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Pomimo korzystnych zmian, które dokonały się w opiece okołoporodowej, zakażenia noworodków 

pozostają główną przyczyną chorobowości i umieralności w tej grupie wiekowej. Zakażenia wczesne 

dotyczą ogółem ok. 1-2% żywo urodzonych noworodków oraz 20-30% noworodków urodzonych 

przedwcześnie z małą urodzeniową masą ciała. Wynika to z faktu, iż zakażenie wewnątrzmaciczne 

jest jednym z głównych czynników ryzyka porodu przedwczesnego.  

Wczesne rozpoznanie zakażenia u noworodka (EONI ang. Early Onset Neonatal Infection) stanowi 

wciąż trudny problem diagnostyczny. Kliniczne objawy tego stanu pojawiające się zwykle w ciągu 

kilkunastu godzin od urodzenia są często słabo wyrażone i niespecyficzne mimo niezwykle szybkiej 

dynamiki procesu chorobowego. Dodatkowo wnioskowanie na podstawie wyników klasycznych, 

laboratoryjnych parametrów reakcji zapalnej w tym okresie jest znacznie utrudnione. Wynika to 

między innymi z fizjologicznej niedojrzałości układu immunologicznego noworodka oraz z 

przejściowych zaburzeń powstających pod wpływem zmian w organizmie matki i dziecka 

spowodowanych przez sam poród.  

Powyższe trudności diagnostyczne stanowią powód poszukiwania alternatywnych i bardziej 

specyficznych, biochemicznych markerów stanu zapalnego w przebiegu infekcji u noworodka. 

Zagadnienie to ma istotne znaczenie praktyczne, ponieważ wcześnie wdrożone leczenie, zwłaszcza u 

dzieci urodzonych przedwcześnie, poprawia rokowanie i wpływa na obniżenie umieralności 

okołoporodowej.  

Dlatego też celem niniejszej pracy podjęta była próba oceny użyteczności nowych, dotychczas rzadko 

ocenianych klinicznie mediatorów odpowiedzi zapalnej, a mianowicie metaloproteinazy macierzy 

zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) i tkankowego inhibitora metaloproteinazy 1 (TIMP-1) w porównaniu 

do klasycznych parametrów, takich jak białko C-reaktywne (CRP) i prokalcytonina (PCT) w odniesieniu 

do powyższego problemu. W analizie uwzględniono również takie czynniki ryzyka zakażenia jak 

przedwczesne pęknięcie błon płodowych związane z porodem przedwczesnym  (PPROM, ang. 

Preterm Premature Rupture of Membranes) i poród przed 32 tygodniem ciąży. 



Grupę badaną (B) stanowiło 48 kobiet w trakcie porodu przedwczesnego oraz ich 48 

nowonarodzonych dzieci. Dla celu prowadzonych analiz grupa została podzielona ze względu na 

obecność (grupa B1) lub brak objawów zakażenia EONI u noworodków (grupa B2) — odpowiednio 32 

noworodki/matki i 16 noworodków/matek; ze względu na obecność (grupa B3) lub brak (grupa B4) 

wystąpienia przedwczesnego, tzn. poprzedzającego akcję porodową, odpłynięcia płynu 

owodniowego trwającego dłużej niż 18 godzin (PPROM) — odpowiednio 13 i 35 matek/noworodków 

oraz ze względu na czas wystąpienia porodu — przed ukończeniem 32 tygodnia ciąży (grupa B5) oraz 

pomiędzy 32 a 366/7 tygodniem ciąży (grupa B6) — odpowiednio 17 i 31 matek/noworodków. EONI 

rozpoznawano w ciągu pierwszych 72 godzin życia dziecka na podstawie obecności co najmniej 

dwóch objawów klinicznych, jak zaburzenia oddychania, odżywania, termoregulacji, hipoksja, 

senność lub nadmierne pobudzenie oraz stwierdzenia podwyższonego poziomu CRP (> 10 mg/l) w co 

najmniej trzech oznaczeniach wykonanych w ciągu 48 godzin.  

