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Wykaz stosowanych skrótów
 AC (abdominal circumference), obwód brzucha
 ß-hCG (beta human chorionic gonadotropin), wolna podjednostka beta ludzkiej
gonadotropiny kosmówkowej
 cfDNA (cell-free DNA), pozakomórkowe wolne DNA
 CRL (crown rump lenght), długość ciemieniowo- siedzeniowa płodu
 CVS (diagnostic chorion villus sampling) biopsja kosmówki
 DM (diabetes mellitus), cukrzyca
 FER (frozen embryo replacement), transfer mrożonych zarodków
 FHR (fetal heart ratio), częstość akcji serca płodu
 FL (femur lenght), długość kości udowej
 FMF (Fetal Medicine Foundation), Fundacja Medycyny Płodu
 FPR odsetek wskazań fałszywie dodatnich
 FSH (follicle-stimulating hormone), hormon folikulotropowy
 Hbd (Hebdomas)- wiek ciążowy w tygodniach
 hCG (human chorionic gonadotropin), ludzka gonadotropina kosmówkowa
 HLA (Human Leucocyte Antigen system), układ zgodności tkankowej
 ICSI

(intracytoplasmic

sperm

injection),

pozaustrojowe

zapłodnienie

docytoplazmatyczne
 IGF( insulin-like growth factor), insulinopodobny czynnik wzrostu
 IGFBP-2, -3, -4 i -5 (insulin-like growth factor binding protein-2, -3, -4, -5), białko
wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 2, 3, 4, 5
 IUGR (intrauterine growth restriction) ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrostu
płodu
 IVF (in vitro fertilization), zapłodnienie pozaustrojowe
 LBW (low birth weight), niska masa urodzeniowa
 LGA (large for gestational age), noworodek za duży w stosunku do wieku ciążowego,
powyżej 90 centyla
 LH (luteinizing hormone), hormon luteinizujący
 LR (likehood ratio)- iloraz prawdopodobieństwa wyniku dodatniego
 MoM (multiples of the median), wielokrotność oczekiwanej dla danego wieku
ciążowego mediany
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 MP (metalloproteinase module), moduł metaloproteinazy
 NS (nieznamienny statystycznie)– p>0,05
 NT (nuchal translucency), przezierność karkowa
 OR (ods ratio), iloraz szans
 p- poziom istotności
 PAPP-A (pregnanncy associated plasma protein A), osoczowe białko ciążowe A
 PCR (Polymerase Chain Reaction), reakcja łańcuchowa polimerazy
 PGD (preimplantation genetic diagnosis), diagnostyka preimplantacyjna
 proMBP (proform of eosinophil major basic protein), prekursor eozynofilowego
głównego białka zasadowego
 SGA (small for gestatinal age), noworodek za mały w stosunku do wieku ciążowego,
poniżej 10 centyla
 CSV (chorionic villus sampling) – biopsja kosmówki
 t.c. (tydzień ciąży)
 TSH (thyroid-stimulating hormone), hormon tyreotropowy
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Streszczenie
Wstęp
Należy wskazać, że jest wiele korzyści płynących z prowadzenia badań ciąży już
w pierwszym trymestrze. Białko ciążowe A (pregnancy-associated plasma protein A) obecnie
znajduje zastosowanie w większości programów przesiewowych ukierunkowanych na
wczesną detekcję zespołu Downa.
W ocenie wielu autorów istnieje związek między niskimi stężeniami PAPP-A
oznaczonymi u ciężarnej w pierwszym trymestrze ciąży, a ograniczeniem wzrostu płodu
i urodzeniem noworodka o niskiej masie urodzeniowej oraz wzrostem ryzyka porodu
przedwczesnego.
Silne

dowody

wskazują,

że

PAPP-A

zwiększa

lokalną

biodostępność

insulinopodobnych czynników wzrostu IGF I i IGF II poprzez fragmentację ich białek
wiążących (IGFBP-4,-5 insulin-like growth factor binding protein).
Cel pracy
1. Ocena związku niskich stężeń białka ciążowego A (PAPP-A) oznaczonego
w teście podwójnym we krwi matki z ryzykiem powikłań ciąży związanych
z dysfunkcją łożyska wyrażonej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu
płodu i urodzeniem noworodka o niskiej masie urodzeniowej
2. Ocena przydatności oznaczeń niskich stężeń białka ciążowego A (PAPP-A)
w teście podwójnym we krwi matki w predykcji podwyższonego ryzyka porodu
przedwczesnego
3. Ocena przydatności oznaczenia stężenia białka ciążowego A (PAPP-A) w teście
podwójnym dla zwiększenia bezpieczeństwa okołoporodowego noworodka
ocenionego w skali Apgar w 1 minucie życia
4. Ocena przydatności oznaczeń stężenia białka ciążowego A (PAPP-A) w teście
podwójnym we krwi matki dla udoskonalenia projektów opieki perinatalnej nad
kobietą ciężarną w Polsce.
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Materiał i metodyka
W analizie prospektywnej wzięło udział 236 ciężarnych (grupa badana n=131; grupa
kontrolna n=105). Do analizy prospektywnej włączono ciężarne z pojedynczą ciążą, które
w latach 2010 - 2012 korzystały z ambulatoryjnej opieki perinatalnej i Programu Badań
Prenatalnych realizowanego w warunkach ambulatoryjnych przez NZOZ ARS Medical
Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu. Badania miały charakter
przesiewowy.
U każdej ciężarnej wykonano zintegrowany test podwójny dla identyfikacji zespołu
Downa w pierwszym trymestrze ciąży. Kryterium włączenia dla grupy badanej stanowiła
wartość PAPP-A oznaczona w teście podwójnym ≤ 0,50 MoM.
W analizie prospektywnej wyodrębniono i poddano analizie trzy cechy:
1. tydzień ukończenia ciąży,
2. masę urodzeniową noworodka,
3. wartość oceny noworodka w skali APGAR dla 1 min.
Kontynuując projekt badawczy zostało przeprowadzone kohortowe retrospektywne
badanie kliniczne, w którym wzięło udział 7243 ciężarnych korzystających w latach 2010 2012 z opieki perinatalnej I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM. Ciężarne
w analizie retrospektywnej były badane w ramach badań konsultacyjnych w III stopnia
ośrodku referencyjnym w zakresie perinatologii. W kontynuacji procesu badawczego
z programu ASTRAIA wyselekcjonowano ciężarne, u których oznaczono wartość PAPP-A ≤
0.5 MoM. Do programu zakwalifikowano ciężarne z pojedynczą ciążą (n=401). Z bazy NFZ
pozyskano, wyodrębniono i poddano empirii trzy cechy :
1. tydzień ukończenia ciąży,
2. masę urodzeniową noworodka,
3. wartość oceny noworodka w skali APGAR dla 1 min.

Wyniki
Analiza prospektywna
Selektywne wyodrębnienie cechy tygodnia ukończenia ciąży dla grupy badanej
i kontrolnej i jej analiza wykazała, że średni czas rozwiązania ciąży w grupie badanej wynosił
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38.5 i wahał się od 30 do 42 tygodniem ciąży natomiast w grupie kontrolnej średni czas
rozwiązania ciąży to 39.3 tydzień ciąży i rozkładał się między 35 a 42 tygodniem ciąży.
Zestawienie parametru tygodnia ukończenia ciąży między grupą badaną i kontrolną pozwoliło
stwierdzić że pomiędzy analizowanymi grupami względem tej cechy istnieje statystycznie
istotna różnica (p=0.0091). W grupie ciężarnych z oznaczoną w teście podwójnym wartością
PAPP-A ≤ 0,50 MoM 13% ciąż zakończyło się przed upływem 37 tc natomiast w grupie
kontrolnej odsetek ten wynosił 3%.
Ponadto zestawienie danych połączonych grup badanej i kontrolnej wykazało istotną
zależność między tygodniem rozwiązania ciąży (HBD) a oznaczonymi wartościami PAPP-A
MoM ( r = 0.14, p=0.0378), tzn. im niższą oznaczono u ciężarnej wartość PAPP-A tym ciąża
zakończyły się istotnie wcześniej.
Wartość PAPP-A MoM oznaczona dla powyższej populacji nie korelowała
z wartościami APGAR określonymi w 1-wszej minucie życia urodzonych noworodków
połączonej grupy badanej i kontrolnej (r= 0.10, p=0.1150).
Nie wykazano także selektywnie dla grupy badanej i kontrolnej istotnej korelacji
miedzy oceną noworodka w skali APGAR w 1-wszej minucie życia, a oznaczonymi
wartościami PAPP-A MoM w analizie prospektywnej.
Obserwacja cechy masa urodzeniowa noworodków połączonej grupy badanej
i kontrolnej wykazała wprost proporcjonalną istotną zależność pomiędzy tą cechą
a oznaczonymi wartościami PAPP-A MoM ( p=0.0184).
W celu kontynuacji oceny wpływu niskich stężeń PAPP-A w surowicy ciężarnych na
wewnątrzmaciczny wzrost płodu i masę urodzeniową noworodka dokonano rozdziału
populacji noworodków urodzonych w grupie badanej i kontrolnej względem masy
urodzeniowej na urodzone z masą < 2500 g oraz z masa urodzeniową ≥ 2500 g. W grupie
badanej zaobserwowano 10 przypadków noworodków z niską masą urodzeniową podczas,
gdy w grupie kontrolnej tylko 2 przypadki. Analiza zależności między badanymi grupami
a masą urodzeniową (< 2500g oraz ≥ 2500g) wykazała, że w grupie ciężarnych u których
oznaczono niskie wartości PAPP-A (PAPP-A < 0.5 MoM) istnieje statystycznie istotna
zwiększona częstość występowania noworodków z niską masą urodzeniową 7.6% vs. 1.9%
(p=0.0465). Stwierdzono, że ciężarne u których wartość PAPP-A MoM oznaczona miedzy 11
z 13 +6 tygodniem ciąży spełnia kryterium wartości niskiej mają statystycznie większe
ryzyko urodzenia noworodka z masą urodzeniową poniżej 2500 g w porównaniu do
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ciężarnych u których wartość PAPP-A MoM oznaczona miedzy 11 z 13 +6 tygodniem ciąży
tego kryterium nie spełniała.
Analiza retrospektywna
Empiria materiału analizy retrospektywnej wykazała, że średnia wartość PAPP-A
MoM w tej grupie ciężarnych wyniosła 0.385 MoM. W dalszej analizie wykazano istotną
wprost proporcjonalną zależność miedzy masą urodzeniową, a oznaczonymi wartościami
PAPP-A MoM (r=0.15, p=0.003) oraz istotna zależność PAPP-A MoM z wartościami
APGAR w 1 minucie życia (r=0.10, p=0.04).
Dodatkowo przeprowadzono korelację niskiego PAPP-A z tygodniem rozwiązania ciąży,
tempem wzrostu płodu oraz wartością APGAR w 1 minucie (APGAR 1) z rozdziałem
niskiego PAPP-A na trzy grupy, PAPP-A < 0.20 MoM, PAPP-A <0.21-0.30> oraz MoM,
PAPP-A<0.31-0.50>.
Poddając obserwacji 3 grupy pod względem tygodnia rozwiązania ciąży zaobserwowano
istotną różnicę (p=0.0103). Analiza post-hoc wykazała, że istotnie różnią się grupa I i grupa II
względem grupy III (p=0.0248). Średni czas rozwiązania w grupie I wynosił 37.4, w grupie II
37.4 tygodnia ciąży natomiast w grupie III 38.4 tygodnia.
Kontynuacja obserwacji parametru tygodnia ukończenia ciąży dla 3 powyżej analizowanych
grup wykazała, że w grupie I 23% noworodków urodziło się przed ukończeniem 37 tc
w grupie II 32% natomiast w grupie III odsetek ten wynosił 11%.
Analiza statystyczna parametru APGAR 1 wykazała istotną różnicę w badanych 3 grupach
(p=0.0424). Nie mniej jednak testy post-hoc nie wykazały różnic miedzy sobą. Istotna różnica
w teście Kruskala-Wallisa, może wynikać z faktu martwych urodzeń w grupach II i III.
W grupie II wystąpiło 1 martwe urodzenie, natomiast w grupie III było ich 9.
Analiza materiału wykazała także istotną różnicę w masie urodzeniowej w zależności od
badanej grupy (p=0.0072). Średnia masa urodzeniowa była najniższa w grupie I - 2818.6 g
następnie w grupie II - 3000.4 g , a najwyższa w grupie III - 3229.1g. Stwierdzono ponadto,
że z masą urodzeniową < 2500g w grupie I urodziło się 27% noworodków, w grupie II 24%,
a w grupie III 10%. Wykazano także, że wartości PAPP-A poniżej 0.30 MoM były powiązane
statystycznie z istotnie wolniejszym temp wzrostu płodu w porównaniu do grupy
z przedziałem oznaczenia wartości PAPP-A między 0.40 - 0.50 MoM (p=0.0188).
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Dzieląc całą populację noworodków analizy retrospektywnej na grupę z masą
urodzeniową < 2500 g oraz z masa urodzeniową ≥ 2500 g wykazano istotną różnicę
w wartościach PAPP-A MoM miedzy grupami (p=0.0111). Średnia wartość PAPP-A MoM
w grupie z masą urodzeniową < 2500 g wynosiła 0.35 MoM natomiast w grupie z masą
urodzeniową ≥ 2500 g 0.39 MoM. Wykazano także istotną różnicę w czasie urodzenia
noworodków z grupy o masie urodzeniowej < 2500 g wobec grupy o masie urodzeniowej
≥ 2500 g (p=0.0001). Średnia dla tygodnia ukończenia ciąży w grupie < 2500 g wynosiła
33.9 natomiast w grupie ≥ 2500 g wyniosła 38.8.
Analiza statystyczna
Analizę statystyczną wykonano przy pomocy pakietu statystycznego Statictica 10 PL
(StatSoft). Testy uznawano za istotne statystycznie przy p<0.05.
Wnioski
1. Niskie wartości PAPP-A oznaczone w teście podwójnym mają wartość predykcyjną
dla

