perinatologii CMUJ, Kraków, Polska

INTRODUCTION

Lymphangiomas are benign tumors which are results of lymphatic drainage’s failure. The most common 
location is the cervico-facial region. Lymphangiomas are often asymptomatic and do not present any capa-
bility of becoming malignant. However, there is a potential risk of acute enlargement of the tumor following 
infection, hemorrhage or respiratory distress.

CASE REPORT

A 24 year-old woman (G1P1) with no contributing history was directed to Clinic of Pathology of Pregnan-
cy in Kraków in 21st week of gestation. The ultrasonography survey showed multicystic lymphangioma of 
the fetus. The mass reached from cervical region into mediastinum. Amniocentesis was performed, no 
chromosomal abnormalities were found. The mother decided to continue the pregnancy but she refused 
to undergo the EXIT procedure. In 33rd week she was admitted to the hospital because of preterm labor in 
progress. Estimated fetal weight reached 3396 g. The cesarean section was performed. The newborn male 
weighed 5930 g. Palliative care was provided. The large size of lymphangioma lead to stricture of airways. 
The boy died in the first day of life.

DISCUSSION

Lymphangiomas are usually small, benign tumors, which can be easily removed through surgery or sclero-
therapy. In this case lesion embraced almost whole body, there was no possibility for treatment.

CONCLUSION

Although lymphangiomas are common fetal anomalies with favorable outcome, sometimes size and location 
preclude treatment. Such situations are associated with poor outcome. Careful prenatal consulting is need-
ed.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1936

Deformacja czaszki płodu, trudności diagnostyczne  
— opis przypadku 

Marzena Malec, Bogusława Piela, Agata Włoch, Wojciech Cnota
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Ruda Śląska, Polska

WSTĘP

Podstawowa diagnostyka obrazowa w ciąży obejmuje badanie ultrasonograficzne. Coraz częściej, w przypadku 
trudnych sytuacji klinicznych, diagnostykę uzupełnia się o dodatkowe badanie obrazowe jakim jest rezonans 
magnetyczny płodu. Interpretacja tych badań nie jest prosta i wymaga dużego doświadczenia klinicznego.

OPIS PRZYPADKU

33-letnia pacjentka została przyjęta na Oddział Patologii Ciąży w 38 tygodniu z powodu wodogłowia u pło-
du. W wywiadzie przebieg ciąży do 22. tygodnia był prawidłowy. Wykonane w 12+1 i 21+1 tygodniu ciąży 
badanie prenatalne uwidoczniły prawidłową budowę płodu. W 22 tygodniu ciąży pacjentka doznała urazu 
komunikacyjnego, w wyniku którego doszło do perforacji jelita cienkiego oraz rozerwania żyły jajnikowej 
prawej. Chora była leczona operacyjnie. Od dnia operacji pacjentka zgłaszała brak odczuwania ruchów 
płodu, co było przyczyną licznych konsultacji ginekologicznych w trakcie hospitalizacji w Oddziale Chirurgii 
Ogólnej. W 8. dobie po operacji, w badaniu ultrasonograficznym płodu, stwierdzono poszerzenie rogów 
tylnych komory bocznej do 12 mm. W kolejnych badaniach ultrasonograficznych obserwowano stopniowe 
narastanie wentrikulomegalii z nieprawidłowym profilem twarzy oraz nakładaniem się kości czaszki. W 32. 
tygodniu ciąży pacjentka została poddana badaniu rezonansem magnetycznym, w którym stwierdzono mi-
crocephalię ze znacznego stopnia wentrikulomegalią, cechy przebytego krwawienia dokomorowego oraz 
wyprostne ułożenie kończyn dolnych płodu w trakcie całego badania.

W 39. tygodniu ukończono ciążę drogą cięcia cesarskiego. Urodzono płód płci żeńskiej o masie ciała 
2500 g, oceniony na 6/7/8 pkt. w skali Apgar. Noworodek wymagał zastosowania wsparcia oddechowego 
w układzie nCPAP. W badaniu fizykalnym stwierdzono skrajnie małą mózgoczaszkę, cechy dysmorfii twa-
rzy, kończyny dolne w wyproście, nieporuszające się. Dziecko zostało przekazane do Kliniki Intensywnej 
Terapii i Patologii Noworodka w Katowicach celem dalszej specjalistycznej diagnostyki i leczenia.

DYSKUSJA

W dostępnej literaturze najczęściej opisywanym powikłaniem urazu komunikacyjnego u ciężarnych jest 
przedwczesne oddzielenie się łożyska. Dochodzi do niego u 4% pacjentek biorących udział w wypadkach 
samochodowych. Opisywano również częstsze występowanie porażenia mózgowego u dzieci matek, które 
przebyły w ciąży wypadek komunikacyjny niż w grupie kontrolnej. Do innych kazuistycznych konsekwencji 
urazu komunikacyjnego opisywanych w literaturze należą złamania kości czaszki a nawet dekapitacja płodu.

WNIOSKI

Dziecko do dnia dzisiejszego pozostaje pod opieką lekarzy z Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka 
w Katowicach. Noworodek oddycha samodzielnie, jest karmiona przez sondę i nie porusza kończynami dol-
nymi. Ze względu na to, że po wielu szczegółowych badaniach, urazowe tło objawów wydaje się być mało 
prawdopodobne, dziecko skonsultowano przez specjalistę Genetyki Klinicznej. Do dnia dzisiejszego trwają 
badania genetyczne, które pozwolą na postawienie ostatecznej diagnozy, rozpoczęcie leczenia i rehabilitacji.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu
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ID: 1941

Trzepotanie przedsionków u płodu: przegląd systematyczny 
Michał Wiciński1, Aleksandra Kunicka2, Paweł Mietła2, Daria Bieniek2, Bartosz Malinowski1, Karolina Długi1,  
Mateusz Ozorowski1, Grzegorz Liczner1, Łukasz Banasiak1, Łukasz Oksik1, Zbigniew Tomczak1, Katarzyna Pawlak-Osińska3, 
Maria Tomczak1, Sebastian Rewerski1, Maciej Socha4, Maciej Słupski5

1Zakład Farmakologii i Terapii, Katedra Farmakologii i Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 
Polska 
2Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, Polska 
3Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 
Polska 
4Katedra Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, 
Polska 
5Katedra Chirurgii Wątroby oraz Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, Polska

WSTĘP

Tachyarytmie u płodu występują w około 0,1% wszystkich ciąż, z czego prawie 25–30% stanowi trzepotanie 
przedsionków (AF, atrial flutter). W AF u płodu częstość skurczów przedsionka wynosi zwykle 250–350/min, 
a czynność komór 150–250/min. Nieleczone trzepotanie przedsionków może prowadzić do obrzęku płodu 
i śmierci płodu. 

CEL PRACY

Praca miała na celu przedstawienie patomechanizmu diagnostyki oraz leczenia trzepotania przedsionków 
pojawiającego się u płodu.

MATERIAŁ I METODY

Dokonano przeglądu literatury z baz medycznych Medline, PubMed i Google Scholar. 

WYNIKI

Mechanizm trzepotania przedsionków u płodów w 90% związany jest z występowaniem dodatkowej dużej 
pętli pobudzenia nawrotnego. Zbyt duża częstość pracy serca powoduje spadek pojemności minutowej, 
poprzez upośledzone napełnianie komór oraz wzrost centralnego ciśnienia żylnego. Prowadzi to w 13–30% 
do wystąpienia nieimmunologiczego obrzęku płodu, który wiąże się z wysoką (20–50%) śmiertelnością. 
Przyczyną AF u płodu może być: zapalenie mięśnia sercowego, strukturalna choroba serca. Celem leczenia 
w jest przywrócenie rytmu zatokowego lub jego spowolnienie, co przyczynia się do lepszego napełniania 
komór i zwiększenia rzutu serca. Mimo przeprowadzonych badań naukowych i metaanaliz, wybór pierw-
szej linii leczenia AF u płodu nadal jest kontrowersyjny. Zastosowanie może mieć digoksyna, flekanidyna 
lub sotalol. W przypadku wystąpienia obrzęku płodu w przebiegu AF, większą skutecznością cechuje się 
sotatol i flekanidyna, wykazując częstszą konwersję AF do rytmu zatokowego. Z uwagi na rzadkość wystę-
powania AF u płodów, brak jest dużych badań naukowych dotyczących leczenia tej arytmii. Wymaga to 
dalszych badań i obserwacji.

WNIOSKI

Rozpoznanie trzepotania przedsionków oraz włączenie leczenia może istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpie-
nia powikłań u płodu. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu
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ID: 1945

Zespół regresji kaudalnej z ciężką wentrikulomegalią  
u płodu — opis przypadku 

Magdalena Płonka1, Paulina Danił1, Klaudia Krupka1, Magdalena Nowak2, Małgorzata Radoń-Pokracka2, Hubert Huras2

1Perinatologiczne Studenckie Koło Naukowe, Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska 
2Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

WSTĘP

Przewlekła hiperglikemia u kobiety ciężarnej prowadzi do zaburzeń w metabolizmie białek, tłuszczów 
i gospodarki wodno-elektrolitowej. W konsekwencji może dochodzić do uszkodzenia różnych narządów 
u rozwijającego się płodu. Do fetopatii cukrzycowych zaliczamy zespół regresji kaudalnej. Występuje on 
z częstością 1–2,5:100000 urodzeń, natomiast u matek chorujących na cukrzycę przedciążową 1:350 uro-
dzeń. Charakteryzuje się zaburzeniem rozwoju dolnej połowy ciała, m.in.: wadami odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa, układu moczowo-płciowego, niedorozwojem kończyn dolnych, atrezją odbytnicy. Współwy-
stępuje z wadami innych układów, w tym CSN czy układu sercowo-naczyniowego.