Do grupy kontrolnej (K) zakwalifikowano 39 kobiet oraz ich 39 nowonarodzonych dzieci, których 

poród odbył się o czasie, tj. pomiędzy 370/7 a 416/7 tygodniem ciąży, oraz u których nie stwierdzono 

czynników ryzyka zakażenia wrodzonego jak PROM, zielony płyn owodniowy, podwyższona 

temperatura ciała (>38oC), tachykardia u matki (>120/min) oraz kolonizacja dróg rodnych 

paciorkowcami z grupy B (GBS — ang. Group B Streptococcus).  

Stężenia MMP-9, TIMP-1, CRP, PCT oznaczano w surowicy ciężarnych, krwi pępowinowej i surowicy 

noworodków grupy badanej i kontrolnej. W badaniach wykorzystano próbki surowicy uzyskanej z 

krwi żylnej matek, pobranej tuż po urodzeniu dziecka, z krwi pępowinowej pobieranej niezwłocznie 

po porodzie oraz krwi żylnej noworodków pobranej po 24 godzinach od urodzenia. Krew od 

noworodków pobierana była z żyły obwodowej lub dostępu centralnego w ramach rutynowo 

wykonywanych badań. Powyższe procedury były zgodne z protokołem zatwierdzonym przez lokalną 

Komisję Bioetyczną. 

Stężenia badanych parametrów oznaczano metodą ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay), używając komercyjnych testów opartych na reakcjach immunologicznych, zgodnie z 

instrukcjami producenta zestawów.  

Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu Statistica 12.0 (StatSoft Inc., Tulusa, OK, 

USA). 

W celu przeprowadzenia charakterystyki klinicznej badanych grup oceniano następujące parametry: 

wiek matki, długość trwania ciąży, przeszłość położniczą, sposób ukończenia ciąży, przebyte infekcje 

w czasie trwania ciąży u matki, dodatni wynik wymazu GBS oraz urodzeniową masę ciała noworodka.  

Na podstawie uzyskanych wyników nie wykazano statystycznie istotnych różnic w stężeniach MMP-9, 

TIMP-1, CRP, PCT w surowicy krwi matek pomiędzy grupą badaną a kontrolną oraz w ramach 

wyodrębnionych podgrup, tj. pomiędzy grupą B1 a B2, B3 a B4 i B5 a B6. 

Stwierdzono statystycznie istotne niższe wartości stężeń MMP-9 we krwi pępowinowej oraz w 

surowicy noworodków grupy badanej w porównaniu do kontroli oraz grupy B5 w porównaniu do 

grupy B6. Wartości mediany (zakres) tego parametru wynosiły odpowiednio w grupie badanej i 

kontrolnej 152,4 ng/ml (40,2–947,3 ng/ml) versus 355,0 ng/ml (149,5–930,2 ng/ml) (p<0,001) — 

krew pępowinowa oraz 318,0 ng/ml (27,4–1692,0 ng/ml) versus 472,8 ng/ml (163,0‒1979,2 ng/ml) ( 

p<0,001) — surowica noworodków oraz w grupie B5 i B6 — 81,8 ng/ml (40,2‒541,0 ng/ml) versus 

168,4 ng/ml (54,5‒947,3 ng/ml) (p<0,05) — krew pępowinowa i 139,3 ng/ml (27,4‒1692,0 ng/ml) 

versus 359,2 ng/ml (97,3–1232,9 ng/ml) (p <0,05) — surowica noworodków. Nie stwierdzono różnic 

w odniesieniu do tego parametru pomiędzy pozostałymi grupami tj. B1 versus B2 oraz B3 versus B4. 



Wykazano statystycznie istotne wyższe wartości stężeń TIMP-1 we krwi pępowinowej grupy badanej 

w porównaniu do grupy kontrolnej — wartości mediany (zakres) odpowiednio 237,8 ng/ml (161,8–

387,8 ng/ml) versus 218,1 ng/ml (165,5–316,8 ng/ml) (p<0,05), czego nie stwierdzono w surowicy 

noworodków tych grup. Brak statystycznie istotnych różnic w poziomach TIMP-1 dotyczył również 

krwi pępowinowej i surowicy noworodków grupy B1 versus B2, B3 versus B4 oraz B5 versus B6.  