identyfikacji

płodów

zagrożonych

zahamowaniem

wzrostu

płodu

i urodzeniem noworodka o niskiej masie urodzeniowej.
2. Niskie wartości PAPP-A oznaczone w teście podwójnym mają wartość predykcyjną
dla identyfikacji płodów zagrożonych wyższym ryzykiem porodu przedwczesnego.
3. Niskie i skrajnie niskie wartości PAPP-A oznaczone w zintegrowanym teście
podwójnym nie są parametrem symptomatycznym dla predykcji stanu
noworodka ocenianego w skali APGAR w 1 minucie jego życia.
4. Lepsze zrozumienie i bardziej wnikliwa interpretacja szczegółów wynikających
z oznaczania stężenia białka PAPP-A w teście podwójnym stanowi potencjał dla
udoskonalenia projektów opieki perinatalnej nad kobietą ciężarną w Polsce.
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Summary
Pregnancy protein A (PAPP-A) - Clinical Application in the first trimester of pregnancy
Introduction
It should be noted that there are many benefits of performing pregnancy tests as early
as in the first semester. Pregnancy-associated plasma protein A is currently used in most
screening programmes oriented at early detection of the Down syndrome.
Many authors believe there is a correlation between low PAPP-A concentrations in
women during the first trimester of pregnancy and limitation of foetal growth, low birth
weight, and increased risk of premature delivery.
There is strong evidence that PAPP-A increases local bioavailability of insulin-like
growth factors – IGF I and IGF II - by fragmenting their binding proteins (IGFBP-4,-5
insulin-like growth factor binding protein).
Objective
1. Evaluation of the correlation between low pregnancy-associated plasma protein A
(PAPP-A) levels found in a double test from maternal blood and the risk of pregnancy
complications related to placental dysfunction expressed with intrauterine foetal
growth inhibition and low birth weight of the infant
2. Evaluation of usefulness of low pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A)
levels found in a double test from maternal blood in predicting increased risk
of premature birth
3. Evaluation of usefulness of low pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A)
levels found in a double test in increasing perinatal safety of infants assessed using
the Apgar scale in 1 minute after birth
4. Evaluation of usefulness of low pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A)
levels found in a double test from maternal blood in streamlining projects in
perinatal care over pregnant women in Poland.
Material and methodology
236 pregnant women (study group n=131; control group n=105) participated in our
prospective analysis. Prospective analysis included pregnant women with single pregnancies
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who in the years 2010-2012 used outpatient perinatal care and the Prenatal Tests Programme
delivered in outpatient facilities by NZOZ ARS Medical Specialist Medical Services Centre
in Poznań. The conducted tests were screening tests.
Every pregnant woman had an integrated double test performed for identification of
the Down syndrome during the first trimester. PAPP-A value in the double test at
≤ 0.50 MoM was the study group inclusion criterion.
Prospective analysis distinguished and analysed three characteristics:
4. pregnancy termination week,
5. infant birth weight,
6. 1 minute APGAR score.
The research project proceeded with a cohort retrospective clinical trial including
7243 pregnant women covered in 2010-2012 with perinatal care at the 1st Chair and Clinic
of Obstetrics and Gynaecology of the Warsaw Medical Uniwersity. In the retrospective
analysis, pregnant women were examined during consultations at a tertiary perinatology
reference centre. In continuation of the research process, ASTRAIA programme selected
the pregnant women with PAPP-A ≤ 0.50 MoM. Pregnant women with a single pregnancy
qualified for the programme (n=401). Three characteristics were obtained from the NFZ’s
database, distinguished and empirically analysed:
4. pregnancy termination week,
5. infant birth weight,
6. 1 minute APGAR score.
Results
Prospective analysis
Selection of the pregnancy termination week characteristic for the study and control
groups and analysis of this characteristic has shown that the average moment of delivery
in the study group was week 38.5 and varied from week 30 to week 42, while in the control
group the average moment of delivery was week 39.3, ranging from week 35 to week 42.
Comparison of the pregnancy termination week between the study group and control group
found that there is a statistically significant difference between the groups analysed in terms
of this characteristic (p=0.0091). In the group of pregnant women with PAPP-A value
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in the double test at ≤ 0.50 MoM, 13% of pregnancies terminated before week 37 while
in the control group it was 3%.
Moreover, comparison of data of study and control groups combined has shown a significant
relationship between the pregnancy termination week and the previously tested PAPP-A
MoM values (r=0.14, p=0.0378), i.e. the lower maternal PAPP-A level, the significantly
earlier pregnancy termination.
PAPP-A MoM level tested for the above population was not correlated with 1 minute
APGAR scores of infants of both study and control groups combined (r=0.10, p=0.1150).
Neither was any significant correlation selectively found between the infants’ 1 minute
APGAR scores and the PAPP-A MoM values measured in the prospective analysis.
Observation of infant birth weights in the study and control groups combined has
shown a directly proportionately significant relationship between this characteristic and
the measured PAPP-A MoM values (p=0.0184).
To continue evaluation of the effect of low PAPP-A values in sera of pregnant women on
the intrauterine foetal growth and infant birth weight, population of infants born in the study
and control group were divided in terms of birth weight into two groups: < 2500 g and ≥ 2500
g. In the study group there were 10 infants with low birth weight, while in the control group
there were only 2 such cases. Analysis of relationships between the study groups and the birth
weight (< 2500 g and ≥ 2500 g) has shown that the group of pregnant women with low PAPPA values measured (PAPP-A < 0.5 MoM) there is a statistically significantly increased
incidence of low infant birth weight – 7.6% vs. 1.9% (p=0.0465). It was found that pregnant
women with PAPP-A MoM value measured between week 11 and 13+6 meets the low value
criterion have a statistically significantly higher risk of giving birth to a low birth weight
infant, below 2500g, than the pregnant women whose PAPP-A MoM value measured between
week 11 and 13+6 of pregnancy did not meet this criterion.
Retrospective analysis
Retrospective analysis material empirically demonstrated that average value of
PAPP-A MoM in this group of pregnant women was 0.385 MoM. Further analysis has shown
a significant, directly proportionate relationship between birth weight and the PAPP-A MoM
values measured (r=0.15, p=0.003) and a significant relationship between PAPP-A MoM and
1 minute APGAR scores (r=0.10, p=0.04).
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In addition to this, correlation was performed for low PAPP-A with pregnancy termination
week, foetal growth rate, and 1 minute APGAR score (APGAR 1) with low PAPP-A divided
into three groups: PAPP-A < 0.20 MoM, PAPP-A <0.21-0.30> and MoM, PAPP-A<0.310.50>.
Observation of these 3 groups in terms of pregnancy termination week has shown
a significant difference (p=0.0103). Post-hoc analysis has shown a significant difference
between group I and group II versus group III (p=0.0248). Average delivery time in group I
was week 37.4, in group II – week 37.4, while in group III – week 38.4.
Continued observation of the pregnancy termination week parameter for the 3 above groups
has shown that in group I 23% of infants were born before week 37, in group II – 32%, while
in group III – 11%.
Statistical analysis of APGAR 1 parameter has shown a significant difference
in the 3 analysed groups (p=0.0424). Post-hoc tests, however, have shown no differences
between the groups. The significant difference in the Kruskal-Wallis test may be caused
by stillbirths in groups II and III. There was 1 stillbirth in group II, while in group III there
were as many as 9.
Analysis of materials has also shown a significant difference in birth weights between
the analysed groups (p=0.0072). Average birth weight was lowest in group I – 2818.6 g,
second lowest in group II – 3000.4 g, and highest in group III – 3229.1 g. It was also found
that in group I 27% of infants had birth weight below 2500g, while in group II it was 24%,
and in group III – 10%. PAPP-A values below 0.30 MoM were shown to be statistically
significantly associated with significantly lower foetal growth rate compared to the group
with PAPP-A values between 0.40 and 0.50 MoM (p=0.0188).
Division of the entire infant population in the retrospective analysis into two groups:
with birth weight <2500 g and birth weight ≥ 2500 g has shown a significant difference
in PAPP-A MoM values between these groups (p=0.0111). Average PAPP-A MoM value
in the group with birth weight < 2500 g was 0.35 MoM, while in the group with birth weight
≥2500 g it was 0.39 MoM. Significant difference in delivery time of infants with birth weight
< 2500 g and infants with birth weight ≥ 2500 g (p=0.0001). Average delivery time in group
<2500 g was week 33.9, while in the group ≥ 2500 g it was week 38.8.
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Statistical analysis
Statistical analysis was performed using Statistica 10 PL (StatSoft). The tests were considered
statistically significant at p<0.05.
Conclusions
1. Low PAPP-A levels found in a double test have a predictive value for identifying
foetuses at risk of intrauterine foetal growth inhibition and low birth weight.
2. Low PAPP-A levels found in a double test have a predictive value for identifying
foetuses at higher risk of premature birth.
3. Low and extremely low PAPP-A levels found in the integrated double test are not
a symptomatic parameter for prediction of infant condition according to APGAR
score 1 minute after birth.
4. Better understanding and a more in-depth interpretation of details resulting from
PAPP-A assessment in a double test is a potential for streamlining projects in
perinatal care over pregnant women in Poland.
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1. Wstęp
1.1 Diagnostyka prenatalna I trymestru
Przedstawiona praca została wykonana w ramach realizowanego w Polsce Programu
Badań Prenatalnych dla pierwszego trymestru ciąży.
Należy wskazać, że jest wiele korzyści płynących z prowadzenia badań ciąży już
w pierwszym trymestrze. Po pierwsze, badanie przesiewowe prowadzone w pierwszym
trymestrze, które łączy USG i badanie markerów surowiczych (PAPP-A i wolnej beta-hCG)
daje, po wykluczeniu kosztownych testów przy użyciu biomarkerów pozakomórkowego DNA
z krwi matki (cf DNA), najwyższy z obecnie możliwych do osiągnięcia stopień
wykrywalności aneuploidalnych płodów [1, 2]. Po drugie, pomiar przezierności karkowej NT
jest pomocny w określeniu ryzyka wystąpienia licznych nieprawidłowości innych niż
aneuploidie [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Po trzecie, prawie kompletna ocena sonograficzna anatomii
płodu może zostać przeprowadzona już w pierwszym trymestrze ciąży [2, 8, 9, 10] i wreszcie,
ocena USG prowadzona w pierwszym trymestrze zawiera pomiar długości ciemieniowosiedzeniowej, który jest najbardziej wiarygodną metodą przybliżającą rzeczywisty wiek ciąży.
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że prawidłowo określony wiek ciąży jest
jedną z najistotniejszych informacji niezbędnych do prowadzenia ciąż prawidłowych i tych
z grupy ryzyka [2].

Ryc. 1. Badanie ultrasonograficzne w I trymestrze ciąży. Profil płodu.
Autor zdjęcia – Józef Krawczyk.
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Badanie USG prowadzone w pierwszym trymestrze ma jeszcze większe znaczenie
w przypadku ciąż mnogich. Pierwszy trymestr to optymalny okres dla ustalenia
kosmówkowości i owodniowości ciąży mnogiej [11]. Ponadto, ustalenie kosmówkowości
pomaga w wyborze odpowiedniego algorytmu kalkulacji ryzyka wystąpienia aneuploidii [2,
12, 13].

Ryc. 2. Ciąża wielopłodowa w badaniu ultrasonograficznym pierwszego trymestru.
Bliźnięta nierozdzielone. Autor zdjęcia – Józef Krawczyk.

W przeciwieństwie do biochemicznych markerów surowicy matki, wykorzystanie
markerów USG aberracji chromosomalnych w ciążach mnogich pozwala na ustalenie ryzyka
indywidualnie dla każdego z bliźniąt, a nie dla ciąży jako całości [2,11,12,14]. Markery
biochemiczne matki w ciążach mnogich wyższego rzędu (potrójna lub wyższa) są nierzetelne,
tak więc badanie USG w pierwszym trymestrze w ciążach wielopłodowych (potrójna lub
wyższa) pozostaje najlepszą alternatywą [2, 14].
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1.2 Białko ciążowe typu A (PAPP-A) zastosowanie kliniczne w pierwszym
trymestrze ciąży

Białko ciążowe A zostało po raz pierwszy zidentyfikowane w 1974 r. [15]. Obecnie
znajduje zastosowanie w większości programów przesiewowych ukierunkowanych na
wczesną detekcję zespołu Downa, ponieważ wykazano, że jego niskie stężenie w surowicy
krwi matki jest związane z trisomią 21, 18 i 13 [16, 17, 18, 19].
Udokumentowano także badania nad przydatnością kliniczną związku stężenia PAPP-A
z porodem przedwczesnym, ograniczeniem wewnątrzmacicznego wzrostu płodu (IUGR),
stanem przedrzucawkowym, poronieniem czy urodzeniem martwego płodu [20, 21]. Wobec
powyższego oznaczane w surowicy kobiet ciężarnych w Polsce stężenia białka PAPP-A oraz
właściwa interpretacja wyników tego badania mogłyby zostać wykorzystane w programach
przesiewowych w kierunku dysfunkcji łożyska, łącznie IUGR, niską masą urodzeniową czy
porodem przedwczesnym.
Lepsze zrozumienie i wnikliwsza interpretacja szczegółów wynikających z oznaczania
stężenia tego białka w surowicy ciężarnych stanowi potencjał dla udoskonalenia projektów
opieki perinatalnej nad kobieta ciężarną w Polsce.

1.3 Biochemia i biosynteza białka ciążowego typu A
Krążące białko ciążowe A wywodzi się głównie z syncytiotrofoblastu [22, 23] a gen
PAPP-A znajduje się na ludzkim chromosomie 9q33.1 [24]. Białko jest wydzielane jako
połączony wiązaniem dwusiarczkowym homodimer o masie cząsteczkowej 400 000 g/mol
(Ryc. 3)
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Ryc. 3.

(A) Struktura białka ciążowego A. (B) Struktura heterotetramerycznego kompleksu
z

prekursorem

oznaczanego

eozynofilowego

jako

głównego

PAPP-A/proMBP.

białka

Pionowe

zasadowego

linie

oznaczają

(proMBP),
wiązania

dwusiarczkowe (disulfidowe) łączące dwie podjednostki [25].
Każda podjednostka zawiera 1547 aminokwasów [26] które tworzą moduły
występujące również w innych białkach (Ryc. 3), lecz stopień podobieństwa jest ogólnie
niski. Cechą wyróżniającą PAPP-A spośród innych białek jest moduł metaloproteinazy (MP),
na podstawie którego PAPP-A jest zaklasyfikowane do dużej rodziny metaloproteinaz
macierzy.
Prawie wszystkie cząsteczki krążącego białka ciążowego A są kowalencyjnie
związane z prekursorem eozynofilowego głównego białka zasadowego proMBP. Obydwa
białka łączą się, formując heterotetrameryczny (2:2) kompleks zbudowany z dwóch
podjednostek PAPP-A i dwóch podjednostek proMBP, oznaczony jako PAPP-A/proMBP
[27].
Silne

dowody

wskazują,

że

PAPP-A

zwiększa

lokalną

biodostępność

insulinopodobnych czynników wzrostu IGF I i IGF II poprzez fragmentację ich białek
wiążących

(IGFBP-4,-5).

Uważa

się,

że

IGF

wykazuje

aktywność

mitogenną

i antyapoptotyczną oraz jest istotny dla wzrostu komórek większości ludzkich tkanek [28, 29].
Wyłącznie dimer białka ciążowego A, nie kompleks PAPP-A/proMBP, wykazuje
wspomnianą aktywność proteolityczną wobec kompleksu IGF z białkiem wiążącym IGFBP4,-5 [30].
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PAPP-A biorąc udział w kontroli układu insulinopodobnego czynnika wzrostu
w pierwszym trymestrze ciąży, przy niskich stężeniach, wydaje się skutkować istotnie
obniżoną aktywnością IGF-I i IGF-II, co koliduje z procesem wczesnej placentacji
i w konsekwencji ze wzrostem i funkcją łożyska [31, 32].

1.4

Stężenie PAPP-A w surowicy krwi matki
Stężenie PAPP-A w surowicy krwi matki jest wykrywalne krótko po implantacji

i następnie jego stężenie rośnie podczas ciąży, podwajając swoją wartość co 3-4 dni w okresie
pierwszego trymestru. Stężenie PAPP-A swoje maksimum osiąga w końcowym etapie ciąży
(Ryc.4) [33, 34]. Szybki wzrost stężenia PAPP-A w okresie pierwszego trymestru sprawia, że
interpretacja danej wartości staje się wybitnie zależna od wieku ciążowego. Powszechną
praktyką jest zatem używanie jednostki wielokrotności mediany (MoM) dla wyrażenia
stężenia PAPP-A niezależnie od wieku ciążowego. Średni czas półtrwania białka ciążowego A
po fizjologicznym porodzie wynosi 53 ± 26 godzin [35]. Stężenie PAPP-A jest odpowiednio
100- i 1000-krotnie niższe we krwi płodu i w płynie owodniowym w porównaniu do krwi
matczynej [36].
Oprócz wieku ciążowego, na stężenie PAPP-A w surowicy krwi matki mają wpływ
cechy matczyne oraz związane z ciążą (Tab. 1) [25].
Niektóre z nich, jak wielorództwo i palenie są prawdopodobnie powiązane z masą
tkanki

trofoblastycznej,

ponieważ

stężenie

PAPP-A

wzrasta

wraz

z

określoną

ultrasonograficznie objętością łożyska [25]. Inne czynniki, takie jak masa ciała matki przed
ciążą zostały skorelowane z objętością dystrybucji, natomiast związek z płcią płodu, ilością
przebytych ciąży, przynależnością etniczną oraz wspomaganym rozrodem jak dotąd nie
znalazło biologicznego wyjaśnienia.
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Tab. 1.

Wybrane matczyne oraz związane z ciążą czynniki wpływające na poziom PAPP-A
w surowicy krwi matki w trakcie ciąży [25].

Ciąża mnoga
Bliźnięta (48,51,55)

1,86-2,12 Mom

Dwukosmówkowe

2,25 MoM

Jednokosmówkowe

1,76 MoM

Sposób koncepcji
IVF (43,57,65,66)

0,80-0,90 MoM

ICSI (43,66)

0,66-0,81 MoM

FER (43,66)

0,95-1,05 MoM

Płeć płodu (współczynnik)
Żeńska vs. Męska (42,50)

1,06-1,10

Przynależność etniczna (współczynnik)
Afrokaraibska vs. Kaukaska (53,57,61)

1,55-1,57

Południowoazjatycka vs. Kaukaska (53,57)

1,03-1,08

Wschodnioazjatycka vs. Kaukaska (53,57,58,61)

1,09-1,20

Masa ciała matki przed ciążą
35-45 kg vs.pozostałe (52)

1,55 MoM

115-125 kg vs. pozostałe (52)

0,42MoM

Palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży
palenie w trakcie ciąży (41,45,57,62,63)

0,82-0,86 MoM

Pozostałe sugerowane czynniki związane z poziomem PAPP-A (współczynnik)
Pierworództwo vs. wielorództwo (49,57)

1,01-1,02

Insulinozależna DM vs. nieinsulinozależna DM (46,54,56)

0,80-1,01

Matki zainfekowane HIV vs. HIV-negatywne (64)

0,84

Grupa krwi i czynnik Rh: B Rh(-) vs. Pozostałe*(59)

1,06

Ciąża z trisomią 21,18 lub 13 w wywiadzie (60)

1,15

*

Wszystkie inne kombinacje czynnika Rh i układu grupowego krwi AB0 nie wykazały różnic pomiędzy
medianami.
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1.5 Zastosowanie w położnictwie
Najlepiej udokumentowanym wykorzystaniem klinicznym PAPP-A są programy testów
przesiewowych w I trymestrze ciąży dla wykrywania nieprawidłowości chromosomalnych
charakteryzujących

się

niskim

stężeniem

PAPP-A.

Celem

tych

programów

jest

zidentyfikowanie ciężarnych kobiet, którym powinno się zaproponować biopsję kosmówki
(CVS) lub amniocentezę. Nie istnieje patofizjologiczne wyjaśnienie tych niskich wartości
stężenia PAPP-A, które typowo wynoszą 0.34-0.62 MoM dla zespołu Downa; 0.25 MoM dla
zespoł Patau [4]; 0.15-0.22 MoM dla zespołu Edwardsa [37]; i 0.49 dla zespołu Turnera
(Tab.2). Jeżeli PAPP-A plus wolna podjednostka ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (βhCG), określane jako test podwójny, są połączone z wiekiem matki i grubością przezierności
karkowej współczynnik wykrywalności (DR) wynosi 85-94% przy wskaźniku błędnego
dodatniego wyniku testu na poziomie ok. 5%. Skuteczność skriningu z wykorzystaniem
PAPP-A i wolnej β-hCG zależy od wieku ciążowego. Wykazano, że wartość PAPP-A w
trisomii 21 jest niższa, przez co jest on tym bardziej wydajny jako biochemiczny marker, im
wcześniej w ciąży zostanie oznaczony. Wolna β-hCG posiada natomiast odwrotną
charakterystykę. Odkryto, że współczynnik wykrywalności podnosi się, kiedy test podwójny
jest przeprowadzany relatywnie wcześnie, przed 10 tygodniem. Rozdzielenie testu
podwójnego, z wczesnym pomiarem PAPP-A i późnym pomiarem wolnej β-hCG, może
prowadzić do dalszej poprawy współczynnika wykrywalności. W przypadkach trisomii 13
i 18, stężenia zarówno PAPP-A, jak i wolnej β-hCG są niższe w późniejszej fazie I trymestru,
lecz nie wykazano, aby miało to wpływ na współczynnik wykrywalności.
Ponieważ stężenie matczynego PAPP-A pośrednio odzwierciedla objętość łożyska
i prawdopodobnie masę tkanki trofoblastycznej, logicznym wydaje się być związek niskich
wartości PAPP-A z obniżonymi wartościami biometrii płodu w I i II trymestrze ciąży oraz
z niekorzystnym zakończeniem ciąży jak IUGR i następowo niska masa urodzeniowa,
poronieniem samoistnym, urodzeniem martwego płodu, stanem przedrzucawkowy czy
porodem przedwczesnym [6-10]. Kliniczna użyteczność wymienionych zależności nie jest
jednak całkowicie wyjaśniona, jako że współczynniki wykrywalności niekorzystnych form
zakończenia ciąży są niestety względnie niskie (8-16%) [6-10].
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Ryc. 4. Średni poziom białka ciążowego A w zależności od tygodnia ciąży w pierwszym
trymestrze na podstawie 34951 przypadków fizjologicznej ciąży [25].