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka w ciąży pierwszej powikłanej cukrzycą klasy D — źle kontrolowaną, w I trymestrze HbA1C 9,2%. 
W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono wentrikulomegalię oraz niedorozwój kończyn dolnych u pło-
du. Pacjentka przyjęta do Kliniki Położnictwa i Perinatologii CMUJ w 37 tygodniu celem przygotowania 
do zakończenia ciąży. W obrazie ultrasonograficznym stwierdzono szczątkowy obraz mózgu z masywnym 
wodogłowiem. Z uwagi na obwód głowy > 12 SD pacjentka zakwalifikowana do zakończenia ciąży drogą 
cięcia cesarskiego. Noworodek płci żeńskiej urodzony w stanie ciężkim. Ciężar ciała 3670 g; długość 45 
cm; obwód głowy 49 cm; w skali Apgar: 3/5/6/7 pkt. Po urodzeniu bradykardia 70/min oraz sinica. Potwier-
dzono nieprawidłowości podejrzewane prenatalnie, ponadto stwierdzono kręgi motyle na odcinku Th8-S1; 
słabo wykształcony odcinek krzyżowy oraz ogonowy; brak talerza miednicy po stronie lewej; zatokę skórną 
w okolicy krzyżowej; cechy dysmorficzne twarzoczaszki. Rozpoznano zespół regresji kaudalnej. Z uwagi 
na narastające wodogłowie założono zastawkę komorowo-otrzewnową. W 34. dobie po urodzeniu stwier- 
dzono zgon dziecka.

WNIOSKI

Źle kontrolowana cukrzyca przedciążowa może prowadzić do wielu powikłań, dlatego należy zwrócić 
uwagę na ścisłą kontrolę glikemii w okresie rozrodczym i w trakcie ciąży.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu, Choroby matki a zdrowie płodu, Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii
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Fetal atrial flutter: a systematic review 
Michał Wiciński1, Aleksandra Kunicka2, Paweł Mietła2, Daria Bieniek2, Sebastian Rewerski1, Bartosz Malinowski1,  
Karolina Długi1, Mateusz Ozorowski1, Zbigniew Tomczak1, Grzegorz Liczner1, Łukasz Banasiak1, Łukasz Oksik1,  
Katarzyna Pawlak-Osińska3, Maria Tomczak1, Maciej Socha4, Maciej Słupski5

1Department of Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, 
Bydgoszcz, Polska 
2Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polska 
3Department of Pathophysiology of Hearing and Balance System, Faculty of Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus 
University, Bydgoszcz, Polska 
4Department of Obstetrics, Gynecology and Oncological Gynecology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, 
Bydgoszcz, Poland 
5Department of Hepatobiliary and General Surgery, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland

INTRODUCTION

Tachyarrhythmias on fetusoccure at the level of 0.1% of all gestations, 25–30% of which constitute attrial 
flutter (AF). In AF on fetus, the frequency of atrial rate usually equals 250–350 bpm. Unremedied AF can 
lead to fetal hydrops and demise.

AIM OF THE STUDY

The aim of the thesis was to present the patomechanism of the diagnosis and treatment of attrial flutter, 
which occurs on fetus.

METHODS

The research was conducted on the grounds of Medline and PubMed medical bases as well as Google 
Scholar.

RESULTS

In 90% of cases, the mechanism of attrial flutter on the fetus was connected with the occurance of addi-
tional fast-rotating macroreentrant circuit. Increased heart rate causes low cardiac output through impaired 
filling of ventricles and increased central venous pressure. In 13% to 30% of cases, it leads to occurance 
of noimmunefetal hydrops, which is connected to high mortality (20–50% The aim of the treatment is the 
restoration of sinus rhythm or its slackening. In spite of the scientific research and meta-analysis conducted, 
the choice of the first line of the treatment of AF on fetus is still controversial. The use of digoxin, flecainide, 
and sotalol might be effective. In the case of fetal hydrops in the course of AF, sotalol and flecainide seem 
to be more effective because they show more frequent AF conversion to sinus rhythm.

CONCLUSIONS

The diagnosis of attrial flutter and introduction of the treatment may decrease the risk of complication oc-
curance on fetus.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu
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Diode laser in intrauterine repair of fetal myelomeningocele
Mateusz Zamłyński1, Jacek Zamłyński1, Ewa Horzelska1, Piotr Stołtny1, Rafał Bablok1, Janusz Bohosiewicz2,  
Agnieszka Pastuszka3, Tomasz Kowalczyk4, Anita Olejek1

1Department of Gynecology, Obstetrics and Gynecologic Oncology in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland 
2High School of Strategic Planning in Dabrowa, Gornicza, Poland 
3School of Medicine with Division of Dentistry in Zabrze, Department of Descriptive and Topographic Anatomy, Medical University of Silesia, 
Katowice, Poland 
4Biomedical Electronics, SHAR-POL Ltd., Gliwice, Poland

INTRODUCTION

Open fetal surgery (OFS) for intrauterine myelomeningocele repair (IUMR) has been applied since 1997. 
The OFS procedure utilizes a unipolar electrode to make a 1-cm initial incision and a uterine stapling device 
to enlarge the incision to 6–7 cm. Classic hysterotomy with DeBakey clamps offers an alternative approach.

CASE REPORT

We present a case of a 32-year-old gravida who underwent IUMR at 24+3 weeks of gestation. A diode laser 
(Leonardo Dual 45 Biolitec GmbH Jena Germany) was used for the initial incision of the uterine muscle, 
opening of the chorion-amniotic membrane, extension of the uterine incision, and excision of the hernial 
sac of fetal myelomeningocele (fMMC). Cesarean section was performed at 35+5 weeks of gestation due to 
premature rupture of membranes (PROM). A female infant (weight 2300 g, Apgar 10/10) was delivered. 
The fMMC scar was healed. The woman and the child were discharged on day 5 in good overall condition.

CONCLUSION

A diode laser in OFS should be the first choice as it only causes local thermal effect, without the risk of fetal 
heart arrhythmia and myometrial contractions during unipolar diathermy.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu
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Open fetal surgery for myelomeningocele — the benefit, 
limitation and safety of the procedure

Anita Olejek1, Jacek Zamłyński1, Ewa Horzelska1, Mateusz Zamłyński1, Rafał Bablok1, Tomasz Koszutski2,  
Agnieszka Pastuszka2, Izabela Herman-Sucharska3, Ewa Kluczewska4, Tomasz Horzelski1, Janusz Bohosiewicz5

1Department of Gynecology, Obstetrics and Gynecologic Oncology in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland 
2Medical University of Silesia, School of Medicine in Katowice, Department of Pediatric Surgery and Urology, Katowice, Poland 
3Electroradiology Department, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland  
4Department of Radiology and Radiodiagnostics School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze Medical University of Silesia in 
Katowice, Zabrze, Poland  
5High School of Strategic Planning in Dabrowa Górnicza, Poland 

INTRODUCTION

Fetal myelomeningocele (fMMC) repair protects nerve fibers from the neurotoxic effect of amniotic fluid and 
counteracts the serious consequences of natural in utero evolution of Chiari Malformation type II (CM II).

OBJECTIVES

We aimed to show how increased experience of a surgery team in fMMC repair influences maternal and 
fetal/neonatal outcomes.

MATERIAL AND METHODS

We compare perinatal results of fMMC repair in our Fetal Surgery Center (FSC) in cohort groups for the early 
period (2005-2011 year; previous — PFSC, n = 46) and current period (2012–2015 year; current — CFSC, 
n = 74) to results of the randomized Management of Myelomeningocele Study (MOMS, 78 patients).

RESULTS

The maternal morbidity due to fMMC repair was low and there was no difference comparing CFSC to PFSC 
and MOMS. The frequency of iatrogenic preterm labor (iPTL) ≤ 30 weeks of gestation decrease from 34.1% 
in PFSC to 23.9% in CFSC. Iatrogenic preterm premature rupture of membranes (iPPROM) was a common 
complication after fMMC repair in all cohorts. The total reduction rate of hindbrain hernation (HH) was 
similar in CFSC — 90.3% and PFSC — 82.1%.

CONCLUSION

The increasing experience of our surgery team in fMMC repair majorly decreased the risk of iPTL.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Diagnostyka i terapia płodu
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Efficacy of transobturator midurethral sling combined  
with concomitant pelvic organ prolapse surgery

Joanna Banaś, Michał Bogusiewicz, Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska

INTRODUCTION

Urinary incontinence (UI) and pelvic organ prolapse (POP) are frequently coexisting conditions. Despite 
many considerations there is still a clinical dilemma as whether to combine POP surgery with anti-inconti-
nence procedures. 

AIM OF THE STUDY

The aim of our study was to evaluate the subjective efficacy of transobturator midurethral sling (MUS) com-
bined with concomitant POP surgery.

MATERIAL AND METHODS

Study population comprised women who in the years 2014–2015 underwent transobturator MUS com-
bined or not combined with POP procedures. Information regarding involuntary urine loss, stress or urgency 
symptoms was obtained by telephone survey. Data from 225 women who were treated with sling only and 
208 women who underwent concomitant POP surgery was available for analysis. The time from surgery 
ranged from 28 to 51 (mean 38.8) months.

RESULTS

Prevalence of incontinence was slightly lower in POP surgery (POPS) group compared to sling only (S): 68 
(32.7%) vs. 95 (42.2%) women, respectively (chi2 = 4.18, p < 0.05). Type of urinary incontinence could be 
established in 89 (93.7%) of women form S group and 64 (94.1%) women from POPS group. Fourteen (6.4%) 
women from S group and 11 (5.2%) from POPS group reported stress incontinence (SUI), 50 (22.9%) wom-
en from S group and 42 (20.2%) from POPS group reported urge incontinence (UUI), the differences be-
tween groups were not statistically significant. Prevalence of mixed incontinence (MUI) was higher among 
participants from S group (n = 25, 11.5%) then in POPS group (n = 11, 5.3%), (chi2 = 5.25, p < 0.05).

The most frequent POPS comprised: 87anterior and posterior mesh (APM), 35 anterior mesh and pos-
terior colporrhaphy (APC), 38 posterior colporrhaphy (PC) and 23 posterior mesh (PM). Prevalence of incon-
tinence was: APM — 34.5%, APC — 31.6%, PC — 22.9%, PM — 30.4%. The only statistically significant 
difference was observed between S and PC groups (chi2 = 4.95, p < 0.05). Incidence of SUI, UUI or MUI 
did not differ significantly between analyzed groups, including sling only.