Stwierdzono statystycznie istotne wyższe stężenia CRP we krwi pępowinowej i surowicy noworodków 

grupy badanej w porównaniu do grupy kontrolnej, a wartości mediany (zakres) odpowiednio 5,0 mg/l 

(0,0–40,0 mg/l) versus 0,1 mg/l (0,0–0,2 mg/l) (p<0,001) oraz 9,5 mg/l (0,2–61,0 mg/l) versus 3,4 

mg/l (0,1–14,2 mg/l) (p <0,001). Podobnie wartości tego parametru były statystycznie istotnie wyższe 

we krwi pępowinowej i surowicy noworodków grupy B5 w porównaniu do grupy B6, przy wartości 

mediany (zakres) odpowiednio 7,0 mg/l (0,1–40,0 mg/l) versus 5,0 mg/l (0,0–10,0 mg/l) (p<0,01) oraz 

12,0 mg/l (5,0–61,0 mg/l) versus 8,0 mg/l (0,2–35,0 mg/l) (p<0,05). Ponadto stwierdzono 

statystycznie istotnie wyższe wartości poziomu CRP w surowicy noworodków przy braku różnic w 

stężeniu tego parametru we krwi pępowinowej grupy B1 w porównaniu do grupy B2, przy wartości 

mediany (zakres) odpowiednio 13,6 mg/l (0,4–61,0 mg/l) versus 5,5 mg/l (0,2–13,0 mg/l) (p<0,001). 

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w odniesieniu do poziomu CRP we krwi pępowinowej i 

surowicy noworodków pomiędzy grupami B3 i B4. 

Stwierdzono statystycznie istotne niższe stężenia PCT we krwi pępowinowej przy braku różnic w 

stężeniu tego parametru w surowicy noworodków grupy badanej w porównaniu z kontrolną, przy 

wartości mediany (zakres) odpowiednio 245,0 pg/ml (100,0‒2770,0 pg/ml) versus 592,2 pg/ml 

(347,8‒1855,8 pg/ml) (p<0,001). Ponadto wykazano istotnie wyższe stężenia PCT w surowicy 

noworodków przy braku różnic w stężeniu tego parametru we krwi pępowinowej grupy B5 w 

porównaniu do grupy B6, wartość mediany (zakres) odpowiednio 320,0 pg/ml (220,0‒2770,0 pg/ml) 

versus 150,0 pg/ml (100,0‒1400,0 pg/ml) (p<0,01). Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w 

odniesieniu do poziomu PCT we krwi pępowinowej i surowicy noworodków pomiędzy grupami B1 i 

B2 oraz B3 i B4. 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

1.      Wartości stężeń MMP-9 oraz TIMP-1, podobnie jak CRP oraz PCT, w surowicy krwi matki w 

czasie porodu bądź we krwi pępowinowej nie pozwalają na predykcję EONI noworodków urodzonych 

przedwcześnie. 

2.      Pośród ocenianych parametrów zapalnych jedynie CRP oznaczane w surowicy krwi noworodka 

po pierwszej dobie od urodzenia wydaje się być przydatne w diagnostyce EONI. 

3.      Wartości stężeń MMP-9 oraz TIMP-1, podobnie jak CRP oraz PCT, w surowicy krwi matki w 

czasie porodu, we krwi pępowinowej, jak również w surowicy krwi noworodków nie wydają się być 

markerami pozwalającymi na rozpoznanie PPROM związanego z infekcją wewnątrzmaciczną i tym 

samym ujawnienie noworodków urodzonych przedwcześnie w przebiegu tej patologii z ryzykiem 

EONI. 

4.      Wartości stężeń MMP-9 oraz TIMP-1, podobnie jak CRP oraz PCT, w surowicy krwi matki w 

czasie porodu, we krwi pępowinowej, jak również w surowicy krwi noworodków nie wydają się być 

markerami pozwalającymi na rozpoznanie patomechanizmu porodu przed 32 tygodniem ciąży 

związanego z infekcją wewnątrzmaciczną i tym samym ujawnienie noworodków z tej grupy 

obciążonych ryzykiem EONI.  

  



8. Streszczenie w języku angielskim 

Abstract 

Despite the positive changes in perinatal care, neonatal infections remain a major cause of morbidity 

and mortality in this age group. Early-onset infection constitutes a total of approx.1-2% of live births 

and 20-30% of premature newborns with low birth weight. This is due to the fact that intrauterine 

infection is one of the major risk factors for preterm labour. 