1.6 Wolna podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej- β-hCG

Drugim parametrem

składowym testu podwójnego jest wolna podjednostka

gonadotropiny kosmówkowej (ß-hCG) Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest
hormonem glikoproteinowym zbudowanym z podjednostek α i β, pomiędzy którymi znajduje
się wiązanie niekowalencyjne. Podjednostka α składa się z 92 aminokwasów połączonych
pięcioma mostkami disulfidowymi [38]. Struktura

podjednostki α jest identyczna jak

w cząsteczkach innych hormonów glikoproteinowych: LH, FSH i TSH. Podjednostka ß
składa się z 145 aminokwasów połączonych sześcioma mostkami disulfidowymi. Struktura ta
jest unikatowa i wyróżnia hCG spośród innych hormonów glikoproteinowych. Cząsteczka
hCG jest rozpoznawana przez receptor wspólny dla LH i hCG, zlokalizowany w jajnikach,
macicy i gruczołach piersiowych [39].
Gonadotropina kosmówkowa produkowana jest początkowo przez zarodek zaraz po
koncepcji, później przez syncytiotrofoblast. hCG podtrzymuje funkcje ciałka żółtego
wydzielającego progesteron, który jest kluczowym hormonem dla utrzymania i rozwoju ciąży
[39]. Wolna podjednostka ß-hCG jest oznaczalna w surowicy ciężarnej 6-8 dni po
zapłodnieniu. Wartość maksymalną osiąga w 8-10 tygodniu ciąży, a następnie ulega
stopniowemu obniżeniu do momentu osiągnięcia stanu plateau w 18-20 tygodniu ciąży
i pozostaje względnie stała do zakończenia ciąży [12].
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Wolna podjednostka ß-hCG, znalazła zastosowanie jako niezależny czynnik
predykcyjny wystąpienia aneuploidii u płodu w badaniach przesiewowych wykonywanych na
wczesnym etapie ciąży [16]. W przypadku płodu z zespołem Downa poziom ß-hCG
w surowicy rośnie dwukrotnie w stosunku do normy właściwej dla wieku ciąży
fizjologicznej. W trisomii 18 i 13 stężenia wolnej podjednostki ß są niższe , natomiast
w okolicznościach wystąpienia wad płodu związanych z chromosomem płci stężenia ß-hCG
pozostaje niezmieniony przy rejestrowanym obniżonym stężeniu PAPP-A [12, 16].
Dołączenie

testu

podwójnego

do

przesiewowego

badania

ultrasonograficznego

wykonywanego w pierwszym trymestrze ciąży podnosi wydajność wykrywania trisomii 21,
18, 13 monosomii X i triploidii

do około 90%, przy wynikach fałszywie dodatnich

wynoszących 5% [40, 41].

1.7 Płód za mały dla wieku ciążowego

Istnieją różne definicje płodu SGA i ciężkiej postaci tego zaburzenia. Na potrzeby
niniejszej pracy przyjęto, że termin SGA określa płód, którego szacunkowa masa ciała
(estimated fetal weight – EFW) lub obwód brzucha (abdominal circumference – AC)
odpowiadają wartościom poniżej 10 centyla, a ciężka postać tego zaburzenia opisuje
przypadki, w których EFW lub AC odpowiadają wartościom poniżej 3 centyla [42].
IUGR wskazuje, że czynnik patognomiczny ujawniający się prenatalnie ograniczył
genetyczny potencjału wzrostu płodu, a dynamika jego wzrastania nie odpowiada wiekowi
ciążowemu. IUGR nie jest synonimem SGA. Niektóre płody/noworodki o cechach IUGR
charakteryzują się niskimi wartościami pomiarów biometrycznych w stosunku do wieku
ciąży, jednak 50-70% płodów SGA jest konstytucjonalnie małych ponieważ ich proces
wzrastania uzależniony jest od proporcji ciała matki a także jej pochodzenia etnicznego [43].
U strukturalnie prawidłowych płodów SGA występuje zwiększone ryzyko powikłań
i zgonów okołoporodowych, jednak najbardziej niekorzystne wyniki zdrowotne dotyczą
grupy płodów obciążonych IUGR z niekorzystnymi implikacjami dla dalszego rozwoju
psychofizycznego tych dzieci [44, 45].
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Wyróżniamy następujące kryteria płodów wykazujących cechy restrykcji:
1. płody konstytucjonalnie małe,
2. płody powikłane IUGR z powodu nieprawidłowości łożyska,
3. płody powikłane IUGR z powodów innych niż nieprawidłowości łożyska, takich jak
wrodzone błędy metaboliczne, wady strukturalne lub chromosomalne płodu czy
choroby ciężarnej.
Matczyne czynniki pierwszorzędowe mogące mieć negatywny wpływ na transfer
przezłożyskowy składników odżywczych i w prostej linii prowadzić do rozwoju płodu SGA
lub płodów SGA z ciężką postacią tego zaburzenia obejmują, między innymi, cukrzycę
powikłaną zmianami naczyniowymi [46], umiarkowane i ciężkie uszkodzenie nerek,
w szczególności powiązane z nadciśnieniem [47], zespół antyfosfolipidowy [48, 49].
Podwyższone ryzyko omawianego powikłania odnotowuje się także w przypadku tocznia
rumieniowatego układowego [50] i niektórych typów wrodzonych wad serca, w szczególności
siniczych [51]. Wolfe wykazał, że ciężarne, które wcześniej rodziły noworodki SGA ryzyko
urodzenia kolejnego dziecka z tym powikłaniem jest przynajmniej dwukrotnie wyższe [5254] Ryzyko to wzrasta jeszcze bardziej po urodzeniu dwojga dzieci z SGA [54]. Istotnie
wyższym ryzykiem urodzenia kolejnego dziecka SGA obarczone są także kobiety, u których
w poprzednich ciążach występował stan przedrzucawkowy [54] lub zgon wewnątrzmaciczny
[53], w szczególności z niewyjaśnionym obumarciem wcześniaczego płodu, u którego
stwierdzono cechy IUGR [55-57]. Astma, choroby tarczycy, przewlekłe choroby jelit
i depresja, w przypadku braku powikłań i właściwego leczenia, nie są uznane za czynnik
ryzyka płodu z cechami SGA [58, 59].
Matczyne czynniki drugorzędowe ryzyka urodzenia dziecka SGA lub płodów SGA
z ciężką postacią tego zaburzenia to wiek matki ≥ 35 lat, z dalszym wzrostem u kobiet
powyżej 40 roku życia [60], wybrane pochodzenie etniczne [61, 62], nierództwo [63],
deprywacja społeczna [64], stan niezamężny [65], wskaźnik masy ciała (BMI) < 20 [66-68],
BMI >25 [66, 67], SGA u matki [69], codzienne forsowne ćwiczenia [70], krótki
(< 6 miesięcy) lub długi (> 60 miesięcy) odstęp między ciążami [71], oraz intensywne
krwawienie z narządów płciowych w I trymestrze ciąży [72]. Narażenie matki na przemoc
domową podczas ciąży, jak wykazano w przeglądzie systematycznym, jest związane z niską
masą urodzeniową (skorygowany iloraz szans 1,53, 95% przedział ufności 1,28-1,82) [73].
Wykazano również, że niski przyrost masy ciała ciężarnej koreluje z SGA u noworodka [74,
75].
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Kilka czynników ekspozycyjnych wydaje się wykazywać związek przyczynowy
z urodzeniem dziecka SGA; należy do nich umiarkowane spożywanie alkoholu [76],
zażywanie narkotyków [77] oraz palenie tytoniu [67, 78]. Skutki palenia papierosów są
zależne jednak od dawki [67]. Pozostałe czynniki ryzyka to spożycie kofeiny przez matkę
w ilości ≥ 300 mg dziennie w 3. trymestrze [79] oraz niskie spożycie owoców w okresie
poprzedzającym ciążę. Drugorzędowym czynnikiem ryzyka rozwoju płodu SGA jest także
ciąża pojedyncza uzyskana w wyniku zapłodnienia in vitro [80, 81], zmiana ojca [82] oraz
odnotowany w wywiadzie fakt, że wcześniejsze dzieci danego ojca urodziły się jako SGA
[83].
Brak

jest

wystarczających

dowodów,

aby

ustalić

wzajemne

powiązania

drugorzędowych czynników między sobą u danej kobiety, a co za tym idzie ustalić
spersonalizowane postępowanie dla konkretnej ciężarnej. Wobec powyższego, istotny wkład
w określeniu takiego schematu wnieść mogą biochemiczne markery zespołu Downa
oznaczane w I trymestrze ciąży [84].
Wystąpienie u ciężarnej pojedynczego pierwszorzędowego czynnika ryzyka (iloraz
szans > 2.0) dla urodzenia dziecka SGA lub płodów SGA z ciężką postacią tego zaburzenia
powinien skutkować skierowaniem ciężarnej na seryjny pomiar ultrasonograficzny wielkości
płodu oraz ocenę jego dobrostanu z wykorzystaniem przepływu na poziomie UA między 26 28 tc. Występowanie, co najmniej 3 czynników ryzyka drugorzędowych prawdopodobnie
skutkować będzie także znacznym ryzykiem urodzenia noworodka z cechami SGA [85].
Nieprawidłowa

dynamika

wzrastania

płodu

obejmuje

typ

symetryczny

i niesymetryczny w zależności od proporcji głowy do brzucha (HC/AC, TCD/AC), głowy do
kości udowej (HC/FL), brzucha do kości udowej (AC/FL) [86].
Typ symetryczny - charakteryzuje się wczesnym początkiem, a u płodów stwierdza
się proporcjonalnie mniejsze wartości AC, HC i wymiar kości długich. U noworodków
występuje niedobór masy ciała, ale także, długości urodzeniowej. Klinicznie stwierdza się
u noworodka prawidłowo rozwiniętą tkankę tłuszczową oraz dobrze napiętą skórę [87]. Ten
typ najczęściej związany jest z ciężkiego stopnia ograniczeniem wzrastania płodu z powodu
niewydolności łożyska, aneuploidią, zespołami genetycznymi, wrodzonymi infekcjami,
wrodzonymi błędami metabolicznymi czy narażeniem ciężarnej na działanie szkodliwych
czynników chemicznych [88].
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Typ asymetryczny - rozpoczyna się w drugiej połowie ciąży. Wartość AC jest
bardziej zmniejszona niż HC.

Klinicznie stwierdza się, przy względnie prawidłowym

obwodzie głowy i długości ciała noworodka, małą masę urodzeniową, zapadnięty brzuch,
brak tkanki tłuszczowej. W etiologii dominują niewydolność łożyska, triploidie, dysplazje
szkieletowe.
Do metod umożliwiających ocenę prawdopodobieństwa rozwoju płodu/noworodka
SGA wykorzystywanych w I i II trymestrze ciąży należą: wywiad ogólnolekarski
i położniczy, badanie położnicze, badania przesiewowe markerów zespołu Downa I trymestru
we krwi matki oraz ocena przepływu w tętnicy macicznej.
Metodami wykrywania płodu SGA w II i III trymestrze ciąży w celu postawienia
prawidłowego rozpoznania jest seryjny pomiar ultrasonograficznych jego AC lub ocena masy
ciała z wykorzystaniem zindywidualizowanych siatek centylowych prowadzony, co 2-3
tygodnie. Najczulszym pojedynczym pomiarem biometrycznym w przewidywaniu IUGR jest
obwód brzucha płodu, odzwierciedlający wielkość wątroby, a tym samym zmagazynowany
glikogen i stan jego odżywienia. Prawidłowe wartości AC w odniesieniu do danego tygodnia
ciąży wiarygodnie wykluczają wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania. Przeprowadzanie
częstszych pomiarów wielkości płodu może jednak być niezbędne wówczas, gdy istnieje
konieczność dokonania oceny szacunkowej urodzeniowej masy ciała z innych powodów niż
diagnostyka SGA/IUGR.
Kilka różnych norm wzrostu płodu zostało opisanych [89, 90], w tym warunkowe
siatki centylowe [91] choć w klinicznej praktyce nie znalazły one szerszego zastosowania.
Opublikowane średnie współczynniki wzrostu AC oraz EFW po 30 tygodniu ciąży wynoszą
odpowiednio 10 mm w ciągu 14 dni oraz 200 g w przedziale także 14 dni, jednak w sytuacji
mniejszych wartości występują większe zróżnicowania (co odzwierciedla różne metody
służące do obliczania odchylenia standardowego [SD]) [92] . Jednakże wykazano także, że
zmiana wartości AC o mniej niż 5 mm przez okres 14 dni wskazuje na IUGR [89]. Innym
sonograficznym pierwszym objawem IUGR może być zmniejszona objętość płynu
owodniowego. Istotne klinicznie małowodzie, (czyli AFI < 5cm lub największa pojedyncza
kieszonka płynowa < 2cm) wiąże się z 86% pozytywną wartością predykcyjną IUGR.
Wykazano, że dolne wartości graniczna AFI (5-10cm) koreluje z 4-krotnym wzrostem
częstości występowania restrykcji wzrastania u płodu [86].
Rozwój płodu SGA, a zwłaszcza ciężkiej postaci tego powikłania, wymagającej
ukończenia ciąży przed 36 tygodniem ciąży, wiąże się z nieprawidłową inwazją trofoblastu
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w tętnice spiralne mięśnia macicy oraz ze zmniejszonym przepływem macicznołożyskowym.
Widmo prędkości przepływu tętniczego u kobiet niebędących w ciąży oraz
u ciężarnych w I trymestrze wykazuje małą prędkość przepływu późnorozkurczowego
i charakteryzuje się obecnością wcięcia wczesnorozkurczowego. Utrzymujące się wcięcia fali
przepływu lub nieprawidłowe współczynniki prędkości przepływu po 24 tygodniu ciąży są
konsekwencją nieprawidłowej inwazji trofoblastu do tętnic spiralnych mięśniówki macicy
[93]. Opisywane upośledzenie krążenia łożyskowego spowodowane jest zakrzepicą
i patologiczną budową kosmków w przebiegu ciąży obciążonej IUGR. Stwierdzono, że
w przypadkach wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu liczba naczyń
w kosmkach jest mniejsza, naczynia mają mniej rozgałęzień, są węższe, występują liczne
pętle, a w podścielisku kosmka przeważa kolagen i α-aktyna – kurczliwe białko mogące
obniżać przepływ śródkosmkowy krwi. Do zmian zakrzepowych w obrębie kosmków
predysponuje stan przedrzucawkowy, trombofilia wrodzona i zespół antyfosfolipidowy [94].
W populacji kobiet z grupy małego ryzyka ocena przepływu w tętnicy macicznej ma
ograniczoną wartość rokowniczą w przewidywaniu rozwoju noworodka SGA i nie
stwierdzono, by jej przeprowadzenie w II trymestrze przynosiło korzyści matce czy dziecku.
Z grupy wysokiego ryzyka na możliwość urodzenia dziecka SGA może wskazywać
przepływ w tętnicy macicznej opisany nieprawidłowym wskaźnikiem pulsacji (pulsatility
index – PI > 95. centyla) i/lub wcięciem (notch) wczesno rozkurczowym. W takich sytuacjach
należy skierować ciężarną na seryjne ultrasonograficzne pomiary masy płodu oraz ocenę jego
dobrostanu z wykorzystaniem pomiarów przepływu w tętnicy pępowinowej, począwszy od
26–28 tygodnia ciąży. Ocena przepływu w tętnicy macicznej znajduje uzasadnienie również
u ciężarnych, u których wystąpiło powikłania ciąży, na przykład krwawienie lub nadciśnienie
tętnicze. Należy jednak wskazać, że analiza przepływu w tętnicy macicznej ma ograniczoną
wartość w przewidywaniu wystąpienia niekorzystnych wyników zdrowotnych u płodów SGA
rozpoznanych w III trymestrze ciąży.
W przypadku płodów SGA z ciężką postacią tego zaburzenia obciążonych
nieprawidłowościami strukturalnymi oraz w razie stwierdzenia omawianego powikłania przed
23 tygodniem ciąży, zwłaszcza gdy przepływ w tętnicy macicznej jest prawidłowy
i stwierdzamy prawidłową objętość płynu owodniowego ciężarnej należy zaproponować
badanie kariotypu [95, 96]. Według Niknafsa i współautorów, w przypadku płodów SGA
z ciężką

postacią

tego

zaburzenia

częstość
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chromosomalnych wynosi aż 19% [97]. Najczęstszą wadą chromosomalną wykrywaną
u płodów skierowanych na dalsze badania przed 26 tygodniem ciąży jest triploidia, a trisomia
18 u tych kierowanych w późniejszym terminie. W populacji tej stwierdzono wyższe ryzyko
aneuploidii u płodów z nieprawidłową budową, prawidłową objętością płynu owodniowego,
większym stosunkiem obwodu głowy do obwodu brzucha lub prawidłowym przepływem
w tętnicy macicznej w badaniu dopplerowskim [95, 96].
Wykazano, że zakażenia u płodów odpowiadają za mniej niż 5% przypadków SGA
[98]. Do najczęstszych stwierdzanych patogenów w naszej szerokości geograficznej należą
cytomegalia, toksoplazmoza i kiła [98]. Wobec powyższego w sytuacji rozpoznania płodu
SGA z ciężką postacią tego zaburzenia ciężarnej należy zaproponować badanie serologiczne
w kierunku wrodzonych zakażeń.
Zintegrowane badanie płodów SGA oraz IUGR ma na celu wydłużenie czasu
przebywania płodu in utero, zminimalizowanie następstw wcześniactwa oraz zabezpieczenie
go przed potencjalnie letalnymi uszkodzeniami. Ważna jest, więc właściwa diagnostyka,
monitorowanie oraz nadzór płodów wykazujących cechy restrykcji wzrastania, zarówno
w aspekcie życia wewnątrzmacicznego, noworodkowego, jak i objęcie ich stałym nadzorem
wykraczającym poza okres dzieciństwa [86].
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2. Założenia i cel pracy
Celem pracy była:
1. Ocena związku niskich stężeń białka ciążowego A (PAPP-A) oznaczonego w teście
podwójnym we krwi matki z ryzykiem powikłań ciąży związanych z dysfunkcją
łożyska