CONCLUSIONS

Efficacy of sling only and sling with concomitant POPS are comparable, with slightly better outcome of com-
bined procedures. Symptoms associated with overactive bladder are the predominant complaint of women 
who underwent transobturator sling surgery.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Uroginekologia
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Kontaminacja nieużywanych noży chirurgicznych przez 
bakterie po ich ekspozycji na czynniki środowiskowe 

występujące podczas zabiegów ginekologicznych
Marta Monist1, Michał Bogusiewicz1, Aleksandra Kołodyńska1, Urszula Kosikowska2, Edyta Chwiejczak2,  
Dorota Pietras-Ozga3, Anna Malm2, Stanisław Winiarczyk3, Tomasz Rechberger1

1II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska 
2Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska 
3Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, Polska

WSTĘP

Na jałowość narzędzi i sprzętu używanego podczas zabiegów chirurgicznych wpływa wiele czynników. Na-
leżą do nich np. pacjent i czynności okołooperacyjne związane z naruszeniem ciągłości tkanek pacjenta 
(założenie wkłucia, cewnikowanie, chirurgiczne mycie skóry, zabieg chirurgiczny), personel medyczny oraz 
środowisko sali operacyjnej przygotowanej do zabiegu.

CEL PRACY

Celem pracy było wykazanie, czy i w jakim zakresie ekspozycja jałowych, nieużywanych noży chirurgicz-
nych na czynniki środowiskowe panujące na sali operacyjnej podczas ginekologicznych zabiegów chirur-
gicznych wpływa na ich kontaminację przez bakterie.

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 59 noży chirurgicznych, które podczas zabiegów ginekologicznych trwających od 10 do 
125 minut pozostawiono rozpakowane na brzegu sterylnego stołu podręcznego z narzędziami chirurgiczny-
mi. Noże nie były używane do procedur chirurgicznych. Po zabiegu noże wkładano aseptycznie do podłoża 
tioglikolanowego umożliwiającego namnażanie bakterii o różnych wymaganiach wzrostowych. Podłoża 
z nożami chirurgicznymi inkubowano w temp. 35oC przez 7 dni, następnie przenoszono po 100 μl podłoża 
na pożywki namnażające. Po inkubacji izolowano bakterie, które identyfikowano w oparciu o profil białko-
wy z wykorzystaniem spektrometrii mas techniką MALDI-TOF MS.

WYNIKI

Wzrost bakterii tlenowych uzyskano w 10/59 (17%) przypadkach. Należały one do bakterii oportunistycz-
nych, często bytujących w mikrobiocie skóry i błon śluzowych. Z jednej próby uzyskiwano 1 (6 przypad-
ków), 2 (2 przypadki) lub 3 (1 przypadek) gatunki bakterii. Najczęściej izolowano bakterie Gram-dodatnie 
z gatunku Enterococcus faecalis (w 3 próbach), następnie Micrococcus luteus (w 2 próbach). Bakterie z ro-
dzaju Staphylococcus wyosobnione z pięciu prób zostały zaklasyfikowane do pięciu różnych gatunków. 
Nie zidentyfikowano Staphylococcus aureus. W jednym przypadku wykazano obecność Gram-ujemnych 
pałeczek z gatunku Acinetobacter lwoffii, na dwóch nożach były bakterie Escherichia coli. Występowanie 
tych bakterii nie było zależne od czasu ekspozycji.

WNIOSKI

Aseptyczne warunki panujące na salach operacyjnych powinny zabezpieczać narzędzia chirurgiczne przed 
kontaminacją przez mikroorganizmy. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości skóry czy błon śluzowych 
oraz inne czynności wykonywane przez personel medyczny wiązały się z przeniesieniem mikroorganizmów 
na ostrza noży chirurgicznych, nie wykorzystywane bezpośrednio podczas operacji.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia operacyjna
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ID: 1907

Laparoskopowa pektopeksja  
w leczeniu obniżenia narządów płciowych 

Paulina Szymczak, Magdalena Emilia Grzybowska, Dariusz Grzegorz Wydra
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

WSTĘP

Szacuje się, że wśród kobiet ryzyko wykonania w ciągu całego życia operacji z powodu obniżenia narzą-
dów płciowych wynosi 12,6% i wykazuje znaczny wzrost w przedziale wieku 71–73 lata. 

CEL PRACY

Celem pracy była analiza grupy 25 chorych, u których wykonano pektopeksję w leczeniu obniżenia narzą-
dów płciowych, danych operacyjnych oraz wczesnych powikłań.

MATERIAŁ I METODY

Do badania włączono pacjentki zakwalifikowane do zabiegu pektopeksji. W badanej grupie zebrano dane 
z wywiadu, przeprowadzono badanie uroginekologiczne z oceną stopnia obniżeń narządów płciowych 
wykorzystując skalę Pelvic Organ Prolpase Quantifiacation (POP-Q). Badane wypełniły kwestionariusz do-
tyczący występowania i nasilenia: nietrzymania moczu (ISI — Incontinence Severity Index, Sandvic Severity 
Index) oraz obniżenia narządów płciowych — pytanie nr 35 z kwestionariusza Epidemiology of Prolapse and 
Incontinence Questionnaire. 

WYNIKI

Średni wiek operowanych chorych wynosił 61,9 ± 9,0 lat, średnie BMI 28 ± 4,58 kg/m2, 88% kobiet było po 
menopauzie. Średnia ilość porodów wynosiła 2,2 ± 0,7 (mediana 3). Stopień obniżenia narządów płciowych 
wynosił odpowiednio: POP-Q II — 1 (4%), POP-Q III — 17 (68%), POP-Q IV — 7 (28%). Zabiegi pochwowe 
z powodu obniżenia narządów płciowych przeszło w przeszłości 36% (9) pacjentek, 4 — amputację trzonu 
macicy, 1 — usunięcie macicy. Średni stopień zaniepokojenia obniżeniem narządów płciowych przed operacją 
wyniósł 8 ± 2,4 w 10-stopniowej skali, 9 (36%) kobiet podawało bardzo wysoki dyskomfort związany z obniże-
niem narządów płciowych (10 punktów). Towarzyszące nietrzymanie moczu zgłaszało 19 (76%) kobiet.

Według indexu nasilenia Sandvik’a — lekkie nasilenie zgłaszało 10 (52,6%), umiarkowane — 7 (36,8%), 
nasilone — 2 (10,5%). Jeden zabieg wykonano drogą laparotomii, 24 laparoskopowo. Średni czas operacji 
wynosił 145,4 ± 32,7 min. W trakcie zabiegu u 20 (80%) pacjentek wykonano amputację trzonu macicy 
z dodatkową operacją na przydatkach. W badanej grupie nie zaobserwowano wystąpienia powikłań oko-
łooperacyjnych ani wczesnych powikłań pooperacyjnych. Średnia długość hospitalizacji od dnia zabiegu 
wynosiła 2,5 dnia (mediana 3). Jedna pacjentka została poddana ponownej operacji po 3 miesiącach od 
pierwotnego zabiegu celem repozycji taśmy. 

WNIOSKI

Biorąc pod uwagę stały wzrost ilości operacji wykonywanych z powodu obniżenia narządów płciowych, 
pektopeksja wydaje się być bezpieczną metodą leczenia szczególnie u otyłych pacjentek z obniżeniem 
w skali POP-Q III. Zastosowanie technik laparoskopowych niesie ze sobą wiele korzyści, jak krótki czas 
powrotu do zdrowia oraz umożliwia lepszą wizualizację struktur miednicy mniejszej.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia operacyjna
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ID 1931

Klasyczna i laparoskopowa limfadenektomia miednicza  
i okołoaortalna u pacjentek z rozpoznanym nowotworem 

ginekologicznym
Aleksandra Kornacka-Moszyk, Dariusz Wydra
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologiczej i Endokrynologii Ginekologicznej UCK, Gdańsk, Polska

CEL PRACY

Porównanie klasycznej i laparoskopowej limfadenektomii miedniczej i okołoaortalnej u pacjentek z rozpo-
znanym nowotworem ginekologicznym. Ocena stopnia zaawansowania chirurgicznego nowotworów gi-
nekologicznych przewyższa ocenę stopnia zaawansowania klinicznego, ponieważ umożliwia histologiczne 
potwierdzenie stopnia inwazji guza. Metody takie jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 
(MRI), tomografia komputerowa (CT) lub biopsja cienkoigłowa mają niską specyficzność i czułość. Limfa-
denektomia miednicza i okołoaortalna umożliwia dokładną ocenę zaawansowania chirurgicznego i jedno-
cześnie może mieć wartością terapeutyczną poprzez usunięcie zmienionych nowotworowo węzłów chłon-
nych. 

MATERIAŁ I METODY

W Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Onkologicznej UCK w Gdańsku wyko-
nano 268 zabiegów limfadenektomii miedniczej i okołoaortalnej w latach 2009–2018. W tym 18 zabie-
gów wykonano drogą laparoskopową. Pierwszą laparoskopową limfadenektomię przyaortalną wykonano 
w 2015 r. W dwóch przypadkach była konieczność konwersji do laparotomii ze względu na rozległe zrosty 
w jamie brzusznej. Średni wiek pacjentek poddanych klasycznej limfadenektomii wynosił 58,5 lat vs. 52 
lata w przypadku laparoskopii. Wskazaniem do wykonania limfadenektomii w 147 (55%) przypadkach było 
rozpoznanie nowotworu trzonu macicy, w 67 (25%) przypadkach rak jajnika, w 51 (19%) przypadkach było 
to rozpoznanie raka szyjki macicy, natomiast w 3 (1%) przypadkach przerzutowy nowotwór jelita grubego. 

WYNIKI

W przypadku klasycznej limfadenektomii okołoaortalnej w 37% przypadków resekowano węzły do wyso-
kości naczyń nerkowych, w 21% przypadków usunięto węzły chłonne okołoaortalne do wysokości tętnicy 
krezkowej dolnej. W pozostałych przypadkach w dokumentacji nie odnotowano informacji o wysokości wy-
konanej limfadenektomii. W przypadku laparoskopowej limfadenektomii usunięto węzły okołoaortalne do 
poziomu naczyń nerkowych w 55% wykonanych zabiegów i do poziomu tętnicy krezkowej dolnej w 11% 
przypadków. Średnia ilość usuniętych węzłów chłonnych miedniczych nie różniła się istotnie w przypadku 
laparotomii i laparoskopii (16,2 vs. 16,8), natomiast drogą laparoskopową usunięto nieco więcej węzłów 
okołoaortalnych (średnio 3,8 węzłów okołoaortalnych w przypadku laparotomii vs. średnio 5,0 pobranych 
laparoskopowo węzłów chłonnych okołoaortalnych). Przerzuty w węzłach chłonnych stwierdzono u 23 
(16%) chorych z rozpoznanym nowotworem trzonu macicy, u 13 (19%) pacjentek z rozpoznaniem raka jaj-
nika i w 30 (59%) przypadkach pacjentek z rakiem szyjki macicy - z czego 15 (50%) pacjentek miało zabieg 
operacyjny w latach 2009–2011. Stwierdzenie przerzutów w węzłach chłonnych wiązało się ze zmianą 
zaawansowania klinicznego u 66 pacjentek (24%). 