The diagnosis of early-onset neonatal infection (EONI) in the newborn is still a difficult diagnostic 

problem. Clinical symptoms of this condition, which appear usually within several hours after labour, 

are often poorly expressed and non-specific, despite extremely fast dynamics of the disease process. 

Moreover, the reasoning process based on classical lab parameters of inflammatory response is 

significantly impeded in this period. It is, among others, the result of the physiological immaturity of 

the immune system in the newborn and temporary disturbances due to changes in the mother and 

baby's organisms induced by labor. 

These diagnostic problems triggered the search for alternative and more specific biochemical 

markers of inflammation in course of infection in the newborn. This issue has an important practical 

significance, since early implemented treatment especially in premature newborns improves 

prognosis and reduces perinatal mortality.  

Therefore, the aim of this dissertation was assessment of the utility of new mediators of the 

inflammatory response, which has been rarely evaluated clinically yet, namely  matrix 

metalloproteinase 9 (MMP-9) and tissue inhibitor of metalloproteinase 1 (TIMP-1) compared to 

standard markers of the infection such as C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT). Besides I 

include risk factors of early-onset neonatal infection in this analysis. The risk factors of EONI were:   

Preterm Prelabour Rupture of Membranes (PPROM) and  time of labor — before the 32 week of 

gestation. . 

The study group (B) consisted of 48 women in course of preterm labor and their 48 newborn babies. 

For the purpose of the analyzes, it was divided by to the presence (group B1) or lack of EONI 

symptoms in the newborns (group B2) — respectively 32 and 16 newborns/mothers, and by to the 

presence (Group B3) or absence of Preterm Prelabour Rupture of Membranes (PPROM) lasting 

longer than 18 hours (group B4) — respectively 13 and 35 mothers/newborns, and the time of labor 

— before the 32 week of gestation (group B5) and between 32 and 366/7 week of gestation (group 

B6) — respectively 17 and 31 mothers/newborns. EONI was diagnosed within the first 72 hours of 

newborn's life in the presence of at least two clinical symptoms, such as respiratory, nutrition, 

thermoregulation disorders, hypoxia, lethargy or irritability and elevated levels of CRP (> 10 mg/l) in 

at least three tests performed within 48 hours. 

The control group (K) included 39 women and their 39 newborns born at term, i.e. between 370/7 

and 416/7 week of gestation such risk factors for congenital infection as PROM, green amniotic fluid, 

elevated body temperature (>38°C), mother’s tachycardia (>120/min) and vaginal colonization with 

group B Streptococcus were not found. 

MMP-9, TIMP-1, CRP, PCT were measured in the serum of pregnant women, cord blood and serum of 

neonates in the test and control group. A serum sample used in the study was obtained from 

maternal venous blood collected shortly after labour, the cord blood was taken immediately after 

labour and neonatal venous blood was collected 24 hours after labour. The newborns' blood was 



collected from a peripheral vein or a central access as a part of routine tests. These procedures were 

in accordance with the protocol approved by the local Bioethics Commission. 

Concentrations of tested parameters were determined by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA method) using commercial assays based on immunological reactions, according to the 

manufacturer's instructions. 

Statistical analysis was performed using Statistica 12.0 (StatSoft Inc., Tulus, OK, USA). 

The clinical characteristic of studied groups was based on the assessment of the following 

parameters: maternal age, length of gestation, obstetric history, type of labour, mother's infections 

during pregnancy, GBS positive smear and newborn's birth weight. 

The results showed no statistically significant differences in the concentrations of MMP-9, TIMP-1, 

CRP, and PCT in the blood serum of mothers from the test and control group as well as in the 

subgroups, i.e. between group B1 and B2, B3 and B4, as well as B5 and B6. 