wyrażonej

wewnątrzmacicznym

zahamowaniniem

wzrostu

płodu

i urodzeniem noworodka o niskiej masie urodzeniowej.
2. Ocena przydatności oznaczeń niskich stężeń białka ciążowego A (PAPP-A) w teście
podwójnym

we krwi

matki

w predykcji

podwyższonego ryzyka

porodu

przedwczesnego.
3. Ocena przydatności oznaczenia stężenia białka ciążowego A (PAPP-A) w teście
podwójnym dla zwiększenia bezpieczeństwa okołoporodowego noworodka
ocenionego w skali APGAR w 1 minucie życia.
4. Ocena przydatności oznaczeń stężenia białka ciążowego A (PAPP-A) w teście
podwójnym we krwi matki dla udoskonalenia projektów opieki perinatalnej nad
kobietą ciężarną w Polsce.
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3. Materiał i metody
3.1 Projektowanie badania
Praca oparta została na analizie prospektywnej oraz retrospektywnej. Badania
ultrasonograficzne w analizie prospektywnej i retrospektywnej przeprowadzone zostały przez
lekarzy posiadających Certyfikat Kompetencji Fundacji Medycyny Płodu (FMF) w zakresie
wykonywania badań między 11 a 13+6 tygodniem ciąży.
Próbki krwi do oceny stężenia PAPP-A i β-hCG w surowicy w pierwszym trymestrze
ciąży pobrano od pacjentek z żyły odłokciowej. W kolejnym kroku oznaczano stężenie
analizowanych biochemicznych parametrów przy użyciu systemu DELFIA® Xpress
posiadającego zestawy do oznaczeń PAPP-A oraz β-hCG. Zestaw ten został zaaprobowany
i rekomendowany przez Fetal Medicine Foundation. Opracowane przez FMF algorytmy stały
się obowiązującym na świecie standardem, także w Polsce w postaci Rekomendacji Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego. Oznaczone wartości stężenia PAPP-A zarchiwizowano
w elektronicznej bazie danych stworzonej na potrzeby niniejszego projektu badawczego.
Stężenia PAPP-A w surowicy matczynej krwi zostały wyrażone, jako wielokrotności mediany
(MoM) dla wieku ciążowego, co jest konwencjonalnym postępowaniem dla biochemicznych
zmiennych zróżnicowanych względem tygodnia ciąży [99]. Indywidualne ryzyko urodzenia
dziecka z aberracją chromosomalną zostało obliczone w oparciu o program kalkulacyjny
ASTRAIA po uwzględnieniu ryzyka wstępnego wynikającego z wieku matki i wieku
ciążowego obliczonego na podstawie daty ostatniej miesiączki i skorygowanego według
długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL) oraz wartości przezierności karkowej (NT)
i stężenia PAPP-A MoM oraz β-hCG MoM.
Wszystkie pacjentki wyraziły pisemną zgodę na przeprowadzenie badania. Wykluczone
zostały ciężarne, które nie wyraziły zgody i/lub u których rozpoznano nieprawidłowy kariotyp
płodu.
Dane dotyczące tygodnia ukończenia ciąży, masy urodzeniowej noworodka oraz
oceny dobrostanu noworodka w skali ABGAR w 1 minucie jego życia w analizie
prospektywnej

uzyskano

drogą

telefonicznego

wywiadu

retrospektywnej powyższe wartości pozyskano z bazy NFZ.
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3.1.1 Analiza prospektywna
Badanie kohortowe prospektywne objęło 236 ciężarnych korzystających w latach
2010 - 2012 roku z opieki perinatalnej NZOZ Ars Medical Ośrodek Specjalistycznych Usług
Medycznych w Poznaniu. Realizując projekt badawczy użyto danych z połączonego
ultrasonograficznego

i

biochemicznego

testu

przesiewowego

dla

zespołu

Downa

w pierwszym trymestrze ciąży. Nieprawidłowy kariotyp płodu stanowił kryterium
wykluczenia z badania. Dla kontynuacji procesu badawczego pacjentki zostały podzielone na
dwie grupy – badaną i kontrolną. Ciężarne w analizie prospektywnej to pacjentki, które
korzystały z Programu Badań Prenatalnych w warunkach ambulatoryjnych. Badania miały,
więc charakter przesiewowy.
Do grupy badanej zakwalifikowano 131 pacjentek z pojedynczą ciążą u których
pomiędzy 11+0, a 13+6 tygodniem ciąży wykonano połączony ultrasonograficzny
i biochemiczny test przesiewowy dla zespołu Downa, a oznaczona wartość PAPP-A była ≤
0.50 MoM.
Grupę kontrolną stanowiły kobiety ciężarne, u których oznaczona między 11+0,
a 13+6 tygodniem ciąży wartość PAPP-A była > 0.5 MoM.
W kontynuacji procesu badawczego w statystyce opisowej badanego materiału analizy
prospektywnej wykonano i przedstawiono w postaci wykresów zależność między
oznaczonymi wartościami długości ciemieniowo-siedzeniowej i przezierności karkowej
w połączonych grupach oraz selektywnie dla grupy badanej i kontrolnej.
Ponadto w obserwacji prospektywnej wyodrębniono i poddano analizie trzy cechy:


tydzień ukończenia ciąży,



oznaczoną u noworodków wartość oceny w skali APGAR w pierwszej minucie
życia,



masę urodzeniową noworodków.

Następnie poddano ocenie zależność pomiędzy oznaczonymi w surowicy ciężarnych
wartościami PAPP-A a wyżej wymienionymi cechami.
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W celu oceny wpływu niskich stężeń PAPP-A w surowicy ciężarnej na
wewnątrzmaciczny wzrost płodu i w konsekwencji masę urodzeniową noworodka dokonano
rozdziału populacji noworodków urodzonych w grupie badanej i kontrolnej na urodzone
z niską masą urodzeniową (LBW) < 2500 g oraz z masa urodzeniową ≥ 2500 g.

3.1.2 Analiza retrospektywna

Kontynuując projekt badanie rozszerzono o kohortowe retrospektywną badanie
kliniczne, w którym wzięły udział 7243 ciężarne kobiety korzystające w latach 2010 - 2012
roku z opieki perinatalnej I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, u których pomiędzy 11+0, a 13+6 tygodniem ciąży wykonano
połączony ultrasonograficzny i biochemiczny test przesiewowy dla zespołu Downa. Ciężarne
w analizie retrospektywnej były badane w ramach badań konsultacyjnych w ośrodku
referencyjnym III stopnia w zakresie perinatologii.
Do grupy badanej zakwalifikowano 401 pacjentek z pojedynczą ciążą, u których
wartość PAPP-A oznaczona w przebiegu testu przesiewowego dla zespołu Downa była
mniejsza lub równa 0.5 MoM.
W obserwacji retrospektywnej wyodrębniono i poddano analizie trzy cechy:


tydzień ukończenia ciąży,



oznaczoną u noworodków wartość oceny w skali APGAR w pierwszej minucie
życia,



masę urodzeniową noworodków.

Następnie poddano ocenie zależność między oznaczonymi w surowicy ciężarnych
wartościami PAPP-A a wyżej wymienionymi cechami.
Dodatkowo w grupie retrospektywnej przeprowadzono oceną korelacji białka
ciążowego A oznaczonego w surowicy ciężarnych z tygodniem rozwiązania ciąży, tempem
wzrostu płodu wyrażonym wartością masy urodzeniowej noworodka oraz wartością oceny
noworodka w skali APGAR w 1 minucie życia z rozdziałem niskiego PAPP-A na trzy grupy,
PAPP-A < 0.20 MoM, PAPP-A <0.21-0.30> MoM oraz PAPP-A<0.31-0.50> MoM.
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3.1.3 Analiza statystyczna
Dane ze skali interwałowej były analizowane przy pomocy testu t-studenta. Do oceny
normalności rozkładu zastosowano test normalności Kołmogorowa-Smirnowa, a w celu
sprawdzenia założenia o jednorodności wariancji zastosowano test Fishera-Snedecora.
W przypadku, gdy dane nie miały rozkładu zgodnego z rozkładem normalnym lub
w przypadku, gdy pochodziły ze skali porządkowej dane analizowano przy pomocy testu
nieparametrycznego Manna-Whitneya. Porównania większej ilości grup jednocześnie
dokonano za pomocą testu Kruskala-Wallisa. W przypadku wykazania istotnych różnic
wykorzystano testy post-hoc Dunn’a w celu wyznaczenia grup jednorodnych. Zależność
pomiędzy parametrami analizowano przy pomocy współczynnika korelacji Spearmana. Dane
ze skali nominalnej analizowano przy pomocy testu niezależności Chi-kwadrat. Analizę
statystyczną wykonano przy pomocy pakietu statystycznego Statictica 10 PL (StatSoft).
Testy uznawano za istotne statystycznie przy p<0.05.
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4. Wyniki
4.1 Analiza prospektywna
4.1.1 Statystyka opisowa parametru CRL i NT

Analizując w grupie badanej i kontrolnej oznaczone wartości CRL i NT wykazano, że
średnia wartość CRL w grupie badanej wyniosła 64,16 natomiast w grupie kontrolnej 61,79.
Dla przezierności karkowej średnia wartość NT w grupie badanej to wartość 1,67 natomiast
w grupie kontrolnej 1,74.

Tab. 2 Statystyki opisowe parametru CRL w analizie prospektywnej.
Zmienna

N ważnych

Średnia

SD

64.16438

9.887664

Grupa badana
CRL [mm]

131

Grupa kontrolna
CRL [mm]

105

61.79048

9.088978

67
66

CRL [mm]

65
64
63
62
61
60
59

badana

kontrolna
grupa

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±0.95 Przedz. ufn.

Ryc. 5. Średnie i 95% przedziały ufności dla parametru CRL w analizie prospektywnej
w badanych grupach.
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Tab. 3. Statystyki opisowe parametru NT w analizie prospektywnej.
Zmienna

N ważnych

Średnia

SD

1.665068

0.470010

Grupa badana
NT [mm]

131

Grupa kontrolna
NT [mm]

105

1.742857

0.836529

1.95
1.90

NT [mm]

1.85
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55

badana

kontrolna
grupa

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±0.95 Przedz. ufn.

Ryc. 6. Średnie i 95% przedziały ufności dla parametru NT dla analizy prospektywnej
w badanych grupach.

Poddając analizie korelację wartość CRL i NT w obrębie połączonej grupy badanej
i kontrolnej stwierdzono istotą wprost proporcjonalną zależność pomiędzy analizowanymi
wartościami.
Zależność ta w całej analizowanej populacji (badana + kontrolna) wynosiła rS=0.39,
p<0.0001, natomiast stwierdzono wyższy poziom korelacji w grupie kontrolnej w porównaniu
do badanej (rS=0.44, p<0.0001) vs (rS=0.34, p<0.0001).
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Bez podziału na grupy
9
8
7

NT [mm]

6
5
4
3
2
1
0
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

CRL [mm]

Ryc. 7. Wykres zależności

NT od CRL dla analizy prospektywnej połączonych grup

badanej i kontrolnej.

grupa badana
4.0
3.5

NT [mm]

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

CRL [mm]

Ryc. 8.

Wykres zależności

NT od CRL

w analizie prospektywnej - grupa

(n=131).
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grupa kontrolna
9
8
7

NT [mm]

6
5
4
3
2
1
0
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

CRL [mm]

Ryc. 9.

Wykres zależności

NT od CRL w analizie prospektywnej - grupa kontrolna

(n=105).

4.1.2 Statystyka opisowa parametru PAPP-A
Analiza oznaczonych wartości PAPP-A MoM

w grupie badanej i kontrolnej

wykazała, że w grupie badanej wartość średnia tego parametru wyniosła 0.35 MoM natomiast
w grupie kontrolnej 1.29 MoM.

Tab. 4. Statystyki opisowe parametru PAPP-A w analizie prospektywnej.
Zmienna

N ważnych

Średnia

SD

0.352911

0.103403

Grupa badana
PAPPA [MoM]

131

Grupa kontrolna
PAPPA [MoM]

105

1.285000
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1.6
1.4

PAPPA [MoM]

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

badana

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±0.95 Przedz. ufn.

kontrolna
grupa

Ryc. 10. Średnie i 95% przedziały ufności dla wartości PAPP-A w analizie prospektywnej
w badanych grupach.

4.1.3 Statystyka opisowa parametru β-hCG
Empiria parametru β-hCG i jego zależności pomiędzy badanymi grupami wykazała
istotną różnicę (p<0.0001). Średnia wartość β-hCG wyrażona w MoM w grupie PAPPA <0.5
była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej i wynosiła odpowiednio 0.76 MoM vs 1.31 MoM
w grupie kontrolnej.

Tab. 5. Statystyki opisowe parametru β-hCG w analizie prospektywnej.
Zmienna

N ważnych

Średnia

SD

0.760493*

1.036310

Grupa badana
β-hCG [MoM]

131

Grupa kontrolna
β-hCG [MoM]

105

1.308762

* Różnica istotna statystycznie p <0.05
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1.6

B-HCG [MoM]

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4

badana

kontrolna
grupa

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±0.95 Przedz. ufn.

Ryc. 11. Średnie i 95% przedziały ufności dla β-hCG w analizie prospektywnej (p<0.0001).

4.1.4 Zależność cechy tygodnia ukończenia ciąży (HBD) od oznaczonych wartości
PAPP-A w surowicy ciężarnych

Selektywne wyodrębnienie cechy tygodnia ukończenia ciąży dla grupy badanej
i kontrolnej i jej empiria wykazała, że średni czas rozwiązania ciąży w grupie badanej wynosił
38.5 i wahał się od 30 do 42 tygodnia ciąży natomiast w grupie kontrolnej średni czas
rozwiązania ciąży to 39.3 tydzień ciąży i rozkładał się między 35 a 42 tygodniem ciąży.
Zestawienie parametru tygodnia ukończenia ciąży między grupą badaną i kontrolną pozwoliło
stwierdzić że pomiędzy analizowanymi grupami względem tej cechy istnieje statystycznie
istotna różnica (p=0.0091). Ponadto stwierdzono, że w grupie ciężarnych z oznaczoną
w teście podwójnym wartością PAPP-A ≤ 0.50 MoM 13% ciąż zakończyło się przed
upływem 37 tc natomiast w grupie kontrolnej odsetek ten wynosił 3%.
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Tab. 6. Statystyki opisowe parametru HBD w analizie prospektywnej.
Zmienna

N
ważnych

Średnia

Mediana

Minimum

Maksimum

SD

42.00000

2.131634

42.00000

1.478788

Grupa badana
HBD

131

38.48092*

39.00000

30.00000

Grupa kontrolna
HBD

105

39.28571

39.00000

35.00000

* Różnica istotna statystycznie p<0.05 w porównaniu z grupą kontrolną

39.8
39.6
39.4

HBD

39.2
39.0
38.8
38.6
38.4
38.2
38.0

badana

kontrolna
grupa

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±0.95 Przedz. ufn.

Ryc. 12. Selektywna analiza parametru HBD między grupą badaną i kontrolną (p=0.0091).

Zestawienie danych połączonych grup badanej i kontrolnej wykazano ponadto istotną
zależność między tygodniem rozwiązania ciąży (HBD) a oznaczonymi wartościami PAPP-A
MoM ( r=0.14, p=0.0378).
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44
42
40

HBD

38
36
34
32
30
28
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

PAPPA MOM

Ryc. 13. Zależność wartościami parametru HBD noworodków połączonych grup badanej
i kontrolnej w odniesieniu do wartości PAPP-A MoM (p=0.0378).

4.1.5 Zależność cechy „ocena noworodka w skali APGAR w pierwszej minucie życia”
od oznaczonych wartości PAPP-A w surowicy ciężarnych
Wartość PAPP-A MoM oznaczona dla powyższej populacji nie korelowała
z wartościami APGAR określonymi w 1-wszej minucie życia urodzonych noworodków
połączonej grupy badanej i kontrolnej ( r=0.10, p=0.1150).
Nie wykazano także selektywnie dla grupy badanej i kontrolnej istotnej korelacji
miedzy oceną noworodka w skali APGAR w 1-wszej minucie życia, a oznaczonymi
wartościami PAPP-A MoM w surowicy ciężarnych analizy prospektywnej.
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11
10
9

Apgar 1 min

8
7
6
5
4
3
2
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

PAPPA MOM

Ryc. 14. Zależność

wartościami

APGAR

noworodków

połączonych

grup

badanej

i kontrolnej w analizie prospektywnej w odniesieniu do oznaczonych wartości
PAPP-A, (p=0.1150).

4.1.6 Zależność cechy „masa urodzeniowa noworodka” od oznaczonych wartości
PAPP-A w surowicy ciężarnych
Obserwacja

cechy masa urodzeniowa noworodków połączonej grupy badanej

i kontrolnej wykazała istotną zależność pomiędzy tą cechą a oznaczonymi wartościami
PAPP-A MoM ( r=0.15, p=0.0184).
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5500
5000

Masa urodzeniowa [g]

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

PAPPA MOM

Ryc. 15. Zależność masy urodzeniowej noworodków połączonych grup badanej i kontrolnej
w analizie prospektywnej w odniesieniu do oznaczonych wartości PAPP-A MoM
(p=0.0184).