WNIOSKI

Konwencjonalna limfadenektomia miedniczna i paraaortalna wymaga dużego nacięcia powłok jamy 
brzusznej, co oznacza większe dolegliwości bólowe, późniejsze uruchomienie pacjentki oraz większą ilość 
powikłań w okresie okołooperacyjnym i pooperacyjnym. Zatem rozwój technik laparoskopowych może 
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przynieść znaczne korzyści w odniesieniu do blizn, bólu pooperacyjnego i długości pobytu w szpitalu. 
Zwłaszcza, że technicznie wykonalne jest usunięcie porównywalnej ilości węzłów chłonnych miedniczych 
i okołoaortalnych zarówno drogą laparoskopową jak poprzez klasyczną laparotomię.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia operacyjna, Onkologia ginekologiczna
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ID: 1937

Masywne wodobrzusze w przebiegu macicy mięśniakowatej 
i torbielakogruczolaka jajnika u 28-letniej pacjentki  

— opis przypadku
Magdalena Łoboda, Marta Bałajewicz-Nowak, Dorota Niewęgłowska, Agnieszka Kotlarz, Kazimierz Pityński
Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM, Klinika Ginekologii i Onkologii, Kraków, Polska

WSTĘP

Wysokie wartości poziomu Ca125 powiązane z wodobrzuszem sugerują raka jajnika. W opisywanych w li-
teraturze przypadkach zespołu pseudo-Meigsa oprócz guza miednicy mniejszej i wodobrzusza stwierdza 
się również płyn w opłucnej. W przypadku naszej pacjentki RTG klatki piersiowej był prawidłowy.

OPIS PRZYPADKU

28-letnia pacjentka z trzymiesięcznym wywiadem zwiększenia obwodu brzucha oraz utraty masy ciała 
(15kg przez 3 miesiące). Nieródka. Dotychczas nie leczona przewlekłe. W badaniach USG TA/TV oraz TK 
jamy brzusznej stwierdzono: lito-torbielowatego, silnie unaczynionego guza w miednicy mniejszej o wym. 
18 × 20 cm. Ca 125 = 437,1 U/ml. Wykonano zabieg operacyjny, w trakcie którego stwierdzono zmien-
ioną mięśniakowato macicę śr. 20 cm oraz masywne wodobrzusze — odpuszczono 13 l surowiczego płynu. 
Usunięto macicę z obustronnymi jajowodami, rozpoznaną śródoperacyjnie torbiel prostą jajnika prawego 
oraz wykonano biopsję sieci większej. W zakresie jamy brzusznej nie stwierdzono cech rozsiewu. Wynik 
badania histopatologicznego – macica mięśniakowata (27 × 27 × 20 cm), w usuniętej torbieli jajnika stwi-
erdzono torbielakogruczolaka surowiczego.

DYSKUSJA

Atypowy zespół pseudo-Meigsa szczególnie u młodych pacjentek może sugerować nowotwór złośliwy. 
Bardzo często w takich przypadkach diagnostyka obrazowa (USG, TK, MRI) nie daje jednoznaczniej od-
powiedzi czy mamy do czynienia z procesem złośliwym czy łagodnym.

WNIOSKI

Mięśniaki macicy występujące razem z wodobrzuszem i wysokim poziomem Ca125 mogą imitować raka 
jajnika.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia operacyjna
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POWIKŁANIA CIĄŻY
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ID: 1861

Circulating CD4+CD25+ regulatory T cells  
in patients with miscarriage

Maciej Kwiatek, Tomasz Gęca, Arkadiusz Krzyżanowski, Agnieszka Malec, Anna Kwaśniewska
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Uncontrolled maternal immune response against allogeneic fetus may lead to miscarriage. Peripheral im-
mune tolerance depends on regulatory T cells CD4+CD25+ (TREGs). The aim of this study was to evaluate 
TREGs population in normal and complicated by miscarriage pregnancies and to assess their role in human 
reproductive failures. The study group included 33 patients with miscarriage between sixth and thirteenth 
gestational week. The control group consisted of 20 healthy first trimester pregnant women. TREGs were 
isolated from mononuclear cells of peripheral blood. TREGs population was determined using flow cytome-
try. The percentage of TREGs was significantly lower in the study group compared with normal pregnancies 
(p = 0.003). The percentage of TREGs in missed miscarriage was slightly higher than in pregnancies with 
anembryonic gestation (p > 0.05). Logistic regression analysis found that the risk of miscarriage increases 
by 1.37 with maternal age increase of one year as compared to younger women, while an increase of 
CD4+CD25+ T cells by one unit decreases the risk of miscarriage by approximately 0.24. The percentage 
of TREGs may be a good predictor of miscarriage, with the cut-off point of 1.50 (70% sensitivity, 75% speci- 
ficity), which means that the lower the percentage of CD4+CD25+ T cells is, the greater risk of abnormal 
early pregnancy exists.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1864

Trzykrotne pęknięcie mięśnia macicy  
w bliźnie po miomektomii — opis przypadku 

Magdalena Płonka1, Maria Kałwa1, Katarzyna Marszałek1, Małgorzata Radoń-Pokracka2, Hubert Huras2

1Perinatologiczne Studenckie Koło Naukowe, Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska 
2Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

WSTĘP

Pęknięcie mięśnia macicy w miejscu blizny po miomektomii w okresie ciąży lub porodu zdarzają się w 0,5% 
przypadków, stanowiąc zagrożenie życie dla matki i płodu. Zaleca się rozwiązanie ciąży na drodze cięcia 
cesarskiego jeżeli wcześniej przeprowadzona miomektomia objęła całą grubość mięśniówki.

OPIS PRZYPADKU

W prezentowanym przypadku pacjentka lat 31 w 2010 roku przeszła zabieg miomektomii obejmujący całą 
grubość mięśnia macicy. W kilka miesięcy po zabiegu pacjentka zachodzi w pierwszą ciążę, która zakończy-
ła się w 38. tygodniu na drodze cięcia cesarskiego z powodu pęknięcia macicy w bliźnie po miomektomii 
i objawów zamartwicy płodu.

Wbrew zaleceniom lekarzy w 2013 roku pacjentka zaszła w drugą ciąże. W 30. tygodniu ciąży została 
przyjęta do oddziału położniczego z objawami wstrząsu krwotocznego, spowodowanego ponownym pęk-
nięciem macicy w bliźnie po poprzednim zabiegu. W wyniku wykonanego w trybie pilnym cięcia cesarskie-
go urodzono noworodka w stanie ciężkim, wymagającego zabiegów resuscytacji.

W 2016 roku pacjentka zaszła w ciążę po raz trzeci w 35. tygodniu ciąży została przyjęta do Kliniki 
Położnictwa i Perinatologii z powodu silnego bólu podbrzusza. Wysunięto podejrzenie pęknięcia macicy, 
wykonano zabieg cięcia cesarskiego. Śródoperacyjnie stwierdzono rozejście się mięśnia macicy na odcinku 
5 cm i wrośnięcie łożyska w krezkę jelita grubego. Noworodek oceniony na 4/6/7 punktów w skali Apgar 
wymagał zabiegów resuscytacyjnych i hospitalizacjii w OIOM.

WNIOSKI

Niska świadomość pacjentek o wpływie zabiegów wykonywanych w obrębie macicy na przebieg ciąży i po-
rodu skutkuje powikłaniami groźnymi dla życia matki i dziecka. Pacjentki dla których kolejna ciąża stanowi 
zagrożenie życia i zdrowia powinny zostać objęte poradnictwem antykoncepcyjnym.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1887

Pregnancy in a noncommunicating rudimentary horn  
of the uterus 

Piotr Bodzek, Iwona Janosz, Mikołaj Baliś, Aleksandra Barbachowska, Anita Olejek
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
Bytom, Polska

Pregnancy in the rudimentary uterine horn is extremely rare, but it can be a serious threat to the health 
of the woman and the life of the fetus. The study presents a case of pregnancy in a noncommunicating 
corner of the uterus. A 30-year-old patient was admitted to the Department of Gynecology, Obstetrics and 
Oncological Gynecology in Bytom with increasing lower abdominal pain. In the abdominal ultrasound, 
which was performed on admission, a preliminary diagnosis of the right- sided ectopic tubal pregnancy 
was made. The diagnosis was verified during a laparoscopy performed on the day of the admission, in the 
course of which, the residual rudimentary horn of the uterus with pregnancy inside was confirmed. Due 
to patients decision, the pregnancy was continued and patients stayed in the hospital. On the 19th day of 
hospitalization, during the ultrasound examination, no fetal heartbeat was detected. Resection of the right 
residual horn with a missed abortion, together with the right appendages, through a laparotomy, was per-
formed. The surgery course was without any complications. In the 4th day after laparotomy, the patient was 
discharged home in good general condition.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży, Ginekologia operacyjna
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ID: 1918

Adipokines and endothelium dysfunction markers  
in pregnant women with gestational hypertension

Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Radzisław Mierzyński, Dominik Dłuski, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

OBJECTIVES

The aim of the study was to evaluate the levels of adipokines such as adiponectin and leptin and the endo-
thelium dysfunction markers: soluble intercellular adhesion molecule-1 (s-ICAM-1) and endogenous NOS 
inhibitor — asymmetric dimethylarginine (ADMA) in pregnant women with gestational hypertension (GH).

MATERIAL AND METHODS

Adiponectin, leptin, s-ICAM-1 and ADMA concentrations were measured in the group of 34 patients with 
GH and in 32 healthy pregnant women between 24th and 34th weeks of gestation with ELISA tests.