Statistically significantly lower values of MMP-9 were found in the cord blood and the serum of the 

neonates in the test group compared to the control group, and B5 compared to B6 group. The 

median (range) of this parameter were respectively in the study group and control 152.4 (40.2‒

947.3) ng/ml vs. 355.0 (149.5‒930.2) ng/ml (p<0.001) — the cord blood and 318.0 (27.4‒1692.0) 

ng/ml vs. 472.8 (163.0‒1979.2) ng/ml (p <0.001) — the newborn’s serum and in the group B5 and B6 

— 81.8 (40.2‒541.0) ng/ml vs. 168.4 (54.5‒947.3) ng/ml (p<0.05) — the umbilical cord blood and 

139.3 (27.4‒1692.0) ng/ml vs. 359.2 (97.3‒1232.9) ng/ml (p<0.05) — the neonatal serum. There 

were no differences with respect to this parameter among other groups, i.e. B1 vs. B2 and B3 vs. B4. 

Statistically significantly higher levels of TIMP-1 were found in the cord blood in the test group 

compared to the control group — the median (range) respectively 237.8 (161.8‒387.8) ng/ml vs. 

218.1 (165.5‒316.8) ng/ml (p<0.05), it was not found in the serum of neonates of these groups. Lack 

of statistically significant differences in the levels of TIMP-1 also concerned the cord blood and the 

neonatal serum of group B1 vs. B2, B3 vs. B4, and B5 vs B6. 

There were statistically significantly higher levels of CRP in the cord blood and neonatal serum in the 

test group compared to the control group, the median (range) was respectively 5.0 (0.0‒40.0) mg/l vs 

0.1 (0.0‒0.2) mg/l (p<0.001) and 9.5 (0.2‒61.0) mg/l vs. 3.4 (0.1‒14.2) mg/l (p<0.001). Similarly, these 

parameters were statistically significantly higher in the cord blood and the serum of the neonates 

from the group B5 as compared to the group B6, the median (range) were respectively 7.0 (0.1‒40.0) 

mg/l vs. 5.0 (0.0‒10.0) mg/l (p<0.01) and 12.0 (5.0‒61.0) mg/l vs. 8.0 (0.2‒35.0) mg/l (p<0.05). In 

addition, a statistically significantly higher level of CRP was found in the neonates in the absence of 

differences in the concentration of this parameter in the cord blood of B1 compared to B2, the 

median (range) was respectively 13.6 (0.4‒61.0) mg/l vs. 5.5 (0.2‒13.0) mg/l (p<0.001). No 

statistically significant differences were observed in relation to the level of CRP in the cord blood and 

the serum of the newborns between groups B3 and B4. 

A statistically significantly lower concentration of PCT in the cord blood was observed in the absence 

of differences in the concentration of this parameter in the neonatal serum in the test group 

compared to the control, the median (range) was respectively 245.0 (100.0‒2770.0) pg/ml vs. 592.2 

(347.8‒1855.8) pg/ml (p<0.001). Moreover, significantly higher levels of PCT were demonstrated in 

the infant serum while no differences in the concentration of this parameter in the cord blood of the 

group B5 compared to B6 were found, the median value (range) was respectively 320.0 (220.0‒

2770.0) pg/ml vs. 150.0 (100.0‒1400.0) pg/ml (p<0.01). There were no statistically significant 



differences in relation to the level of PCT in the cord blood and serum of the newborns between the 

groups B1 and B2 as well as B3 and B4. 

Based on the study the following conclusions were drawn: 

1.      Levels of MMP-9 and TIMP-1, like CRP and PCT in the mother's serum during labor, or the cord 

blood do not allow predicting EONI in the newborns born prematurely. 

2.      Among evaluated inflammatory parameters, only CRP level in the serum of a newborn one day 

after the labor seems to be useful in the diagnosis of EONI. 

3.      Levels of MMP-9 and TIMP-1, like PCT and CRP in the serum of the mother during labor, the 

cord blood as well as the serum of the neonates do not appear to be the markers that allow to 

recognize PPROM associated with the intrauterine infection and therefore to identify infants born 

prematurely in the course of this pathology with EONI risk. 

4.      Levels of MMP-9 and TIMP-1, like PCT and CRP in the serum of the mother during labor, the 

cord blood as well as in the serum of neonates do not appear to be the markers that allow to 

recognize the pathomechanism of the labor before the 32 week of pregnancy related to the 

intrauterine infection and thus identify the newborns from the group with EONI risk. 