W celu oceny wpływu niskich stężeń PAPP-A w surowicy ciężarnej na
wewnątrzmaciczny wzrost płodu i masę urodzeniową noworodka dokonano rozdziału
populacji noworodków urodzonych w grupie badanej i kontrolnej względem masy
urodzeniowej na urodzone z masą < 2500 g oraz z masa urodzeniową ≥ 2500 g. W grupie
badanej zaobserwowano 10 przypadków noworodków z niską masą urodzeniową podczas,
gdy w grupie kontrolnej tylko 2 przypadki.
Analiza zależności między badanymi grupami a masą urodzeniową

(< 2500 g

i ≥ 2500 g) wykazała, że w grupie ciężarnych u których oznaczono niskie wartości PAPP-A
(PAPP-A < 0.5 MoM) istnieje statystycznie istotna zwiększona częstość występowania
noworodków z niską masą urodzeniową 7.6% vs. 1.9% (p=0.0465).
Ciężarne u których wartość PAPP-A MoM oznaczona miedzy 11 z 13+6 tygodniem
ciąży spełnia kryterium wartości niskiej mają statystycznie większe ryzyko urodzenia
noworodka z masą urodzeniową poniżej 2500 g w porównaniu do ciężarnych u których
wartość PAPP-A MoM oznaczona miedzy 11 z 13+6 tygodniem ciąży tego kryterium nie
spełniała.
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Ryc. 16. Częstość występowania noworodków z niską masą urodzeniową w grupie badanej
i kontrolnej (p=0.0465).

4.2 Analiza retrospektywna
4.2.1 Statystyka opisowa parametru PAPPA-A
W analizie retrospektywnej empiria parametru PAPP-A wykazała, że średnia wartość
białka w tej grupie wyniosła 0.38 MoM. Należy wskazać, że wartość ta tylko nieznacznie
różni się od wartości średniej PAPP-A dla grupy badanej analizy prospektywnej gdzie
wartość średnia wynosiła 0.35 MoM.

Tab. 7. Statystyki opisowe parametru PAPP-A MoM w analizie retrospektywnej.
Zmienna

N ważnych

PAPPA MOM

401

Średnia

Mediana Minimum Maksimum Odch.std

0.384913 0.410000 0.090000

62

0.500000

0.088538
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0.396
0.394
0.392

PAPPA MOM

0.390
0.388
0.386
0.384
0.382
0.380
0.378
Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±0.95 Przedz. ufn.

0.376
0.374

Ryc. 17. Średnia i 95% przedział ufności dla PAPP-A w analizie retrospektywnej.

4.2.2 Zależność cechy tygodnia ukończenia ciąży (HBD) od oznaczonych wartości
PAPP-A w surowicy ciężarnych
Zestawienie oznaczonych wartości PAPP-A w analizie retrospektywnej nie wykazała
statystycznej zależności z czasem ukończenia ciąży. Średni czas ukończenia ciąży ciężarnych
w analizie retrospektywnej wyniósł 38,2 tygodnia ciąży.

Tab. 8. Statystyki opisowe parametru HBD w analizie retrospektywnej.
Zmienna N ważnych Średnia

Mediana

HBD

39.00000 20.00000 41.00000

401

38.23940

63

Minimum Maksimum Odch.std
2.391139

Wyniki

38.5

38.4

HBD

38.3

38.2

38.1

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±0.95 Przedz. ufn.

38.0

37.9

Ryc. 18. Średnia i 95% przedział ufności dla parametru – tydzień ukończenia ciąży
w analizie retrospektywnej.

4.2.3 Zależność cechy „ocena noworodka w skali APGAR w pierwszej minucie życia”
od oznaczonych wartości PAPP-A w surowicy ciężarnych
W analizie retrospektywnej dokonując oceny dobrostanu noworodka w oparciu o skalę
APGAR w 51% noworodków” uzyskała wynik maksymalny. Natomiast aż 75% wszystkich
dzieci uzyskało wynik w granicach 9-10 pkt.

Tab. 9. Statystyki opisowe parametru APGAR w pierwszej minucie życia w analizie
retrospektywnej.
Zmienna

N ważnych Mediana

APGAR 1 401

10.00000

64

Minimum Maksimum
0.00

10.00000

Wyniki

12
10

apgar 1

8
6
4
2
Mediana
25%-75%
Min-Maks

0
-2

Ryc. 19. Mediana i zakres oznaczonych u noworodka wartości oceny w skali APGAR
w 1 minucie życia.

Analizując grupę retrospektywną składającą się z 401 obserwacji wartość PAPP-A
MoM korelowała z wynikiem APGAR w 1-wszej minucie życia noworodka (r=0.10,
p=0.0484).

12
10

apgar 1

8
6
4
2
0
-2
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0.10
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0.20
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0.50

0.55

PAPPA MOM

Ryc. 20. Zestawienie w analizie retrospektywnej wartości oceny noworodka w skali APGAR
oznaczonej w 1-wszej minucie życia noworodka z oznaczonymi wartościami
PAPP-A MoM (r=0.10, p=0.0484).
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4.2.4 Zależność cechy „masa urodzeniowa noworodka” od oznaczonych wartości
PAPP-A w surowicy ciężarnych

Analizując grupę retrospektywną składającą się z 401 obserwacji wykazano, że
średnia masa urodzeniowa noworodków wyniosła 3178 g.

Tab. 10. Statystyki opisowe parametru masa urodzeniowa w analizie retrospektywnej.
Zmienna

N ważnych

masa
urodzeniowa

401

Średnia

Mediana Minimum Maksimum Odch.std

3178.047 3250.000 270.0000

4450.000

659.6259

3260
3240

masa urodzeniowa [g]

3220
3200
3180
3160
3140
3120

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±0.95 Przedz. ufn.

3100

Ryc. 21. Średnia i 95% przedział ufności dla masy urodzeniowej noworodka w analizie
retrospektywnej.
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Analizując grupę retrospektywną składającą się z 401 obserwacji wykazano istotna
wprost proporcjonalną zależność miedzy masą urodzeniową noworodków, a wartością
PAPP-A oznaczoną w surowicy ciężarnych (r =0.15, p=0.0036).
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Ryc. 22. Zestawienie w analizie retrospektywnej masy urodzeniowej noworodków
z oznaczonymi w surowicy ciężarnych wartościami PAPP-A (r =0.15, p=0.0036).

4.2.5 Ocena korelacji PAPP-A z tygodniem rozwiązania ciąży, wartością oceny
noworodka w skali APGAR w 1 minucie życia i tempem wzrostu płodu
wyrażonym wartością masy urodzeniowej noworodka z rozdziałem niskiego
PAPP-A na trzy grupy, PAPP-A <0.20 MoM, PAPP-A <0.21-0.30> MoM oraz
PAPP-A<0.31-0.50>

4.2.5.1 Ocena korelacji PAPP-A z tygodniem rozwiązania ciąży
Poddając obserwacji 3 grup pod względem tygodnia rozwiązania ciąży (HBD)
zaobserwowano istotną różnicę (p=0.0103). Analiza post-hoc wykazała, że istotnie różnią się
grupa I i grupa II względem grupy III (p=0.0248). Średni czas rozwiązania w grupie I wynosił
37.4, w grupie II 37.4 tygodnia natomiast w grupie III 38.4 tygodnia. Kontynuacja obserwacji
parametru HBD dla 3 powyżej analizowanych grup wykazała, że w grupie I 23%
noworodków urodziło się przed ukończeniem 37 tc w grupie II 32% natomiast w grupie III
odsetek ten wynosił 11%.
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Ryc. 23. Średnia i 95% przedział ufności dla tygodnia ukończenia ciąży w zależności od
wartości PAPP-A MoM w analizie retrospektywnej.

4.2.5.2 Ocena korelacji PAPP-A z wartością oceny noworodka w skali
APGAR w 1 minucie życia
Analiza statystyczna parametru APGAR w pierwszej minucie życia wykazała istotną
różnicę w badanych 3 grupach (p=0.0424). Nie mniej jednak testy post-hoc nie wykazały
różnic miedzy sobą. Istotna różnica w teście Kruskala-Wallisa, może wynikać z faktu
martwych urodzeń w grupach II i III. W grupie II wystąpiło 1 martwe urodzenie, natomiast
w grupie III było ich 9.
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Ryc. 24. Mediana i zakres wartości oceny noworodków w skali APGAR w pierwszej
minucie życia w zależności od oznaczonych wartości PAPPA MoM.

4.2.5.3 Ocena korelacji PAPP-A z tempem wzrostu płodu wyrażonym
wartością masy urodzeniowej noworodka
Analiza materiału wykazała ponadto istotną różnicę w tempem wzrostu płodów
wyrażonym wartością masy urodzeniowej w zależności od badanej grupy (p=0.0072). Średnia
masa urodzeniowa była najniższa w grupie I - 2818.6 g następnie w grupie II - 3000.4 g,
a najwyższa w grupie III - 3229.1g.
W celu oceny wpływu niskich stężeń PAPP-A w surowicy ciężarnej na
wewnątrzmaciczny wzrost płodu i masę urodzeniową noworodka dokonano rozdziału
populacji noworodków urodzonych w badanej grupie względem masy urodzeniowej na
urodzone z masą < 2500 g oraz z masa urodzeniową ≥ 2500 g. Stwierdzono, że z masą
urodzeniową < 2500 g w grupie I urodziło się 27% noworodków, w grupie II 24%,
a w grupie III 10%.

69

Wyniki

Ryc. 25.

Średnia i 95% przedział ufności dla masy urodzeniowej w zależności od
oznaczonych wartości PAPP-A MoM.

Stwierdzono, że wartości PAPP-A poniżej 0.30 MoM były powiązane z statystycznie
istotnie wolniejszym temp wzrostu płodu wyrażonym masa urodzeniową noworodka
w porównaniu do grupy z przedziałem oznaczenia wartości PAPP-A między 0.40-0.50 MoM
(p=0.0188).
Dzieląc całą populację noworodków na grupę z masą urodzeniową < 2500 g oraz
z masa urodzeniową ≥ 2500 g wykazano także istotną różnicę w wartościach PAPP-A MoM
miedzy grupami (p=0.0111). Średnia wartość PAPP-A MoM w grupie z masą urodzeniową
< 2500 g wynosiła 0.35 MoM natomiast w grupie z masą urodzeniową ≥ 2500 g 0.39 MoM.
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Ryc. 26. Średnia i 95% przedział ufności dla PAPP-A MoM w zależności od wartości masy
urodzeniowej noworodka.

Wykazano także istotną różnicę w czasie urodzenia noworodków z grupy o masie
urodzeniowej < 2500 g wobec grupy o masie urodzeniowej ≥ 2500 g (p=0.0001). Średnia
dla tygodnia ukończenia ciąży w grupie < 2500 g wynosiła 33.9 natomiast w grupie ≥ 2500
g wyniosła 38.8.

Ryc. 27. Średnia i 95% przedział ufności dla tygodnia rozwiązania ciąży w zależności od
oznaczonej masy urodzeniowej noworodka.
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5. Dyskusja
Procedury stosowane podczas realizacji niniejszej pracy wykonane zostały zgodnie
z kryteriami określonymi przez Fundację Medycyny Płodu (FMF). W materiale analizy
prospektywnej jak i retrospektywnej określono wartości długości ciemieniowo-siedzeniowej
płodów (CRL) oraz przezierności karkowej (NT). Przezierność karkowa płodu jest utworzona
przez warstwę płynu pod skórą karku rozciągającą się na różnej grubości w obrębie tylnej
przestrzeni głowy i szyi [100]. Płyn ten obecny jest u wszystkich płodów w okresie między
11 a 13+6 tygodniem ciąży.
Interpretując wyniki analizy prospektywnej stwierdzono, że średnia wartość NT
w grupie badanej wynosiła 1.66 mm natomiast w grupie kontrolnej 1,74. (Tab. 3, Ryc. 6)
Poddając następnie ocenie korelację wartości NT i CRL w obrębie połączonej grupy badanej
i kontrolnej stwierdzono istotną wprost proporcjonalną zależność między analizowanymi
wartościami. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci wykresów zależności NT od CRL
w połączonych grupach oraz selektywnie w grupie badanej i kontrolnej (Ryc. 7, 8, 9).
W przedstawionym badaniu wykazano, że NT zwiększa się wraz ze wzrostem wartości CRL
zarówno w połączonych grupach, jak i selektywnie dla grupy badanej i kontrolnej. Korelacja
ta odpowiada modelowi rozkładu wartości NT zależnemu od CRL, charakterystycznemu dla
płodów nieobciążonych wadami genetycznymi. W przedstawionym w pracy badaniu
nieprawidłowy kariotyp płodu stanowił kryterium wykluczenia z badania, a zatem otrzymana
zależność jest zgodna z wynikami zaprezentowanymi przez Wrighta et al. [101]. Z cytowanej
pracy wynika fakt istnienia dwóch modeli rozkładu wartości NT. Jeden, zależny od wartości
CRL i drugi, niezależny od CRL. Rozkład, w którym NT wzrasta wraz ze zwiększaniem
wartości CRL dotyczy w znaczącej przewadze płodów zdrowych (ok. 95%), przy częstości
występowania rozkładu NT zależnego od CRL w grupie płodów z aberracjami
chromosomalnymi wynoszącej 5% w przypadku zespołu Downa, 30% w zespole Edwardsa
oraz 15% w zespole Pataua i 10% w zespole Turnera. Przeciwnie, występowanie modelu,
w którym NT nie zmienia się wraz ze wzrostem CRL i tygodniem ciąży dotyczy głównie
płodów z aberracjami chromosomalnymi [41].
Według Nicolaidesa model rozkładu zależny od wartości CRL u płodów
nieobciążonych przypuszczalnie odzwierciedla fizjologiczny rozwój okolicy karkowej płodu
w okresie 11 do 13+6 tygodnia ciąży [41].
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Zaproponowano wiele mechanizmów pogrubienia przezierności karkowej jak:
nieprawidłowości strukturalne układu sercowo-naczyniowego i/lub nieprawidłowości
czynności

miokardium

[102-106],

nieprawidłowy skład tkanki łącznej

[107-111],

nieprawidłowości lub opóźnienie w rozwoju układu limfatycznego [112, 113], wzrost
ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej [114-122], zmniejszona ruchliwość płodu [123-126],
hypoproteinemia płodu [127, 128], anemia [129-132] oraz infekcje płodu [133-136]. Możliwe
jest, że w różnych sytuacjach klinicznych różne mechanizmy są przyczyną poszerzenia NT,
w następstwie, czego, w szczególności u płodów z defektami chromosomalnymi, grubość
przezierności karkowej wynika z więcej niż jednego mechanizmu [41].
Wykazano, że nieprawidłowa wartość NT w modelu niezależnym od CRL, widocznym
w przypadku płodów z wadami układu sercowo-naczyniowego czy kostno-szkieletowego,
zespołów uwarunkowanych genetycznie lub nieprawidłowości układu krwiotwórczego,
wykazuje tendencję spadkową wraz z wartością CRL od około 10% przy wartości CRL 45
mm do około 3% przy wartości CRL 85 mm. Zjawisko to ma jednak najprawdopodobniej
związek ze spadającym wskaźnikiem utraty ciąży wraz ze wzrostem wieku ciążowego [101].
Niska masa urodzeniowa jest istotną przyczyną chorobowości i śmiertelności wśród
noworodków, a zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu (IUGR) może być późną
manifestacją wczesnych zaburzeń w rozwoju łożyska [137].
W

niniejszym

badaniu

wykazano,

że

niska

wartość

PAPP-A

oznaczona

w zintegrowanym teście podwójnym ma wartość predykcyjną dla identyfikacji płodów
zagrożonych zahamowaniem wzrostu wewnątrzmacicznego płodu wyrażonego zwiększeniem
ryzyka urodzenia płodu o niskiej masy urodzeniowej.
Pierwsze

doniesienie

literaturowe

wskazujące

na

związek

niskich

stężeń

białek

produkowanych przez łożysko i nieprawidłowego przebiegu ciąży pod postacią zaburzeń
wzrostu płodu datuje się na 1984 i należy do Westergaard i wsp. [138] oraz Pledger i wsp.
[139].
Na podstawie oceny własnego materiału w analizie prospektywnej liczącej 236
obserwacji (grupa badana n=131, grupa kontrolna n=105) wykazano statystycznie istotną
zależność między masą urodzeniową noworodków połączonej grupy badanej i kontrolnej,
a oznaczonymi wartościami PAPP-A ( r=0.15, p=0.0184) (Ryc. 15). Niższa wartość PAPP-A
korelowała z niższą wartością masy urodzeniowej noworodków. Kryterium włączenia do
grupy badanej stanowiło oznaczenie w surowicy ciężarnej wartości PAPP-A < 0.5 MoM.
73