RESULTS

The patients with GH compared to healthy ones were characterized by significantly higher BMI (28.09 ± 
7.90 vs. 22.34 ± 4.21 kg/m2, p = 0.016), concentrations of leptin (45.89 ± 35.91 vs. 24.09 ± 24.40 ng/mL, 
p = 0,006) and higher levels of s-ICAM-1 (264.51 ± 50.99 vs. 232.56 ± 43.3 ng/ml, p = 0.057). There 
were no significant differences between groups in adiponectin (8.79 ± 8.67 vs. 7.90 ± 3.71 μg/mL, p = 
0.46, NS) and ADMA (0.57 ± 0.26 vs. 0.60 ± 0.24 μmol/L, p = 0.68, NS) levels. The significant correlation 
between leptin levels and BMI value was observed in the study group (R = 0.56, p = 0.02).

CONCLUSIONS

The higher levels of leptin in the pregnant women with gestational hypertension seem to reflect the leptin 
resistance condition and may be suggestive of the role of leptin in GH development. The higher concen-
trations of s-ICAM-1 in the study group may be the result of the endothelium dysfunction. As the patients 
in the GH group had higher BMI value, hyperleptinemia and the endothelial dysfunction may link obesity to 
gestational hypertension.

GRANT NAUKOWY

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, DS nr 332.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1952

Spontaneous uterine rupture in the non-laboring uterus  
is rare and can lead to significant mortality, especially  

in early mid-trimester because it is difficult to diagnose
Martyna Micek, Artur Stefanowicz, Małgorzata Reinholz-Jaskólska, Adrianna Skrajna

INTRODUCTION

Spontaneous uterine rupture in the non-laboring uterus is rare and can lead to significant mortality, espe-
cially in early mid-trimester because it is difficult to diagnose.

CASE REPORT

A 35-year-old woman presented to the Emergency Department with acute abdomen. During the diagnostic 
work-up, the 14 weeks pregnancy was first time diagnosed in multigravid patient, who previously under-
gone two Cesarean sections and seven vaginal deliveries. She was posted for emergency surgery in view of 
suspected intestinal obstruction. Active bleeding was visualized from the edge of rupture of previous lower 
uterine segment caesarean scar. Uterine closure was successfully completed using sutures and TachoSil. 
The patient’s postoperative course was complicated by the recurrence of symptoms and anemia on the 
postoperative day 3. A patient care conference was undertaken to decide about life saving procedures. 
In the perioperative period, the patient needed blood transfusion. Given the risk of the patient’s life, the 
decision to reoperate and perform hysterectomy with alive fetus was made. Second laparotomy revealed 5 
cm anterior uterine wall rupture with visible chorioamniotic membranes. Severe intraperitoneal adhesions 
led to iatrogenic dehiscence of the urinary bladder wall. Total hysterectomy was performed without other 
complications. The patient was discharged home on postoperative day 3.

DISCUSSION

Rupture of the pregnant uterus has a prevalence of 0.05%. Identified risk factors include previous cesarean 
delivery. However, hysterectomy with the fetus in situ is most common in cases of cervical cancer during 
pregnancy, not spontaneous uterine rupture.

CONCLUSIONS

A multidisciplinary team approach is crucial in medical and ethical decisions.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1953

Krwotok poporodowy — nowoczesne sposoby 
postępowania z zastosowaniem metod radiologii zabiegowej
Magdalena Słodzińska, Dariusz Szymula, Marek Grzechnik, Krzysztof Kamiński, Radzisław Mierzyński, Grzegorz Pietras, 
Piotr Dziduch, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska

Krwotok poporodowy pozostaje jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności matek 
i wciąż stanowi duże wyzwanie dla zespołów położniczych. Wczesna identyfikacja czynników ryzyka i od-
powiednio zaplanowane postępowanie pozwala poprawić opiekę okołoporodową. W związku ze wzrasta-
jącą liczbą wykonywanych cięć cesarskich obserwuje się większą liczbę powikłań, takich jak ciąża w bliźnie 
po cięciu cesarskim, łożysko przodujące czy łożysko wrastające wtórnie powikłane krwotokami zagrażają-
cymi życiu. Do niedawna większość przypadków łożyska przyrośniętego rozpoznawano w momencie trud-
ności z jego wydobyciem. Obecnie, dzięki rozwojowi zaawansowanych technik obrazowania, większość 
przypadków tego powikłania jest możliwa do wykrycia wcześniej.

Od marca 2015r. do lutego 2018r. w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie, we 
współpracy z Zakładem Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii oraz Kliniką Urologii, wykonano 15 cięć 
cesarskich połączonych z angioplastyką balonową tętnic biodrowych wewnętrznych oraz cewnikowaniem 
moczowodów u pacjentek z rozpoznanym łożyskiem przodującym oraz podejrzeniem wrastania, przyrasta-
nia czy przerastania łożyska, m.in. w pęcherz moczowy i narządy sąsiednie. Zastosowanie powyższej inter-
dyscyplinarnej techniki umożliwiło uniknięcie wycięcia macicy w 7 przypadkach i zachowanie płodności 
pacjentek. Od 2017 roku do powyższych zabiegów wykorzystywana jest operacyjna sala hybrydowa, która 
łączy elementy pracowni angiografii i sali operacyjnej. Dużą zaletą tego rozwiązania jest obniżenie ryzyka 
transportu dla pacjentek oraz zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego.

Patologie związane z nieprawidłowym zagnieżdżeniem łożyska są obecnie najczęstszym wskazaniem 
do wykonywania histerektomii okołoporodowej. Wczesne rozpoznanie takich patologii oraz zastosowanie 
nowoczesnych, interdyscyplinarnych procedur postępowania pozwala uzyskać lepsze wyniki perinatalne.

Wczesna identyfikacja czynników ryzyka i odpowiednio zaplanowane postępowanie pozwala poprawić 
opiekę okołoporodową. W związku ze wzrastającą liczbą wykonywanych cięć cesarskich obserwuje się 
większą liczbę powikłań, takich jak ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim, łożysko przodujące czy łożysko 
wrastające wtórnie powikłane krwotokami zagrażającymi życiu. Do niedawna większość przypadków łoży-
ska przyrośniętego rozpoznawano w momencie trudności z jego wydobyciem. Obecnie, dzięki rozwojowi 
zaawansowanych technik obrazowania, większość przypadków tego powikłania jest możliwa do wykrycia 
wcześniej.

Od marca 2015 r. do lutego 2018 r. w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie, we 
współpracy z Zakładem Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii oraz Kliniką Urologii, wykonano 15 cięć 
cesarskich połączonych z angioplastyką balonową tętnic biodrowych wewnętrznych oraz cewnikowaniem 
moczowodów u pacjentek z rozpoznanym łożyskiem przodującym oraz podejrzeniem wrastania, przyra-
stania czy przerastania łożyska, m.in. w pęcherz moczowy i narządy sąsiednie. Zastosowanie powyższej in-
terdyscyplinarnej techniki umożliwiło uniknięcie wycięcia macicy w 7 przypadkach i zachowanie płodności 
pacjentek. Od 2017 roku do powyższych zabiegów wykorzystywana jest operacyjna sala hybrydowa, która 
łączy elementy pracowni angiografii i sali operacyjnej. Dużą zaletą tego rozwiązania jest obniżenie ryzyka 
transportu dla pacjentek oraz zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego.
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Patologie związane z nieprawidłowym zagnieżdżeniem łożyska są obecnie najczęstszym wskazaniem 
do wykonywania histerektomii okołoporodowej. Wczesne rozpoznanie takich patologii oraz zastosowanie 
nowoczesnych, interdyscyplinarnych procedur postępowania pozwala uzyskać lepsze wyniki perinatalne.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1813

Spontaniczny krwiak pępowiny jako problem kliniczny  
i opiniodawczy w przypadku podejrzenia błędu medycznego 

położniczego — opis przypadku z praktyki opiniodawczej  
i przegląd piśmiennictwa

Rafał Skowronek1, Mateusz Zamłyński2, Maciej Kajor3, Jacek Zamłyński2, Małgorzata Chowaniec4, Czesław Chowaniec1

1Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach, Katowice, Polska 
2Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Wydział Lekarski  
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska 
3Katedra i Zakład Patomorfologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska 
4Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska

Spontaniczne krwiaki pępowiny rzadko stanowią przyczynę okołoporodowej śmierci płodu. Ich czę-
stość szacuje się na 1:5500 ciąż. Wśród czynników ryzyka wymienia się: infekcje, anomalie morfologiczne, 
zmiany w obrębie ścian naczyń czy wypadnięcie i skręcenie pępowiny. W wielu przypadkach przyczy-
na wystąpienia krwiaka w obrębie sznura pępowinowego pozostaje nieznana. Najczęściej do wystąpienia 
tej patologii dochodzi pod koniec ciąży w okresie okołoporodowym. Powstały krwiak zlokalizowany naj-
częściej w odcinku pępowiny bliższym płodu może doprowadzić do uciśnięcia naczynia pępowinowego 
z konsekwencją upośledzenia przepływu krwi do ostrego niedotlenienia, a w skrajnie niekorzystnych przy-
padkach do obumarcia płodu. Rozpoznanie najczęściej jest stawiane dopiero postnatalnie podczas oceny 
popłodu. Autorzy przedstawiają przypadek z własnej praktyki opiniodawczej stwierdzenia krwiaka pępo-
winy podczas operacyjnego ukończenia 41-tygodniowej ciąży z powodu zagrażającej wewnątrzmacicznej 
zamartwicy płodu.

Badania histopatologiczne, poza obecnością pozanaczyniowego krwiaka o nieznanej etiologii, nie wy-
kazały nieprawidłowości strukturalnych w budowie pępowiny w obrębie jej zrębu i ściany.

Również w obrębie łożyska i błon płodowych, poza zmianami typowymi dla czasu zaawansowania 
ciąży, nie stwierdzono morfologicznie uchwytnej patologii. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną 
problemy opiniodawcze w tego rodzaju przypadkach w kontekście oczekiwań zleceniodawcy i procesowej 
przydatności opinii medyczno-sądowej. W przypadku obrazu sugerującego możliwość obecności krwiaka 
pępowiny bezwzględnie powinno wykonać się pełne badanie sekcyjne i histopatologiczne płodu i popłodu. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1839

Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego na przestrzeni 10 lat
Ewa Polaczek-Dorocka, Hanna Motak-Pochrzęst
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego, Strzelce Opolskie, Polska

WSTĘP

W związku z rosnącą liczbą cięć cesarskich przeanalizowano zmiany dotyczące wskazań do ukończenia 
ciąży przez cięcie cesarskie w odstępie 10 lat.