Dyskusja

Średnia dla tego parametru w grupie badanej wyniosła 0.35 MoM natomiast w grupie
kontrolnej 1.29 MoM (Tab. 4, Ryc. 10).
Dokonując

rozdziału

noworodków

analizy

prospektywnej

względem

masy

urodzeniowej na urodzone z masą urodzeniową < 2500 g oraz z masa urodzeniową ≥ 2500 g
wykazano, że niskie wartości PAPP-A oznaczone w zintegrowanym teście podwójnym mają
wartość predykcyjną dla identyfikacji płodów zagrożonych zahamowaniem wzrostu
wewnątrzmacicznego wyrażonego zwiększeniem ryzyka urodzenia płodu spełniającego
kryterium niskiej masy urodzeniowej. W grupie badanej zaobserwowano 10 przypadków
noworodków z niską masą urodzeniową, podczas, gdy w grupie kontrolnej tylko 2 przypadki
(Ryc. 16).
Analiza zależności między badanymi grupami a masą urodzeniową (< 2500 g
oraz ≥ 2500 g) wykazała, że w grupie ciężarnych, u których oznaczono niskie wartości PAPPA (PAPP-A < 0.5 MoM) istnieje statystycznie istotna zwiększona częstość występowania
noworodków z niską masą urodzeniową - 7.6% vs. 1.9% w grupie kontrolnej (p=0.0465).
Na podstawie analizy wyników przedstawionych w badaniu prospektywnym
wykazano, że masa urodzeniowa noworodków połączonej grupy badanej i kontrolnej
wykazała istotną wprost proporcjonalną zależność między tą cechą a oznaczonymi
wartościami PAPP-A w surowicy ciężarnych. Podobną zależność stwierdzono także
w analizie retrospektywnej, w grupie składającej się z 401 obserwacji i dowiedziono, że
występuje statystycznie istotna zależność między masą urodzeniową noworodków a wartością
PAPP-A oznaczoną w surowicy ciężarnych w I trymetrze ciąży. Wykazano, że niższe
wartości białka PAPP-A oznaczone w surowicy ciężarnej determinują wolniejszy
wewnątrzmaciczny wzrost płodu i w konsekwencji niższa masę urodzeniową (r=0.15,
p=0.0036) (Ryc. 22).
Na uwagę zasługuje fakt, że wartość średnia białka ciążowego A oznaczona w grupie badanej
analizy prospektywnej (kryterium włączenia PAPP-A < 0.5) i w grupie 401 obserwacji w
analizie retrospektywnej wyniosły odpowiednio 0.352911 i 0.38491, co wskazuje na daleko
idącą spójność obu grup względem analizowanej cechy.
W analizie retrospektywnej dodatkowo przeprowadzono ocenę korelacji niskiego
PAPP-A z tempem wzrostu płodu wyrażonego masą urodzeniową noworodka z rozdziałem
niskiego PAPP-A na trzy grupy. Grupa I PAPP-A < 0.20 MoM; grupa II PAPP-A <0.210.30> MoM;

grupa III PAPP-A<0.31-0.50> MoM. Empiria tych zależności wykazała
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istotną różnicę w masie urodzeniowej w zależności od badanej grupy (p=0.0072). Średnia
masa urodzeniowa była najniższa w grupie I - 2818.6 g, następnie w grupie II - 3000.4 g,
a najwyższa w grupie III - 3229.1 g. Ponadto stwierdzono, że z masą urodzeniową < 2500 g
w grupie I urodziło się 27% noworodków, w grupie II 24%, natomiast w grupie III 10% (Ryc.
25).
Stwierdzono także, że wartości PAPP-A poniżej 0.30 MoM były powiązane statystycznie
z istotnie wolniejszym tempem wzrostu płodu wyrażonym wzrostem ryzyka urodzenia płodu
spełniającego kryterium niskiej masy urodzeniowej w porównaniu do grupy z przedziałem
oznaczenia wartości PAPP-A <0.31-0.50> MoM (p=0.0188) (Ryc. 26).
Dokonując podziału całej populacji noworodków w analizie retrospektywnej na grupę
z masą urodzeniową < 2500 g oraz grupę z masa urodzeniową ≥ 2500 g wykazano istotną
różnicę w wartościach PAPP-A między tymi grupami (p=0.0111). Średnia wartość PAPP-A
w grupie z masą urodzeniową < 2500 g wynosiła 0.35 MoM natomiast w grupie z masą
urodzeniową ≥

2500 g

- 0.39 MoM (Ryc. 26). Przedstawione zależności raz jeszcze

potwierdzają istnienie odwrotnie proporcjonalnego związku między niskimi stężeniami białka
PAPP-A jako wykładnika funkcji łożyska, a ryzykiem nieprawidłowego przebiegu ciąży pod
postacią zaburzeń wzrostu płodu wyrażonego wzrostem ryzyka urodzenia płodu spełniającego
kryterium niskiej masy urodzeniowej.
Powyżej przedstawiony związek jest analogiczny do innych badań i obserwacji [140].
W cytowanym doświadczeniu przeprowadzono prospektywne badanie kliniczne, w którym
wzięło udział 8347 ciężarnych kobiet. Dokonano w nim oceny związku między stężeniem
białka ciążowego A (PAPP-A) oznaczonego w surowicy ciężarnej w I trymestrze ciąży,
a wzrostem ryzyka wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu płodu mierzonego w oparciu
o parametry biometryczne ocenione metodą USG między pierwszym i drugim trymestrem
ciąży. Ponadto Salvig i wsp. [140] odkryli, że wartości PAPP-A poniżej 0.30 MoM były
powiązane z prawie dwukrotnie większym ryzykiem obniżenia tempa wzrostu płodu poniżej
10 centyla w porównaniu do wyższych wartości PAPP-A. W przypadku tego badania
stwierdzono także, że skrajnie niskie stężenia PAPP-A nie są wyłącznie powiązane z niską
masą urodzeniową, ale również z wolniejszym tempem wzrostu płodu przed 20 tygodniem
ciąży. Ponadto, badacze wykazali, że wysokie wartości PAPP-A (≥ 3.0 MoM) były
powiązane z tempem wzrostu płodu powyżej 90 centyla.
Inne dostępne źródła literaturowe wskazują na fakt, że uwzględnienie zarówno wyników
oceny wielkości płodu w 18-20 tygodniu ciąży lub jego wzrastania między 11-14,
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a 18-20 tygodniem ciąży, jak i wyników oznaczenia markerów funkcji łożyska I trymestru
w surowicy ciężarnej zwiększa wartość rokowniczą w odniesieniu do rozwoju płodu za
małego w stosunku do wieku ciążowego (SGA) [141, 142]. Także podobne studium serii
przypadków z udziałem dużej liczby (49 801) kobiet w 11+0 - 13+6 tygodniu ciąży ujawniło,
że niskie stężenie PAPP-A również wykazywały odwrotnie proporcjonalny związek
z ryzykiem rozwoju płodu SGA. W przypadku przyjęcia wartości granicznej 5. centyla (0.415
MoM) dla białka PAPP-A OR dla rozwoju dziecka SGA (urodzeniowa masa ciała < 10.
centyla) i ciężkiej postaci tego zaburzenia (urodzeniowa masa ciała < 3 centyla) wynosił
odpowiednio 2.7 i 3.66. [143-149]. Inni autorzy wykazali również, że niskie stężenie PAPPA było powiązane z niską masą urodzeniową lub SGA [142, 150-159].
Według Smith GC i wsp. [154] ryzyko niekorzystnego przebiegu ciąży określone
zostało na podstawie prospektywnego badania kohortowego z udziałem 8839 ciężarnych.
U ciężarnych, u których oznaczone między 8 a 14 tygodniem ciąży stężenie PAPP-A mieściło
się poniżej 15 percentyla stwierdzono znaczące zwiększenie ryzyka wewnątrzmacicznego
ograniczenia wzrostu płodu i innych powikłań, takich jak poród przedwczesny, stan
przedrzucawkowy oraz poród martwego płodu. Zdaniem Smith GC i wsp. [154] kontrola
wartości układu insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF), na który bezpośredni wpływ ma
białko PAPP-A w pierwszym i na początku drugiego trymestru ciąży może pełnić kluczową
rolę w determinacji dalszych losów ciąży.
W analizie Scott i wsp. [150] ryzyko wystąpienia zaburzeń wzrostu płodu
w przypadku wartości PAPP-A MoM < 0.2 było 2- krotnie wyższe w porównaniu do ryzyka
populacyjnego. Według Krantz i wsp. [145] uzyskanie wartości PAPP-A MoM poniżej
1 percentyla wiązało się z 24,1 odsetkiem występowania noworodków SGA, a uzyskanie
wartości poniżej 5 percentyla z 14,1 odsetkiem noworodków SGA w tej grupie.
Peterson et al. [155] w 2008 r. opublikowali wyniki badań, które przedstawiają
dodatnią korelację między wartościami PAPP-A i masą urodzeniową noworodka. Uzyskanie
wartości PAPP-A < 10, 5 i 1 percentyla zwiększało prawdopodobieństwo urodzenia
noworodka z grupy SGA 2, 2.4 i 9.3- krotnie, uzyskanie natomiast wartości PAPP-A > 90
percentyla zwiększało prawdopodobieństwo urodzenia noworodka z masą > 4500 g 2.9krotnie [155]. Podobnie wnioski wysunęła w swojej pracy również Canini i wsp. [156].
Wartości PAPP-A w grupie kobiet, które urodziły noworodki z grupy SGA były znamiennie
statystycznie niższe, natomiast w grupie kobiet, które urodziły noworodki z grupy LGA
wartość PAPP-A była znamiennie statystycznie wyższe.
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Interesujące wnioski wyciągnęła na podstawie analizy danych Barrett i wsp. [152].
Ryzyko urodzenia noworodka z niską masą urodzeniową w przypadku niskich wartości
PAPP-A MoM < 0.3 wzrastało 4.1- krotnie, ryzyko wcześniactwa 2.9- krotnie a ryzyko straty
ciąży 5- krotnie. Wyniki te są zgodne z przedstawiony wcześniej przez Kabili et al. [157]
w 2004 r.
Fox'a et al. [142] w swoim badaniu wykazali, że stężenie PAPP-A stanowi
wiarygodny marker wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu w II trymestrze ciąży.
Przedstawiła wyniki badania 1098 ciężarnych, u których stwierdzono zahamowanie wzrostu
wewnątrzmacicznego w II trymestrze ciąży. Wartość PAPP-A poniżej 15 percentyla
korelowała ze zwiększoną częstością występowania SGA w II trymestrze i niższą masą
urodzeniową, przedwczesnym porodem oraz śmiercią wewnątrzmaciczną płodu.
Prefumo et al. [158] oraz Leung et al. [159] w swoich pracach również wykazali
związek wartości PAPP-A z wybranymi parametrami wzrostu płodu w II trymestrze ciąży na
przykładzie długości kości udowej (FL) oraz obwodu brzucha (AC). Jednakże w mojej opinii
wyniki uwzględniające wyłącznie zależność PAPP-A z długością kości płodu mogą
reprezentować wpływ PAPP-A na wzrost długości kości udowej a nie na całkowity wzrost
wewnątrzmaciczny płodu.
Związek pomiędzy PAPP-A i wczesnym tempem wzrostu płodu jest logiczny przy
uwzględnieniu biologicznej funkcji, jaką pełni PAPP-A. Białko ciążowe typu A wywodzi się
z trofoblastu i zostało zidentyfikowane, jako proteaza swoista dla białek wiążących
insulinopodobny czynnik wzrostu (IGFBP), szczególnie IGFBP-4 [160] i IGFBP-5 [161].
Białka te wiążą IGF-I i IGF-II, hamując w ten sposób ich interakcję z receptorami
powierzchniowymi komórek [29]. Niskie stężenie PAPP-A odpowiada niskiemu stężeniu
bioaktywnych insulinopodobnych czynników wzrostu. Uważa się, że IGF I i II odgrywają
kluczową rolę we wczesnej implantacji i regulacji wewnątrzmacicznego wzrostu płodu [31,
32].
Według dostępnej wiedzy przedstawiona praca to jedno z pierwszych tego typu
doniesień naukowych w Polsce, które realizowane na potrzeby niniejszej rozprawy wskazują,
że biomarkery łożyskowe, takie jak PAPP-A, mogą wpływać na wewnątrzmaciczne tempo
wzrostu płodu ocenione między I trymestrem ciąży (potwierdzonym pomiarem długości
ciemieniowo-siedzeniowej), a porodem noworodka i następowo ocenioną masą urodzeniową
noworodka.
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W przeprowadzonym doświadczeniu w analizie prospektywnej i retrospektywnej dla
potwierdzenia I trymestru posługiwano się precyzyjnym, zgodnym z kryteriami FMF
pomiarem długości ciemieniowo-siedzeniowej, co stanowi oddzielny i obiektywnie mierzalny
parametr, przez co wykluczono wpływ na uzyskane wyniki potencjalnie opóźnionej owulacji
lub niepewności w określeniu daty ostatniej miesiączki. Ciężarne w analizie prospektywnej
i retrospektywnej dobrane zostały do programu w sposób losowy, a przyjęty schemat
realizacji doświadczenia klinicznego okazał się wiarygodnym i uniwersalnym narzędziem do
badań populacyjnych. Jednym z możliwych jego ograniczeń jest fakt istnienia płodów
z opóźnieniem wewnątrzmacicznego wzrostu przed badaniem USG w I trymestrze ciąży,
a następnie prawidłowym wzrostem wewnątrzmacicznym. Jednakże, opóźnienie wzrostu
wewnątrzmacicznego przed 12 tygodniem ciąży jest rzadkością i w niniejszej pracy nie
koncentrowano się na tym zagadnieniu [140].
Innym potencjalnym czynnikiem mogącym wpływać negatywnie, na jakość
przedstawianych wyników tego badania jest palenie tytoniu przez ciężarne. Zostało
dowiedzione, że palenie wpływa negatywnie na wzrost wewnątrzmaciczny płodu w czasie
ciąży oraz niską masę urodzeniową [162] a także, że PAPP-A w pierwszym trymestrze ciąży
jest niższe wśród palących w porównaniu do niepalących [163]. Według innych autorów
istnieje jednak niska statystycznie istotna zależność między paleniem tytoniu a tempem
wzrostu płodu [140].
Zależność wpływu palenia przez ciężarną na tempo wzrostu płodu wykraczało poza
cele przestawionej pracy i aspekt ten nie był przedmiotem prowadzonego badania.
W 1993r Johnson et al. [164] zwrócili uwagę na możliwość wykorzystania niskich
stężeń białek produkowanych przez łożysko w predykcji nie tylko zaburzeń wzrostu płodu,
ale również porodu przedwczesnego. Empiria materiału analizy prospektywnej wykazała, że
parametr tygodnia ukończenia ciąży noworodków połączonej grup badanej i kontrolnej
wykazał istotną dodatnią korelację między oznaczonymi wartościami PAPP-A, a tygodniem
rozwiązania ciąży (HBD) (r=0.14, p=0.0378) . Dodatkowo selektywne wyodrębnienie cechy
tygodnia ukończenia ciąży dla grupy badanej i kontrolnej w analizie prospektywnej oraz
dalsza ocena jej rozkładu wykazała, że średni czas rozwiązania ciąży w grupie badanej
wynosił 38.5 tc i wahał się od 30 do 42 tc natomiast w grupie kontrolnej 39.3 tc i wahał się
między 35 a 42 tc. Zestawienie parametru tygodnia ukończenia ciąży między grupą badaną
i kontrolną pozwoliło stwierdzić, że pomiędzy analizowanymi grupami istnieje statystycznie
istotna różnica względem tej cechy (p=0.0091) (Tab. 6, Ryc. 12).
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Ponadto stwierdzono, że w grupie ciężarnych z oznaczoną w teście podwójnym wartością
PAPP-A ≤ 0.50 MoM 13% ciąż zakończyło się przed upływem 37 tc natomiast
w grupie kontrolnej odsetek ten wynosił tylko 3%.
Uzyskane wyniki i statystyczna znamienność tej analizy dowodzą, że niska wartości
PAPP-A oznaczona w zintegrowanym teście podwójnym ma potencjalną wartość
predykcyjną

dla

identyfikacji

płodów

zagrożonych

wyższym

ryzykiem

porodu

przedwczesnego. Powyższa teza znalazła potwierdzenie także podczas oceny wyników
materiału w analizie retrospektywnej.
Podczas empirii materiału analizy retrospektywnej i rozdziału poszczególnych prób na
trzy grupy, grupa I PAPP-A < 0.20 MoM, grupa II PAPP-A <0.21-0.30> oraz grupa III
MoM, PAPP-A<0.31-0.50> zaobserwowano wobec cechy tygodnia ukończenia ciąży
istotną różnicę (p=0.0103) (Ryc. 23). Analiza post-hoc wykazała, że istotnie różnią się grupa I
i grupa II względem grupy III (p=0.0248) (Ryc. 23). Średni czas rozwiązania ciąży w grupie I
wynosił 37.4, w grupie II 37.4 tygodnia natomiast w grupie III 38.4 tygodnia. Kontynuacja
obserwacji parametru HBD dla 3 j/w analizowanych grup wykazała, że w grupie I 23%
noworodków urodziło się przed ukończeniem 37 tc w grupie II 32% natomiast w grupie III
odsetek ten wynosił tylko11%.
Empiria materiału dowiodła, więc, że ciężarne, u których oznaczono stężenie PAPP-A < 0.30
MoM ciąża trwa statystycznie istotnie krócej niż w przypadku ciąż z oznaczonymi
wartościami PAPP-A z przedziału <0.31-0.50> MoM.
Dzieląc całą populację noworodków analizy retrospektywnej na grupę z masą urodzeniową <
2500 g oraz z masa urodzeniową ≥ 2500 g wykazano istotną różnicę w wartościach PAPP-A
MoM między grupami (p=0.0111) (Ryc. 26). Średnia wartość PAPP-A MoM w grupie z
masą urodzeniową < 2500 g wynosiła 0.35 MoM natomiast w grupie z masą urodzeniową ≥
2500 g 0.39 MoM. Kontynuując empirię analizy retrospektywnej dowiedziono więc, że
noworodki

z

masą

urodzeniową

<

2500

g,

nie

tylko

rodziły

ciężarne,

u których oznaczono statystycznie niższe wartości białka ciążowego A, ale także stwierdzono,
że czas ukończenia ciąży w tej grupie ciężarnych był statystycznie istotnie niższy (p=0.0001)
(Ryc. 27). Średnia tygodnia ukończenia ciąży dla noworodków z masą urodzeniową < 2500 g
wynosiła 33.9 natomiast w grupie ≥ 2500 g 38.8.
Na istnienie analogicznego związku niskich stężeń białka PAPP-A i wzrostu ryzyka
porodu przedwczesnego wskazało wielu autorów [144, 145, 150-152, 154, 165-171].
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W pracy Scott i wsp. z 2009 r. [150], odsetek porodów przedwczesnych w przypadku
uzyskania wartości PAPP-A MoM < 0.2 wynosił 22% w porównaniu do 6% w populacji
ogólnej. Smith i wsp. w swojej pracy z 2002 r. [169] zwróciła uwagę na związek pomiędzy
niskimi wartościami PAPP-A i ryzykiem porodu przedwczesnego. Uzyskanie wartości PAPPA poniżej 5 percentyla w I trymestrze ciąży powodowało wzrost ryzyka porodu
przedwczesnego pomiędzy 24 - 32 tygodniem trwania ciąży 2.9- krotnie, pomiędzy 33 - 36
tygodniem trwania ciąży – 2.4-krotnie. W badaniu She i wsp. z 2007 r. [172] wzrost PAPP-A
MoM o 0.3 korelował z 85% spadkiem ryzyka odbycia porodu przedwczesnego. W pracy Pihl
i wsp. z 2008 r. [166] niskie wartości PAPP-A MoM ≤ 0.67 (20 percentyl) wykazywały
znamienną statystycznie korelację z ryzykiem odbycia porodu przedwczesnego (p=0.02).
Niskie wartości β-hCG nie wykazywały natomiast takiej korelacji.
W przedstawianej rozprawie wykazano, że niskie stężenia białka ciążowego A
odgrywa istotną funkcję w patomechanizmie porodu przedwczesnego. Analogiczne wnioski
wysunęła również Kierkegaard w 2010 roku, która sugeruje dwa patomechanizmy
prowadzące do przedwczesnego porodu, szybki wzrost płodu lub połączony czynnik niskiego
stężenia PAPP-A i obniżenia tempa wzrostu płodu [173]. Rezultatem pracy Kierkegaard
było wykazanie, że ryzyko przedwczesnego porodu istotnie wzrasta przy współwystępowaniu
czynnika niewydolności łożyska wyrażonego niską wartością PAPP-A < 0.4 MoM
i zwolnienia wzrostu płodu poniżej 10 percentyla. Odmienne wyniki uzyskali w swoich
pracach Morssink i wsp. [174], Kwik i wsp. [175], Tul i wsp. [176], Yaron i wsp. [168], Ong
i wsp. [171] oraz Canini i wsp. [156].
W przeprowadzonym na potrzeby tej pracy badaniu wartość PAPP-A MoM oznaczona
w analizie prospektywnej nie korelowała z wartościami APGAR określonymi w pierwszej
minucie życia noworodków połączonej grupy badanej i kontrolnej (r= 0.10, p=0.1150) (Ryc.
14). Selektywna analiza wartości APGAR noworodków grupy badanej i kontrolnej nie
wykazano także istotnych różnic.
W analizie retrospektywnej wartość PAPPA MoM korelowała z wynikiem APGAR
w pierwszej minucie życia noworodka (r= 0.10, p=0.0484), jednak 51% noworodków tej
analizy uzyskała wynik maksymalny, natomiast 75% całej populacji noworodków uzyskało
wynik w granicach 9-10 pkt (Ryc. 24).
W analizie retrospektywnej dodatkowo przeprowadzono korelację niskiego PAPP-A
z wartością APGAR w 1 minucie (APGAR 1) z rozdziałem niskiego PAPP-A na trzy grupy,
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grupa I - PAPP-A < 0.20 MoM, grupa II - PAPP-A <0.21-0.30> MoM, oraz grupa III PAPP-A<0.31-0.50> (Ryc. 24).
Empiria statystyczna parametru APGAR dla pierwszej minuty życia noworodka wykazała
istotną różnicę w badanych j/w trzech grupach nie mniej jednak testy post-hoc nie wykazały
różnic miedzy sobą (p=0.0424) (Ryc. 24) . Istotna różnica w teście Kruskala-Wallisa, może
wynikać z faktu martwych urodzeń w grupach II i III. W grupie II wystąpiło
1 martwe urodzenie, natomiast w grupie III było ich 9.
Uzyskane wyniki analizy zależności oznaczonych wartości oceny noworodków
w skali APGAR w 1 minucie życia od oznaczonych wartości PAPP-A w I trymestrze
w analizie prospektywnej i retrospektywnej w mojej ocenie nie wykazały przydatności tego
biomarkera dla zwiększenia bezpieczeństwa okołoporodowego noworodka.
Według Anne R. Zizzo1 i wsp. [177] stężenie białka PAPP-A w surowicy
w I trymestrze niższe niż 0.4 MoM wiązało się z uzyskaniem przez noworodki niskiej oceny
w skali APGAR, hipoglikemią i częstszą hospitalizacją na oddziale intensywnej opieki
neonatologicznej. Ryzyko hipoglikemii dla noworodka i uzyskanie niskich ocen w skali
APGAR wzrastały wraz z tygodniem ukończenia ciąży i były wyższe po ukończonym 40
tygodniu ciąży. U noworodków SGA ryzyko wystąpienia hipoglikemii były ponad 14-krotnie
większe, jeżeli u ich matek stężenie PAPP-A we wczesnej ciąży było poniżej 0.4 MoM
w porównaniu do matek ze stężeniami tego biomarkera > 0.5 MoM. W cytowanym badaniu
nie stwierdzono związku między stężeniem wolnej jednostki B-hCG a neonatologicznymi
powikłaniami w przenoszonych ciążach. Anne R. Zizzo i wsp. [177] wskazuje jednak, że
stężenie PAPP-A ma małą wartość prognostyczną dla oceny ryzyka powikłań
neonatologicznych i w związku z tym nie powinno być wykorzystywane w szacowaniu
ryzyka powikłań okołoporodowych noworodka.
Inny pogląd przedstawiła Kirkegaard i wsp. [178] która dowiodła, że niskie stężenia PAPP-A
i wolnej podjednostki β-hCG oznaczone w I trymestrze korelowały ze zwiększonym
ryzykiem hospitalizacji noworodków na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej.
Konstatując, wg Kirkegaard i wsp. [178], niskie stężenia PAPP-A w I trymestrze wiążą się
z ograniczeniem funkcji łożyska, co skutkuje wzrostem ryzyka SGA, niedotlenieniem płodu,
hipoglikemią i niskimi wartościami oceny noworodków w skali APGAR.
Dodatkowo przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy badanie parametru β-hCG
w analizie prospektywnej wykazało statystycznie istotną różnicę w zakresie zależności
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między grupą badaną a kontrolną (p<0.0001) (Tab. 5, Ryc. 11). Średnia wartość β-hCG
wyrażona w MoM w grupie PAPPA < 0.5 była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej
i wynosiła odpowiednio 0.76 MoM vs. 1.31 MoM. W analizie retrospektywnej nie badano
tego parametru.
W pracy Barrett i wsp. [152] niskie wartości β-hCG < 0.3 MoM korelowały z prawie
3-krotnym wzrostem ryzyka niskiej masy urodzeniowej i prawie 2-krotnym wzrostem ryzyka
porodu przedwczesnego. Na uwagę zasługuje fakt, że związek niskich wartości PAPP-A jest
silniejszy od związku niskich wartości β-hCG z SGA i ryzykiem wystąpienia porodu
przedwczesnego [144, 145, 171, 179-181]. Wpływ β-hCG na wzrost płodu budzi jednakże
wśród części autorów kontrowersje [154, 169, 170]. Spencer i wsp. [150] oraz Canini i wsp.
[156] w przeprowadzonych badaniach również nie wykazali korelacji pomiędzy ryzykiem
urodzenia noworodka z grupy SGA i wartościami β-hCG MoM oznaczonymi w surowicy
krwi kobiet ciężarnych w I trymestrze ciąży.
Podsumowanie
W niniejszej pracy zostało dowiedzione, że niskie stężenia PAPP-A oznaczone
w pierwszym trymestrze ciąży są związane nie tylko z niższą masą urodzeniową, ale również
z zwiększeniem ryzyka porodu przedwczesnego.
Uzyskane wyniki analizy zależności oznaczonych wartości oceny noworodków
w skali APGAR w 1 minucie życia od oznaczonych wartości PAPP-A w I trymestrze ciąży
nie

wykazały

przydatności

tego

biomarkera

dla

zwiększenia

bezpieczeństwa

okołoporodowego noworodka.
Użyteczność kliniczna przedstawionej pracy wskazująca na związek niskich i skrajnie
niskich wartości PAPP-A oznaczonych w surowicy ciężarnej w I trymestrze ciąży ze
wzrostem ryzyka powikłań ciąży wyrażonych zahamowaniem wewnątrzmacicznego wzrostu
płodu i wzrostem ryzyka porodu przedwczesnego, ze względu na złożoność procesów,
wymagają dalszych badań.
Użyteczność kliniczna przedstawionej pracy związana jest z empirycznym
potwierdzeniem związku pomiędzy niskimi i skrajnie niskimi wartościami PAPP-A
oznaczonymi w surowicy ciężarnej w I trymestrze a wzrostem ryzyka powikłań ciąży
wyrażonych

zahamowaniem

wewnątrzmacicznego

przedwczesnym.
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Dzięki coraz większej

znajomości

biologicznej

roli, jaką

odgrywa

białko

ciążowe A, przedstawiona rozprawa wnosi istotne odpowiedzi na postawione szczegółowe
pytania o status sieci interakcji między białkami, do której należy PAPP-A a jego znaczeniem
dla ciężarnej i płodu. Dodatkowe badania i odpowiedzi na nie mogą w przyszłości zwiększyć
nasze zrozumienie funkcji jaką PAPP-A odgrywa we wczesnej ciąży i jej powikłaniami oraz
udoskonalić programy opieki perinatalnej nad kobietą ciężarną w Polsce
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Wnioski

6. Wnioski
1. Niskie wartości PAPP-A oznaczone w teście podwójnym mają wartość predykcyjną
dla

identyfikacji

płodów

zagrożonych

zahamowaniniem

wzrostu

płodu

i urodzeniem noworodka o niskiej masie urodzeniowej.
2. Niskie wartości PAPP-A oznaczone w teście podwójnym mają wartość predykcyjną
dla identyfikacji płodów zagrożonych wyższym ryzykiem porodu przedwczesnego.
3. Niskie i skrajnie niskie wartości PAPP-A oznaczone w zintegrowanym teście
podwójnym nie są parametrem symptomatycznym dla predykcji stanu
noworodka ocenianego w skali APGAR w 1 minucie jego życia.
4. Lepsze zrozumienie i bardziej wnikliwa interpretacja szczegółów wynikających
z oznaczania stężenia białka PAPP-A w teście podwójnym stanowi potencjał dla
udoskonalenia projektów opieki perinatalnej nad kobietą ciężarną w Polsce.
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Etyczny aspekt badań prenatalnych
Celem procedur przesiewowych diagnostyki prenatalnej jest oznaczenie markera, który
koreluje z selektywnym zaburzeniem płodu. Wobec znanej powszechnie zależności między
wiekiem matki a występowaniem zaburzeń płodu, wiek w tym przypadku uznano za marker
zespołów genetycznych płodu. W praktyce wykorzystywanie tylko jednego markera jako
metody przesiewowej cechuje zbyt niska wiarygodność, wskazuje on bowiem zbyt dużą
liczbę ciężarnych w przypadku których uzyskano by wynik fałszywie dodatni.
Fakt, że sam wiek matki jest słabym testem przesiewowym doprowadził do rozwoju
bardziej skutecznych i wyrafinowanych metod badań przesiewowych wad genetycznych
płodu opartych na markerach ultrasonograficznych i biochemicznych. Choć wiek matki nadal
reprezentuje ryzyko podstawowe, wysoce selektywne markery USG płodu i markery
biochemiczne uznano za niedrogą i nieinwazyjną metodę badań przesiewowych
w diagnostyce prenatalnej. Przy użyciu najnowszych narzędzi analitycznych wiarygodne
wyniki można uzyskać już w satysfakcjonującyo krótkim przedziale czasu i oszacować
ryzyko zespołu genetycznego u płodu ze skutecznością powyżej 90%.
Współcześnie w krajach wysoko rozwiniętych dostępność do badań prenatalnych jest
powszechna. Wiedza na ten temat jest szeroko popularyzowana i łatwo dostępna. W dobie
Internetu niemal do każdej ciężarnej docierają informacje o możliwości, jakie niosą ze sobą
badania prenatalne. Standardową i powszechnie akceptowaną w społeczeństwie praktyką
stało się wykonywanie u ciężarnej skriningu pierwszego i drugiego trymestru obejmującego
diagnostykę USG i realizację procedur badań biochemicznych wyrażoną oznaczeniem
stężenia białka PAPP-A oraz wolnej podjednostki ß-hCG. Również powszechną praktyką
wśród kobiet poddających się procedurom zapłodnienia pozaustrojowego staje się
diagnostyka preimplantacyjna.
Wobec tak szerokiego zakresu dostępnych badań prenatalnych oraz ich coraz
częstszego zastosowania, a także kierunku w jakim podążają a mianowicie ekstrakcja oraz
analiza DNA płodu, należy zadać pytanie czy i w jakim zakresie podejmowanie tego typu
działań budzi zastrzeżenia natury etycznej. Odpowiedź wymaga spojrzenia na badania w
kilku aspektach [1].
Ocena

moralna

każdego

ludzkiego

działania

powinna

być

rozpatrywana

z uwzględnieniem trzech czynników: przedmiotu działania, okoliczności, w jakich jest
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podejmowane oraz celu, jakiemu ma służyć. Przedmiot działania w przypadku badań
prenatalnych nie budzi zastrzeżeń o ile samo badanie nie narusza integralności matki i płodu.
Dlatego ten czynnik należy rozpatrywać jedynie w kontekście badań inwazyjnych,
związanych z ryzykiem poronienia lub zaistnienia powikłań związanych z samym zabiegiem.
W pozostałych przypadkach badania z założenia mają służyć ochronie lub w miarę
możliwości leczeniu dziecka po porodzie. Zasadniczą rolę w ocenie moralnej badań
prenatalnych pełnią okoliczności oraz ich cel [2].
Podstawowym celem postępowania diagnostycznego jest rozpoznanie choroby.
Jednakże należy zadać pytanie jakie informacje może wnieść oraz jakie mogą być następstwa
rozpoznania postawionego w stadium prenatalnym. W większości przypadków przesiewowe
badania prenatalne przynoszą wiedzę na temat prawidłowej anatomii i prawidłowego rozwoju
płodu. Dla kobiet, które na podstawie standardowo realizowanych procedur prenatalnych
uzyskają przekaz, że ich dziecko z dużym, zależnym od zastosowanej metody
prawdopodobieństwem urodzi się zdrowe taka informacja jest czynnikiem zmniejszającym
poziom stresu i pozwalającym na spokojniejsze przygotowanie się do nowej roli. Korzystna
diagnoza jest szczególnie istotna dla kobiet, u których we wcześniejszych ciążach wystąpiły
wady i/lub w przypadku, gdy choroby genetyczne zostały rozpoznane wśród członków
rodziny a także w przypadku kobiet, które pozostają pod opieką poradni genetycznych
z powodu stwierdzonej choroby matki lub ojca dziecka. Zatem badania prenatalne u tej grupy
kobiet poprawiają jakość ich życia, pozwalają na przeniesienie uwagi na inne ważne kwestie.
Drugą grupę stanowią ciężarne, u których na podstawie badania przesiewowego w
ciąży stwierdzono wysokie ryzyko wystąpienia wad płodu. Wówczas pacjentka może
zdecydować o skorzystaniu z innych dostępnych metod diagnostycznych, na podstawie
których uzyska dokładniejsze informacje o możliwej chorobie płodu, monitorowania jego
stanu i metodach które doprowadzą do potwierdzenia pierwotnej diagnozy. Do tych procedur,
określanych jako inwazyjne, zaliczamy amniopunkcję oraz biopsję trofoblastu (CSV – wersja
angielska).
Przed ich wdrożeniem ciężarna powinna zrozumieć zasadność ich wykonania ze
względu na związane z nimi ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak:
uszkodzenie łożyska lub pępowiny, krwawienie matczyne lub płodowe, nakłucie narządów
płodu, infekcja wewnątrzmaciczna, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego [3].
Procedura wykonywania amiopunkcji oraz biopsji trofoblastu obciążona jest ryzykiem
poronienia rzędu 0,3-1% płodów [4-6]. Mimo że ryzyko jest stosunkowo niewielkie pacjentce
należy udzielić rzetelnych informacji na temat przebiegu badania oraz możliwych powikłań.
Kobieta ciężarna po przeanalizowaniu korzyści i potencjalnego ryzyka wynikającego
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z proponowanych badań inwazyjnych podejmuje świadomą decyzję o kontynuacji
diagnostyki lub jej zaprzestaniu.
Do trzeciej grupy badanych ciężarnych należy zaliczyć te, u których wada płodu
została potwierdzona. W takim przypadku należy rozważyć motywy podejmowania
diagnostyki prenatalnej. Jeśli pacjentka poddała się badaniom w celu wykluczenia choroby
lub jej leczenia jak również w celu zdobycia informacji na temat stanu jego zdrowia ze strony
etycznej nie ma żadnych zastrzeżeń, co do zasadności ich realizacji. Jednak, jeśli pacjentka
staje przed wyborem między dalszym rozwojem dziecka pomimo stwierdzonej wady,
a terminacją ciąży wówczas należy zastanowić się czy badania były moralnie neutralne.
Podsumowując, jeśli pacjentka w momencie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badań
prenatalnych ma na celu terminację ciąży w przypadku uzyskania niekorzystnej diagnozy
wówczas działanie to budzi wątpliwości etyczne. Należy również zastanowić się nad tym, czy
badania prenatalne w takich okolicznościach można nazywać badaniami skriningowymi.
Badania można, bowiem uznać za przesiewowe, jeśli istnieje uznany standard leczenia tego
schorzenia. W momencie rozpoznania np. aberracji chromosmalnych u płodu najczęściej
proponowaną metodą postępowania jest terminacja ciąży, której nie można nazwać metodą
terapeutyczną [2].
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przerwanie ciąży może być dokonane
wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne
wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili
osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej
[7]. Jednakże to prawne przyzwolenie rodzi wiele wątpliwości etycznych. Terminacja ciąży
spowodowana stwierdzonym uszkodzeniem płodu nosi znamiona aborcji eugenicznej.
Od zarania dziejów trwa dyskusja dotycząca relacji między życiem, jako faktem istnienia,
a jakością tego życia. Jeśli uznamy, że życie jest wartością podstawową, od ochrony, której
uzależniona jest ochrona wszystkich interesów, a także wartości z tą konkretną osobą
związanych musimy zadać pytanie czy samo żyje jest wartością bezwzględną i najwyższą.
Jeśli na tak postawione pytanie odpowiemy twierdząco to wówczas wartość ta pod
żadnymi warunkami i w żadnych okolicznościach nie może podlegać relatywizacji. Jeśli
jednak przyjmiemy, że wartość ta jest zmienna w pewnych warunkach wówczas będzie
można uznać, że istnieje ewentualność ograniczenia stopnia ochrony życia. Większość
systemów religijnych oraz etyk świeckich skłania się ku drugiej ze wspomnianych
możliwości, uznają one, bowiem że w pewnych sytuacjach, na przykład zagrożenia innych