CEL PRACY

Celem pracy była ocena ilości oraz rodzaju wskazań do wykonania cięcia cesarskiego w dwóch okresach 
5-letnich: 2002–2006 oraz 2012–2016. 

MATERIAŁ I METODY

Analizie poddano 2849 pacjentki, których ciąże ukończono drogą cięcia cesarskiego.

WYNIKI

Na przestrzeni 10 lat stwierdzono wzrost odsetkowej liczby cięć cesarskich w ogólnej liczbie porodów 
z 28,1% do 37,3%. Nie odnotowano różnic we wskazaniach położniczych do cięcia cesarskiego, natomiast 
stwierdzono wzrost ilości wskazań elektywnych.

W przeanalizowanych grupach zaobserwowano wzrost ilości wskazań pozapołożniczych do cięcia ce-
sarskiego, głównie okulistycznych, ortopedycznych, neurologicznych, psychiatrycznych oraz ciąż wysokie-
go ryzyka po leczeniu niepłodności. Najczęstszym wskazaniem do wykonania cięcia cesarskiego w latach 
2012–2016 w stosunku do lat 2002–2006 było przebyte cięcie cesarskie oraz jednoczesny brak zgody 
pacjentki na poród siłami natury.

WNIOSKI

Późne macierzyństwo spowodowało wzrost odsetka ciąż wysokiego ryzyka (w tym ciąż po leczeniu niepłod-
ności) będących wskazaniami do cięć cesarskich, natomiast zalecenia ortopedyczne, okulistyczne, interni-
styczne a także lęk przed porodem zawyżyły liczbę wcześniej nieobecnych wskazań pozapołożniczych. Nie 
zaobserwowano różnic we wskazaniach położniczych do cięcia cesarskiego.

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

Powikłania ciąży
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ID: 1846

Rehabilitacja na oddziale położniczym — jako element 
regeneracji po porodzie i cięciu cesarskim

Aleksandra Księżopolska, Joanna Głogowska, Joanna Mróz, Leszek Gmyrek, Paweł Kubik
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Warszawa, Polska

WSTĘP

Fizjoterapia uroginekologiczna i położnicza zaczyna pełnić coraz większą rolę w procesie terapeutycznym 
na oddziałach ginekologicznych, położniczych i patologii ciąży. Jej celem jest pomoc pacjentkom w zwal-
czaniu wielu dolegliwości związanych z ciążą, porodem i połogiem. Dlatego fizjoterapeuci stają się ważnym 
ogniwem każdego zespołu medycznego.

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie modelu postępowania na Oddziale Położniczym oraz najczęściej zgłasza-
nych konsultacji fizjoterapeutycznych.

MATERIAŁ I METODY

W 2017 roku udzielono 148 konsultacji fizjoterapeutycznych. 81 konsultacji dotyczyło pacjentek rozwią-
zanych drogą cięcia cesarskiego, 67 po porodzie siłami natury. Konsultacje odbywały się na podstawie 
zlecenia lekarskiego i z powodu: podejrzenia rozejścia spojenia łonowego (4 — po porodzie siłami natury, 
12 — po cięciu cesarskim), bólu barków (20 — po cięciu cesarskim), nasilonych dolegliwości bólowych ze 
strony odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z objawami rwy kulszowej (9 — po cięciu cesarskim, 
15 — po porodzie siłami natury) 1 konsultacja związana była z rehabilitacją przyłóżkową u pacjentki po 
znacznej utracie krwi podczas porodu siłami natury. Konsultacja fizjoterapeutyczna obejmowała badanie fi-
zykalne oraz ustalenie wraz z lekarzem prowadzącym postępowania terapeutycznego i lub zlecenie dodat-
kowych badań, najczęściej obrazowych. Działania terapeutyczne obejmowały modyfikacje leczenia prze-
ciwbólowego, zlecenia w zakresie zabiegów fizykalnych, zaopatrzenia ortopedycznego, terapii manualnej 
a także instruktażu w zakresie postępowania poporodowego (prawidłowa pionizacja, stabilizacja rany post 
op i mięśni dna miednicy). 

WYNIKI

Wśród wszystkich konsultowanych pacjentek jedynie 7, z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego po poro-
dzie siłami natury skierowano na dodatkowe badania obrazowe (rentgen, tomografia komputerowa) oraz 
dodatkową konsultację neurologiczną. Pozostałe pacjentki poddane zostały fizjoterapii w warunkach szpi-
talnych oraz zmodyfikowano im leczenie przeciwbólowe. 

WNIOSKI

Obecność fizjoterapeuty na Oddziałach Położniczych może w sposób znaczący wpłynąć na proces terapeu-
tyczny pacjentek z powikłaniami ze strony układu ruchu po porodach siłami natury jak i cięciu cesarskim.
Dobrze wykwalifikowani specjaliści powinni na stałe zająć miejsce w zespołach oddziałów położniczych 
co przekłada się korzystnie na proces przywracania sprawności fizycznej pacjentek, a tym samym wpływa 
na postrzeganie szpitala z ich strony. Zdecydowana większość przypadków nie wymaga dodatkowej, kosz-
townej diagnostyki, a fizjoterapia najczęściej jest postępowaniem z wyboru.

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

Powikłania ciąży
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ID: 1856

Ocena skuteczności indukcji porodu i wyników 
położniczych u pacjentek indukowanych z powodu cukrzycy 

ciążowej — badanie retrospektywne
Hanna Błaszczyk, Małgorzata Siergiej, Leszek Gmyrek, Paweł Kubik
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny, Warszawa, Polska

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena skuteczności indukcji porodu oraz wyników położniczych u pacjentek z cukrzycą 
ciążową. 

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 109 pacjentek hospitalizowanych w Oddziale Położnictwa w okresie od 1 stycznia 2017 
do 31 marca 2018, które zakwalifikowano do indukcji porodu z powodu cukrzycy ciążowej zgodnie z wy-
tycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Do badania włączono pacjentki w 38.–40. 
tygodniu ciąży, u których jedynym wskazaniem do indukcji porodu była cukrzyca ciążowa i u których nie 
rozpoznano innych powikłań ciąży. Z badania wyłączono pacjentki, u których zaistniały wskazania do elek-
tywnego cięcia cesarskiego. Grupę kontrolną stanowiło 91 pacjentek w ciąży fizjologicznej po ukończeniu 
41. tygodnia ciąży, u których wskazaniem do indukcji porodu była ciąża po terminie porodu. Ocenio-
no rodność pacjentek, ich wiek, wskaźnik BMI, wiek ciążowy, zastosowaną metodę indukcji oraz sposób 
ukończenia porodu. Analizie statystycznej poddano odsetek cięć cesarskich i porodów zabiegowych, masę 
urodzeniową noworodków oraz pH krwi pępowinowej. Wyniki porównano między obiema grupami. 

WYNIKI

W grupie badanej 28% porodów zakończono cięciem cesarskim, w grupie kontrolnej zaś odnotowano 35% 
cięć cesarskich. Nieskuteczna indukcja porodu jako wskazanie do rozwiązania cięciem cesarskim została 
stwierdzona częściej w grupie kontrolnej (35% vs. 25%). Niższy odsetek cięć cesarskich w grupie badanej 
odnotowano zarówno wśród pierwiastek (36% w grupie badanej, 42% w grupie kontrolnej) jak i wśród 
wieloródek (9% vs. 13%). W obu grupach analizie poddano liczbę noworodków o masie urodzeniowej 
powyżej 4000 g. Wykazano, że w grupie pacjentek z cukrzycą ciążową noworodki o masie urodzeniowej 
powyżej 4000 g stanowiły 11,92% (średnia masa urodzeniowa 3596 g), w porównaniu do grupy kontrolnej, 
gdzie odsetek ten wynosił 24,17% (średnia masa urodzeniowa 3733 g). Porównując średnie pH krwi pępo-
winowej stwierdzono, że było ono takie same w obu grupach. Niemniej jednak w grupie badanej odsetek 
pH poniżej 7,20, uznany jako kryterium lekkiej kwasicy, był niższy niż w grupie kontrolnej (7,3% vs. 8,8%).

WNIOSKI

Skuteczność indukcji porodu w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową jest porównywalna do indukcji porodu 
z powodu ciąży po terminie porodu. Jest to bezpieczna dla płodu procedura, jednak stosowana w ciąży 
powikłanej cukrzycą ciążową wiąże się z podwyższonym ryzykiem braku skuteczności. Ponadto pozwala 
zmniejszyć ryzyko porodu noworodka z dużą masą urodzeniową.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Powikłania ciąży
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ID: 1878

Zespół HELLP o wczesnym początku — opis przypadku 
Rafał Ziemiński, Tomasz Gęca, Maciej Kwiatek, Dariusz Swatowski, Aleksandra Stupak, Arkadiusz Krzyżanowski,  
Anna Kwaśniewska
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska

WSTĘP

Wystąpienie zespołu HELLP (hemoliza, podwyższony poziom enzymów wątrobowych i trombocytopenia) 
w drugim trymestrze ciąży jest bardzo rzadkie, obarczone jest wysoką śmiertelnością matek i noworodków 
i wiąże się z koniecznością podejmowania trudnych decyzji klinicznych. 

OPIS PRZYPADKU

Prezentujemy przypadek pacjentki, u której wystąpił pełnoobjawowy zespół HELLP o wczesnym początku. 
Pierwiastka z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym przewlekłym przyjęta została do Kliniki Położnictwa 
i Patologii Ciąży UM w Lublinie w 20. tygodniu ciąży z powodu niezadowalającej kontroli ciśnienia tętnicze-
go w warunkach ambulatoryjnych. Podczas hospitalizacji, pomimo intensywnego leczenia hipotensyjnego 
nie uzyskano normotensji, stwierdzono ponadto masywny białkomocz do 6 g/24 h. Postawiono diagnozę 
ciężkiego stanu przedrzucawkowego nałożonego na nadciśnienie tętnicze przewlekłe. Ze względu na na-
silające się zaburzenia w parametrach laboratoryjnych (AST, ALT, PLT, LDH), pogarszający się stan kliniczny 
pacjentki, pojawienie się uporczywych bólów w nadbrzuszu i znaczne powiększenie wątroby rozpoznano 
pełnoobjawowy zespół HELLP. Pacjentkę zakwalifikowano do zakończenia ciąży w 24. tygodniu i drogą 
cięcia cesarskiego urodzono żywego noworodka płci męskiej o masie 630 g. Nastąpiła natychmiastowa 
poprawa stanu ogólnego pacjentki, dolegliwości bólowe w nadbrzuszu całkowicie ustąpiły, a parametry 
laboratoryjne uległy stopniowej normalizacji.

DYSKUSJA

Według danych literaturowych zespół HELLP dotyka 0,5–0,9% wszystkich ciężarnych, w tym 10–20% ko-
biet ze stanem przedrzucawkowym i rzucawką. W 70% schorzenie to rozwija się w ciąży, najczęściej w 3. 
trymestrze, a w 30% w połogu; tylko 11% dotyczy ciąż poniżej 27. tygodnia.

Zapobieganie powikłaniom matczynym jest głównym celem leczenia zespołu HELLP. Kontynuacja ciąży 
może poprawić rokowanie dla płodu, stwarza jednak ryzyko zgonu wewnątrzmacicznego i wystąpienia 
poważnych powikłań matczynych. Przypadki wystąpienia zespołu HELLP poniżej 24 tygodnia ciąży są nie-
zwykle rzadkie. Badania naukowe dowodzą, że w tej grupie pacjentek postępowanie zachowawcze nie 
poprawia rokowania dla płodu, natomiast znacznie podnosi ryzyko powikłań matczynych. 

WNIOSKI

Zakończenie ciąży jest postępowaniem ratującym życie matki i jest jednocześnie jedynym skutecznym 
leczeniem zespołu HELLP.

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

Powikłania ciąży, Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1916

Przedstawienie doświadczeń własnych dotyczących 
diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych  

u pacjentek w ciąży
Marta Bałajewicz-Nowak, Magdalena Łoboda, Dorota Niewęgłowska, Izabela Glanowska, Kazimierz Pityński
Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie, Kraków, Polska

WSTĘP

Rozpoznanie nowotworu złośliwego w trakcie ciąży dotyczy ok. 0,05–0,1% pacjentek ciężarnych Zwią-
zane jest to z coraz późniejszym zachodzeniem w ciąże oraz ze zwiększoną częstością występowania wraz 
z wiekiem nowotworów złośliwych W związku z coraz lepszymi możliwościami diagnostyki wzrasta również 
wykrywalność nowotworów w ciąży Istnieje konieczność stworzenia jasnych i przejrzystych wytycznych do-
tyczących leczenia nowotworów złośliwych w ciąży, które uwzględniałyby optymalizację leczenia uwzględ-
niając dobro matki i dziecka.

CEL PRACY

Przedstawienie doświadczeń własnych dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych u pa-
cjentek w ciąży.

MATERIAŁ I METODY

Badanie obserwacyjne retrospektywne. Analiza 15 pacjentek z rozpoznaniem nowotworu złośliwego w trak-
cie ciąży Do badania włączono pacjentki hospitalizowane w Klinice Ginekologii i Onkologii oraz w Klinice 
Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2015–2018 r.

WYNIKI

Badanie przedstawia analizę diagnostyki i leczenia 15 pacjentek, u których rozpoznano nowotwór złośliwy 
w trakcie ciąży, na różnym etapie jej trwania W obserwacji były pacjentki z rozpoznaniem nowotworu jaj-
nika, szyjki macicy, piersi, tarczycy, żołądka, nerki, jelita grubego Dwie pacjentki w tej grupie były w ciążach 
bliźniaczych 8 Pacjentek było operowanych w trakcie ciąży U 5 pacjentek podano chemioterapię w trakcie 
ciąży Jedna pacjentka nie wyraziła zgody na podanie chemioterapii w trakcie ciąży pomimo wskazań Jedna 
pacjentka poroniła w trackie chemioterapii w 20. tygodniu ciąży. Dwie Pacjentki poroniły w I trymestrze po 
zabiegach operacyjnych (1 pacjentka po laparoskopii z rozpoznaniem raka jajnika o granicznej złośliwości, 
1 pacjentka po laparotomii — z rozpoznaniem guz Krukenberga).

WNIOSKI

Obserwuje się wzrost częstości występowania nowotworów złośliwych u młodych osób, także rozpoznania 
zdarzają się w trakcie ciąży. Proces diagnostyczny i leczniczy planowany jest indywidualnie, dostosowany 
do sytuacji klinicznej.

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

Powikłania ciąży, Onkologia ginekologiczna
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ID: 1820

Występowanie oportunistycznych pałeczek Gram-ujemnych 
u pacjentek ciężarnych z fizjologicznie przebiegającą ciążą

Dominik Dłuski1, Edyta Chwiejczak2, Dorota Pietras-Ożga3, Stanisław Winiarczyk3, Urszula Kosikowska2,  
Bożena Leszczyńska-Gorzelak1

1Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska 
2Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska 
3Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska

WSTĘP

Mikrobiota różnych układów ma bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego. 
Do tej pory analizowano mikroorganizmy kolonizujące płyn owodniowy, układ pokarmowy i drogi odde-
chowe noworodka. W literaturze jest bardzo mało danych na temat mikrobioty oddechowej, zwłaszcza 
u kobiet ciężarnych. Zagadnienie to budzi coraz większe zainteresowanie ze względu na zależność między 
stanem mikrobioty u kobiety ciężarnej, a jej wpływem na ciążę i przyszłe potomstwo. Na czele listy najgroź-
niejszych patogenów oportunistycznych znajdują się bakterie Gram-ujemne.

CEL PRACY

Celem pracy była ocena występowania pałeczek Gram-ujemnych w nosogardzieli kobiet ciężarnych z fizjo-
logicznie przebiegającą ciążą oraz, w celach porównawczych, w grupie kontrolnej, którą stanowiły zdrowe 
kobiety nie będące w ciąży. 

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 43 ciężarne kobiety w wieku 19–41 lat (średnia 29,5 ± 4,4 lat), między 6–39 hbd, hospi-
talizowane w pierwszym kwartale 2018 r. w Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie (UML). Pacjentki były kwalifikowane do badań po uprzednim zebraniu danych klinicznych. Każ-
da z kobiet wyraziła pisemną zgodę na udział w badaniu oraz wypełniała przygotowaną wcześniej ankietę. 
Wymazy były przekazywane do Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki 
Mikrobiologicznej UML, gdzie po posianiu na odpowiednie podłoża i inkubacji wyosobniono izolaty, które 
następnie identyfikowano w oparciu o profil białkowy z wykorzystaniem techniki MALDI-TOF MS (matrix 
assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry). Analogicznie identyfikowano izolaty 
wyosobnione z nosogardzieli 12 kobiet w grupie kontrolnej. 

WYNIKI

W grupie badanej, nosogardziel 5/43 (11,6%) kobiet ciężarnych była skolonizowana przez patogeny opor-
tunistyczne należące do pałeczek fermentujących glukozę z rodziny Enterobacteriaceae (po 1 osobie sko-
lonizowanej przez Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Pantoea agglomerans, Citrobacter koseri) oraz do 
niefermentujących pałeczek z gatunku Stenotrophomonas maltophilia (Xanthomonadaceae) i Pseudomonas 
aeruginosa (Pseudomonadaceae). Kolonizacja nosogardzieli przez te bakterie była niezależna od czasu trwa-
nia ciąży (od 6 do 35 hbd). W grupie kontrolnej tylko 1/12 (8,3%) kobieta była skolonizowana przez Proteus 
mirabilis (Enterobacteriaceae). 

WNIOSKI

Wykazana w badaniach kolonizacja nosogardzieli kobiet ciężarnych przez bakterie Gram- ujemne może 
świadczyć o zmianach związanych z immunosupresją ciążową. Obecność tych bakterii, zarówno pałeczek 
jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae, jak i pałeczek niefermentujących takich jak Pseudomonas spp. 
czy Stenotrophomonas spp., może stwarzać zagrożenie wystąpienia infekcji oportunistycznych. Infekcje 
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te są bardzo trudne do leczenia, ponieważ drobnoustroje, które je wywołują, charakteryzują się znaczną 
opornością, zarówno naturalną, jak i nabytą, na wiele grup substancji przeciwdrobnoustrojowych, w tym 
na antybiotyki, chemioterapeutyki i środki odkażające.

GRANT NAUKOWY

DS 31/18

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

Perinatologia — kontrowersje
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ID: 1855

Ocena pozycji wertykalnych w porodach 
Zofia Wojdyła1, Piotr Zieliński2, Brygida Mainka2, Hanna Motak-Pochrzęst2

1Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole, Polska 
2Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego, Strzelce Opolskie, Polska

CEL PRACY 

Celem pracy była ocena pozycji wertykalnych stosowanych w czasie porodu. Przeanalizowano 620 po-
rodów w latach 2014–2017. Oceniano czas trwania porodu w poszczególnych pozycjach, zastosowanie 
środków farmakologicznych, wpływ pozycji na obrażenia kanału rodnego, utratę krwi oraz stan noworodka 
zależnie od pozycji, a także wpływ osoby towarzyszącej na aktywność porodową kobiety.

WYNIKI

Po przeprowadzeniu analizy statystycznej stwierdzono, że pacjentki rodzące w pozycjach wertykalnych 
rzadziej wymagały użycia środków przeciwbólowych, rzadziej występowały obrażenia kanału rodnego, 
częściej porody odbywały się w asyście osób bliskich, ponadto wybór dogodnej pozycji porodowej nie 
wpływał negatywnie na stan noworodka oraz utratę krwi w czasie porodu.

WNIOSKI

Porody w pozycjach wertykalnych mogą być korzystnym wyborem dla rodzących w obliczu zwiększającej 
się liczby cięć cesarskich.

KATEGORIE TEMATYCZNE: 
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ID: 1872

Okiem fizjoterapeuty na zdrowotne aspekty ciężarnych 
kobiet aktywnych fizycznie 

Barbara Bednarz
Jaworzno, Polska

WSTĘP

W dobie ogromu materiałów jakie można znaleźć na temat aktywności fizycznej ciężarnych kobiet, fizjo-
terapeuta wspomaga swoje podopieczne, by wdrożyć właściwe ćwiczenia, ułatwiające utrzymanie na od-
powiednim poziomie ich stan zdrowia. Każdego dnia należy dbać o to, by uświadamiać kobiety jak ważna 
jest profilaktyka i aktywność fizyczna, która pozwala przeciwdziałać chorobom oraz ułatwia powrót do 
sprawności sprzed ciąży.