105

Suplement

wartości uznanych za podstawowe, np. wolność, sprawiedliwość, życie innego człowieka,
wówczas odebranie życia temu, kto na te wartości nastaje jest moralnie uzasadnione [8].
W przypadku badań prenatalnych relatywizowanie wartości życia jest uzależnione nie od
konieczności ochrony innych ideałów, ale oparte głównie na fakcie spadku jakości życia
poniżej pewnego poziomu. Wówczas w paradoksalny sposób przyjmuje się, że to, co
dotychczas było wartością nagle wartością być przestaje. Jest to pewnym sensie sprzeczność,
ponieważ uznaje się, że można danej osobie lub obiektowi nadać określoną cechę oraz
jednocześnie ją mu odebrać. Przyjęcie, że „fakt istnienia” obarczony określonymi wadami
uzasadnia jego przerwanie może nosić znamiona dyskryminacji. A skoro uznajemy, że płód,
u którego stwierdzono ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie, nie powinien się narodzić to czy,
kierując się tym sposobem rozumowania, nie powinniśmy również uznać, że życie ludzi
chorych i niepełnosprawnych, którzy zdążyli się urodzić ma mniejszą wartość niż życie ludzi
zdrowych?
Kolejną kwestią są trudności z ustaleniem kryteriów oceny jakości życia. Kiedy i na
jakiej podstawie możemy stwierdzić, że prognozowana jakość życia dziecka jest tak niska, że
terminacja byłaby moralnie uzasadniona? Czy istnieje możliwość stworzenia wzorca
„ idealnej jakości życia”, do której można by przyrównywać życie płodów z poszczególnymi
aberracjami? Takie rozważania noszą znamiona próby ukrycia dramatycznej bezsilności
współczesnej medycyny wobec określonych jednostek chorobowych [8]. Częstym
argumentem podnoszonym w kontekście dyskusji na temat terminacji ciąży ze względu na
ciężkie nieodwracalne uszkodzenie płodu jest ochrona przed cierpieniem dziecka oraz
towarzyszących mu rodziców. Jednak czy mamy prawo bronić człowieka przed cierpieniem
przez skracanie mu życia? Powstaje także pytanie czy można rozpatrywać w kategorii winy
rodziców decyzję o podtrzymaniu ciąży, skoro cierpienie jest wpisane w ludzką naturę
i również osoby, które urodziły się zdrowe nie będą go pozbawione?
Zrozumiałą kwestią są obawy przyszłych rodziców przed opieką nad chorym
dzieckiem i nie można negować towarzyszącego im lęku oraz uczucia zawodu związanego
z faktem, że zdrowie oczekiwanego przez nich dziecka nie jest zgodne z ich pragnieniami.
Niezależnie od tego, jakie działania zostaną podjęte w celu pomocy rodzicom chorych dzieci
to i tak ostatecznie cały ciężar opieki, rehabilitacji i leczenia pozostanie w ich gestii. Nie
sposób również zrozumieć cierpienia, którego doświadczają obserwując postępującą chorobę
dziecka. Z pełną stanowczością nie mamy również prawa oceniać osób decydujących się na
terminację ciąży, ponieważ w tej kwestii decydujący głos mają osoby bezpośrednio w to
zaangażowane i to od ich systemu wartości, a także towarzyszących okoliczności i oczekiwań
zależy, jakie rozwiązanie wybiorą.
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Ważnym jest także aby wskazać, że zgodnie z polskim prawem lekarz może
powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem,
z tym, że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego
lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji
medycznej. Zasada ta nie obowiązuje w przypadkach, gdy zwłoka w udzieleniu świadczenia
mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub
ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki [9].
Szczególnej uwagi wymagają metody badań prenatalnych oparte na analizie DNA.
Realizacja pierwszej z nich stała się możliwa dzięki odkryciu w 1997 roku przez Lo et al. [4]
pozakomórkowych, wolnych fragmentów DNA krążących we krwi matki – cf DNA (cell-free
DNA). Cf DNA pojawia się we krwi ciężarnej już w czwartym tygodniu ciąży, jednak
procedura skryningu prenatalnego oparta o te technikę najbardziej wiarygodna jest jeśli
badanie zostanie wykonane po 7 tygodniu ciąży. Do analizy cf DNA stosuje się metody
sekwencjonowania DNA: PCR oraz spektrometrię mas. W celu przeprowadzenia testu
pobiera się 10 ml krwi żylnej matki. Zatem metoda ta jest pozbawiona ryzyka poronienia
i innych działań niepożądanych, którymi obarczone są badania inwazyjne, takie jak
amniopunkcja, biopsja kosmówki czy kordocenteza.
Ostatnie dowody wskazują, że analiza pozakomórkowego DNA z krwi matki może
wykryć ponad 99% przypadków trisomii 21, około 98% przypadków trisomii 18 i 92%
trisomii 13, a odsetek wskazań fałszywie dodatnich wynosi odpowiednio 0,1%, 0,1%
i 0,3% [10]. Pomimo wysokiej czułości test stanowi metodę przesiewową, a nie
diagnostyczną. Test cf DNA jest niewątpliwie najbardziej czułą metodą spośród dostępnych
obecnie badań przesiewowych. Połączenie wieku matki w pierwszym trymestrze,
przezierności fałdu karkowego u płodu, stężenia wolnej gonadotropiny kosmówkowej beta
(ß-hCG) oraz ciążowego białka osoczowego A (PAPP-A) w surowicy matki pozwala na
określenie ryzyka z dokładnością około 90%, przy odsetku wyników fałszywie dodatnich na
poziomie 5%

Test cf DNA może zatem zmniejszyć ilość wskazań do wykonywania

kontrowersyjnych pod względem etycznym, dla pewnej grupy ciężarnych, procedur
inwazyjnych [10, 11]. Test cf DNA nie może jednak stanowić alternatywy dla oceny płodu
techniką USG, którego niezaprzeczalną rolą jest wykazanie, czy płód jest żywy,
diagnozowanie morfologicznych wad płodu, ciąż mnogich i w końcu potwierdzenie wieku
ciąży, co ma kluczowe znaczenie dla interpretacji wyników biochemicznych oraz
prowadzenie ciąż fizjologicznych i ciąż podwyższonego ryzyka. Należy pamiętać również, że
przezierność karkowa płodu jest markerem nie tylko trisomii 21, ale również innych
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klinicznie istotnych aneuploidii, wad serca, dysplazji szkieletowych i innych zespołów wad
genetycznych [10].

Ryc. 1. Diagnoza ciąży heterotopowej w I trymestrz ciąży . Transvaginalna wizualizacja
płodu – lokalizacja wewnątrzmaciczna. Autor zdjęcia – Józef Krawczyk

Ryc. 2. Diagnoza ciąży heterotopowej w I trymestrze ciąży . Transwaginalna wizualizacja
płodu - lokalizacja ekotopowa. Autor zdjęcia – Józef Krawczyk
Wątpliwości etyczne budzi kierunek, w jakim zmierza wykorzystanie badania cf DNA
u ciężarnych. W wielu dyskusjach podnosi się kwestię określania płci płodu, stwierdzenie
biologicznego ojcostwa oraz określanie predyspozycji genetycznych do wystąpienia
określonych chorób [12]. Można przypuszczać, że jeśli dostęp do uzyskiwania takich
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informacji będzie możliwy znacząco wzrośnie liczba terminacji ciąży z przyczyn
pozamedycznych.
Proces zapłodnienia oraz kreacji nowego życia od zawsze budził zainteresowanie
naukowców. Niezależnie od poglądów czy wyznawanej religii, niezależnie czy nazwiemy
rozwijający się zarodek darem Boga czy darem natury intuicyjnie zdajemy sobie sprawę
z mistycyzmu tego procesu. Pomimo tego, że jesteśmy w stanie przeprowadzić zapłodnienie
poza organizmem matki nie mamy jednak pełnej kontroli nad samym procesem powstawania
zygoty i rozwoju zarodka oraz płodu. Dlatego też próba ingerencji w tę tajemnicę wpisaną
w ludzkie istnienie budzi wiele kontrowersji.
W niektórych przypadkach kobiety decydują się na przeprowadzenie badań
prenatalnych wyłącznie w celach informacyjnych. Należy jednak wskazać, że badania
przeprowadzone przez psychologów klinicznych wykazują, że po standardowo wykonanych
badaniach USG w pierwszym trymestrze ciąży matka zaczyna budować tzw. reprezentację,
czyli wewnętrzny, poznawczo-emocjonalny obraz przyszłego dziecka [13]. Po doświadczeniu
zmaterializowanego obrazu płodu na ekranie ultrasonografu przyszła matka zaczyna
interpretować płód, jako odrębną osobę, stara się nawiązać z nim kontakt, nabywa większej
gotowości do podjęcia roli matki, nadaje rozwijającemu się organizmowi tożsamość [11, 14].
Po badaniu USG ciężarne odczuwają więcej pozytywnych emocji w stosunku do dziecka.
Pozytywne nastawienie świadczy o postępującym procesie akceptacji dziecka we własnym
ciele, co sprzyja rozwojowi więzi z dzieckiem w kolejnych okresach ciąży [13, 15]. Dzięki
badaniu ultrasonograficznemu ciężarna kobieta nabiera zaufania do siebie, jako kompetentnej
opiekunki dziecka. Zaczyna wierzyć, że jest naturalnie predysponowana do zaspokojenia
potrzeb dziecka [16]. Sytuacja wygląda zgoła inaczej gdy badania wykonywane są w celu
wykluczenia wady płodu u kobiet ze wskazaniami do ich przeprowadzenia, pacjentki częściej
przeżywają emocje negatywne związane z zagrożeniem wystąpienia choroby u dziecka
i w związku z tym częściej doświadczają lęku o zdrowie płodu oraz martwią się o byt
materialny swojej rodziny. Kobiety w takich sytuacjach w mniejszym stopniu identyfikują się
z rolą rodzicielską, którą mają podjąć oraz rzadziej traktują dziecko jako odrębną istotę [17].
Obawiając się utraty dziecka, dystansują się od myśli na jego temat, koncentrują się na
teraźniejszości i jedynym pragnieniu, aby było zdrowe. Mniejsza tendencja do traktowania
dziecka, jako odrębnej istoty stanowi czynnik pomagający im w radzeniu sobie z traumą
utraty w przypadku diagnozy potwierdzającej wadę płodu [17, 18]. Lęk przed utratą dziecka
jest czynnikiem hamującym wytwarzanie więzi między matką a płodem [13]. Należy
podkreślić, że lęk i silne stresy przeżywane w okresie ciąży wpływają nie tylko na budowanie
relacji, ale także na somatyczny rozwój płodu. Wysoki poziom lęku podczas ciąży zwiększa
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ryzyko powikłań i niepowodzeń położniczych, wystąpienia wad rozwojowych płodu i niskiej
masy urodzeniowej [11].
Zatem czy wiedza dotycząca niekorzystnej diagnozy płodu jest w każdym przypadku
pożądana? Część rodziców oczekujących na dziecko skorzysta z otrzymanej na wczesnym
etapie ciąży informacji, aby zdobyć jak największą wiedzę na temat choroby dziecka,
przygotowania się do ewentualnego leczenia po porodzie lub wręcz przeciwnie – do
zaniechania leczenia i podjęcia opieki paliatywnej. Rodzice zyskują również w ten sposób
czas na oswojenie się z wiadomością o niekorzystnej diagnozie i na psychiczne
przygotowanie się do przyjęcia dziecka [1]. Należy więc uwzględnić preferencje rodziców,
bowiem część z nich nie chce znać diagnozy przed urodzeniem dziecka. Wobec powyższego
wskazanym wydaje się być konieczność przeprowadzenia rozmowy z pacjentką przed
przystąpieniem do badań prenatalnych na okoliczność konsekwencji, jakie ze sobą niosą.
Lekarz realizujący procedurę badania prenatalnego powinien powiadomić ciężarną o istocie
badania, o stopniu dokładności i wiarygodności poszczególnych metod diagnostycznych,
o

potencjalnych

działaniach

niepożądanych

inwazyjnych, o możliwych konsekwencjach

w

przypadku

podejmowanych

inwazyjnych form

badań

terapii, zwłaszcza

w przypadkach fałszywie pozytywnej diagnozy oraz skutkach odstąpienia od terapii
w przypadku diagnozy fałszywie negatywnej. Takie działania są wyłącznie informacyjne i nie
powinny mieć wpływu na wybór pacjentki [8].
Względnie częstym wybieranym przez rodziców rozwiązaniem w przypadku ciąży
z wykrytą wadą genetyczną płodu jest terminacja ciąży. W części przypadków rodzice, którzy
decydują się jednak na kontynuacje ciąży zwłaszcza, gdy zdiagnozowana została wada letalna
spotykają się ze zrozumieniem części lekarzy położników i mogą liczyć na kompetentne
wsparcie z ich strony. Alternatywą dla terminacji ciąży są rozwijające się od niedawna
w Polsce hospicja perinatalne, oferujące wsparcie i pomoc w wielu dziedzinach, m.in.
wyjaśnienie specyfiki choroby dziecka i rokowania oraz możliwych scenariuszy
postępowania, zapewnienie konsultacji lekarzy neonatologów, genetyków i pediatrów,
wyposażenie w sprzęt niezbędny do opieki nad dzieckiem, umożliwienie dostępu do pomocy
psychologicznej [19, 20].
Moralną ocenę jakichkolwiek podejmowanych przez człowieka działań można
również rozpatrzeć przez pryzmat religii. Oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego
dotyczące badań prenatalnych zostało przedstawione przez papieża Jana Pawła II w encyklice
„Evangelium vitae”: „Badania prenatalne, które nie wzbudzają obiekcji moralnych, o ile są
podejmowane w celu wskazania ewentualnych terapii, których podjęcia wymaga zdrowie
dziecka nienarodzonego, zbyt często dostarczają okazji do zaproponowania i wykonywania
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przerwania ciąży. Jest to wówczas aborcja eugeniczna, akceptowana przez opinię publiczną
o specyficznej mentalności, co do której ustala się błędny pogląd, że jest ona wyrazem
wymogów terapeutycznych. Mentalność ta przyjmuje życie tylko pod pewnymi warunkami,
odrzucając ułomność, kalectwo i chorobę” [21]. Jan Paweł II podkreśla również intencję,
z jaką kobieta decyduje się na badania i zaznacza, że jest ona wyznacznikiem oceny moralnej
zabiegu. Jeżeli wynik badania ma posłużyć terapii nie ma zastrzeżeń moralnych do
przeprowadzenia badania. Akcentowany jest fakt, że żadna ułomność czy wada dziecka nie
może być usprawiedliwieniem dla terminacji ciąży [1].
W jaki sposób odnoszą się do tego tematu inne religie? Z punku widzenia judaizmu
nieimplantowany zarodek nie jest uznawany za embrion. Uznaje również, że zawarty
w Księdze Rodzaju zakaz zabijania odnosi się do płodu w łonie matki, zatem uznaje za
dopuszczalne niszczenie zarodka po przeporwadzniu diagnostyki preimplantacyjnej [22].
W religii prawosławnej diagnostyka prenatalna może być moralnie uzasadniona, jeśli jest
nakierowana na leczenie ujawnionych w stanie wczesnym chorób i dysfunkcji oraz na
przygotowanie rodziców do szczególnej opieki nad chorym dzieckiem. Chore dziecko ma
prawo do życia, miłości i troski, jak każdy inny człowiek [23]. Religia islamska zakazuje
natomiast diagnostyki preimplantacyjnej, a diagnostyka prenatalna jest dopuszczalna o ile
istnieją możliwości terapii [22].
Podsumowując, jednoznaczna ocena moralna badań prenatalnych nie jest możliwa, ze
względu na niezwykłą złożoność tematu, a także na szczególnie subtelną materię
rozważanych kwestii. Planowanie ciąży oraz jej przebieg stanowią wyjątkowy czas dla
przyszłych rodziców. Dostępność coraz dokładniejszych metod i technik diagnostyki
prenatalnej pozwala na konsekwentne poszerzanie wiedzy dotyczącej rozwijającego się
płodu, wczesne rozpoznanie ewentualnych wad wrodzonych oraz zaplanowanie postępowania
w każdym indywidualnie rozpatrywanym przypadku. Szanując preferencje oraz poglądy
ciężarnych, lekarz oferujący badania prenatalne powinien udzielić wyczerpujących informacji
na ich temat, pozwolić pacjentce podejmować świadome decyzje dotyczące rozwijającego się
płodu oraz służyć radą i pomocą w trudnych dla niej sytuacjach.
Na większość pytań i wątpliwości, które były obiektem rozważań nie da postawić się
jednoznacznej odpowiedzi. Życie człowieka jest selektywne i niepowtarzalne i nie jesteśmy
w stanie w wymierny sposób ocenić jego wartości ani przyjąć ustandaryzowanych uogólnień
dotyczących postępowania w przebiegu ciąży. Każdy przypadek ciąży jest inny, każdy
wymaga pełnego zaangażowania i odrębnego rozpatrzenia.
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