Istnieje wiele korzyści płynących z aktywności fizycznej, wśród kobiet ciężarnych, na które należy zwró-
cić uwagę. 

MATERIAŁ I METODY

Na podstawie obserwacji własnych, podczas pracy z kobietami w ciąży, zauważyłam ogromne zaintereso-
wanie utrzymaniem dobrego stanu zdrowia przez swoje podopieczne. Wzajemna współpraca pozwoliła na 
dobór odpowiednich technik i zestawu ćwiczeń, które wzmocniły ciało i ułatwiły szybki powrót do spraw-
ności po ciąży (przeciwdziałanie bólom kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, zwiększenie zakresu 
ruchomości kręgosłupa oraz wzmocnienie mięśni brzucha). 

WYNIKI

Uczestniczki dostosowały się do zaproponowanego systemu ćwiczeń fizycznych, po uprzednim omówieniu 
przez prowadzącego fizjoterapeutę. Zajęcia rozpoczynały się nauką techniki oddychania, kolejno przejście 
do części głównej i zakończenie zajęć. Czas odbywających się zajęć dostosowałyśmy do potrzeb uczestni-
czek, jednak nie trwały dłużej niż 45 minut. 

WNIOSKI

Zaangażowanie i chęć współpracy oraz korzyści wynikające z wiedzy i zastosowanych ćwiczeń przez ko-
biety ciężarne dały spodziewane efekty (przeciwdziałanie bólom kręgosłupa w odcinku lędźwiowo- krzy-
żowym, zwiększenie zakresu ruchomości kręgosłupa oraz wzmocnienie mięśni brzucha). Okiem fizjotera-
peuty istnieje potrzeba wdrażania ćwiczeń fizycznych dla kobiet ciężarnych. 

KATEGORIE TEMATYCZNE

Ginekologia zachowawcza
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ID: 1885

Evaluation of pregnancy outcomes at advanced maternal age 
Beata Adrianowicz, Magdalena Płonka, Weronika Marek, Magdalena Bubel, Klaudia Gądkowska
Klinika Położnictwa i Perinatologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

OBJECTIVES

The aim of the study was to investigate association between advanced maternal age (AMA) and the risk of 
adverse maternal, perinatal and neonatal outcomes with regard to parity in singleton pregnancies. 

MATERIAL AND METHODS

We retrospectively analysed 950 women who gave birth in the Department of Obstetrics and Perinatology 
of the University Hospital in Kraków during a six-month period (between 1st January and 30th June 2017). 
The patients were divided into 3 groups according to their age (30–34 years old, 35–39 years old and over 
40 years old). Each of these groups was subsequently subdivided into 2 groups depending on parity (prim-
iparae and multiparae). Maternal, perinatal and neonatal outcomes were compared between the groups 
and the subgroups. 

RESULTS

Comparison of the three age groups revealed that advanced maternal age may constitute a predisposing 
factor for preterm birth, caesarean section and large for gestational age (LGA). From these parameters, statis-
tical significance was reached in case of greater risk of LGA (OR = 2.17), caesarean section (OR = 2.03) and 
elective C-section (OR = 1.84) in women over 40 years old when compared to the patients aged 30–34. 
Furthermore, AMA increases risk of postpartum haemorrhage (OR = 6.43). Additionally, there is a negative 
correlation between maternal age and gestational age at delivery (R = –0.106, p < 0.05). 

CONCLUSIONS

Advanced maternal age can undoubtedly be associated with several adverse perinatal outcomes. At the 
same time, the risk of perinatal complications begins to increase after the age of 35 but becomes significant 
in women aged ≥ 40.

KATEGORIE TEMATYCZNE
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ID: 1903

Cięcie cesarskie: epidemia czy konieczność? 
Wojciech J. Falęcki, Piotr Lepka, Bartosz Godek, Janusz Sierdziński
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Polska

WSTĘP

Z danych epidemiologicznych oraz z raportów o corocznej działalności szpital ginekologiczno-położni-
czych w Polsce widać wyraźny wzrost porodów zakończonych drogą cięcia cesarskiego. W roku 2015 
i 2016 porody operacyjne stanowiły 43% wszystkich porodów. Z piśmiennictwa sprzed dekady liczba cięć 
cesarskich mieściła się na poziomie 30 procent. Liczba cięć cesarskich, rosnąca już od lat 60 ubiegłego wie-
ku, jest powodowana wieloma czynnikami. Wskazania położnicze do wykonywania tej operacji są często 
nadużywane. Jak każda operacja w tym cięcie cesarskie niesie za sobą ryzyko powikłań. W tym przypadku 
znacznie poważniejszych niż po porodzie drogami i siłami natury. Istnieją duże różnice częstości wykony-
wania cięć cesarskich między województwami. Dlatego bardzo interesujące jest zadanie pytań dlaczego 
częstość wykonywania cięć cesarskich zwiększa się? 

CEL PRACY

Celem pracy jest przeanalizowanie danych statystycznych co do wykonywania cięć cesarskich w poszcze-
gólnych województwach na przestrzeni ostatnich 12 lat. 

MATERIAŁ I METODY

W Polsce corocznie publikowany jest Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia zawierający między inny-
mi: dane o liczbie porodów w naszym kraju oraz sposób, w jaki zakończyła się ciąża. Przeanalizowaliśmy 
dane statystyczne dotyczące liczby porodów siłami natury oraz cięć cesarskich w latach 2003–2015. Drugi-
mi najbardziej reprezentatywnymi danymi w naszym kraju są informacje zawarte sprawozdaniach Narodo-
wego Funduszu Zdrowia(NFZ), który jest największym płatnikiem świadczeń zdrowotnych w Polsce. W ra-
mach NFZ od 2009 dokonywana jest coroczna kompleksowa analiza Jednorodnych Grup Pacjentów(JGP). 
Zestawienie obejmuje liczbę zrealizowanych produktów JGP, rozpoznania zasadnicze według Międzyna-
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób I Problemów Zdrowotnych (ICD-10) oraz procedury medyczne 
zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych (ICD-9). Analizie zostały poddana liczba 
porodów rozliczanych w NFZ w grupach JPG N01, N02, N03, N09, N09, N11, N13. Pacjentki zostały po-
dzielone na dwie grupy w zależności od grup rozliczenia z NFZ; N01 jako ciąże o przebiegu fizjologicznym, 
oraz grupy N02, N03, N09, N09, N11, N13.jako ciąże o przebiegu niefizjologicznym. 

WNIOSKI

Wzrastająca ilość cięć cesarskich wpisuje się w obserwowany od wielu lat trend. Nasze badanie wykazuje 
dodatkowo wzrost ilości cięć cesarskich w grupach rozliczanych jako fizjologiczne i niefizjologiczne. Dla-
tego należy wnikliwie przeanalizować wskazania do cięcia cesarskiego w każdych przypadkach podjęcia 
decyzji o jego wykonaniu.

KATEGORIE TEMATYCZNE: 
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ID: 1940

Folic acid supplementation in the population  
of women referred for prenatal diagnosis 

Anna Wójtowicz, Dorota Babczyk, Hubert Huras
Klinika Położnictwa i Perinatologii UJ CM w Krakowie, Kraków, Polska

OBJECTIVES

To assess the prevalence of folic acid supplementation in women during the preconception period as well 
as during pregnancy.

MATERIAL AND METHODS

Among 1455 women in 2010–2016 referred for aneuploidy screening between 11 and 13 weeks of ges-
tation, a questionnaire was conducted with the questions about supplementation with folic acid and other 
vitamins during the preconception period and during pregnancy. 

RESULTS

The average age was 34.5. There was diabetes in 5,4%, hypertension in 3.7% and hypothyroidism in 9.6%. 
Epilepsy occurred in 1.37% of pregnant women, half of whom used folic acid supplementation before 
pregnancy. Supplementation with multi-vitamin preparations was used by 383 (26.3%) patients, and folic 
acid by 833 (57.3%) of which 678 (81.4%) took folic acid before pregnancy and the remaining 155 (18.6%) 
started supplementation only in pregnancy, 680 (46.8%) women used folic acid supplementation. In the 
group of women whose previous child had a CSN defect (n = 21), just as much as 61.90% (n = 13) for 
epilepsy folic acid during pregnancy and the same number before pregnancy. Patients who were taking 
folic acid before pregnancy were more likely to be primipara, not smokers, had hypothyroidism, a history 
of miscarriage and IVF. 

CONCLUSION

The prevalence of folic acid supplementation is still unsatisfactory, especially in high risk women.

KATEGORIE TEMATYCZNE: 
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Wiciński Michał  142, 144
Wiechno Paweł  84
Wielgoś Mirosław  2, 7, 39, 41, 43, 57, 58, 64, 101, 116, 

125
Wilczyński Jacek  120
Winiarczyk Stanisław  149, 170
Wirstlein Przemysław  4, 20, 136
Wiśniewski Karol  75
Witek Andrzej  118

Wlaźlak Edyta  27, 28
Wlaźlak Wiktor  27, 28
Włoch Agata  141
Włodarski Piotr  86
Wojciechowska-Lampka Elżbieta  84, 111
Wojda Katarzyna  6
Wojdyła Zofia  172
Wojewoda Tomasz  127
Wojtylak Szymon  13
Wolski Hubert  103
Wójtowicz Anna  112, 176
Wójtowicz Rafał  74
Wroblewska Agnieszka  12
Wróblewska-Czech Agnieszka  119
Wycinka Ewa  13
Wydra Dariusz  13, 19, 72, 78, 79, 151
Wydra Dariusz Grzegorz  150

Z
Zabielska Agnieszka  3, 10, 49
Zamłyński Jacek  145, 146, 163
Zamłyński Mateusz  145, 146, 163
Zawiejska Agnieszka  113
Zembala-Szczerba Małgorzata  112
Zieliński Piotr  172
Ziemiński Rafał  167
Zieniewicz Patrycja  17
Ziętara Magdalena  120
Zyguła Aleksandra  125, 138


