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ULTRASONOGRAFIA W PERINATOLOGII – WYBRANE PROBLEMY 

DZIAŁ I
Ocena ultrasonograficzna ciąży mnogiej
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Podstawowe informacje
Ze względu na zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego i powikłań związanych ze wzrastaniem lub ob-
umarciem płodów ciąża mnoga powinna być traktowana jako niefizjologiczna.

Częstość występowania wzrasta. W 2006 r. – 32/1000 żywych urodzeń.

Rozpoznanie typu ciąży bliźniaczej
•  Rozpoznawanie rodzaju ciąży następuje w badaniu USG w I trymestrze. Czułość rozpoznania typu ciąży 

bliźniaczej jest wówczas większa niż w II trymestrze i wynosi od 96 do 100 procent.
•  W trakcie badania określa się kosmówkowość (łożyska oddzielne czy wspólne) i owodniowość (worki 

owodniowe oddzielne czy wspólny). 

UWAGA. Rozpoznanie kosmówkowości w badaniu USG należy udokumentować zdjęciem. 

•  Jeżeli ciężarna zgłasza się po 14. tygodniu ciąży lub nie da się ustalić kosmówkowości, a oba płody są tej 
samej płci, należy postępować jak z ciążą bliźniaczą jednokosmówkową.

Ultrasonograficzna ocena 
kosmówkowości i owodniowości

PRZED 10. TYGODNIEM PO 10. TYGODNIU

•  liczba pęcherzyków ciążowych
•  liczba worków owodniowych w jamie kosmów-

kowej
•  liczba pęcherzyków żółtkowych 

•  płeć zarodków
•  liczba łożysk
•  znak lambda (ciąża dwukosmówkowa dwu-

owodniowa) / znak T (ciąża jednokosmów-
kowa, dwuowodniowa)

•  charakterystyka błony > 2mm (95% PPV dwu-
kosmówkowa)  a < 2 mm (90% PPV jednoko-
smówkowa)
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Znak lambda

UWAGA. 3% ciąż jednokosmówkowych może mieć dwie masy łożyskowe (problem zwłaszcza w diagnostyce 
w II trymestrze ciąży)

Między 11. a 14. tygodniem ciąży ocena kosmówkowości jest wykonywana razem z oceną wielkości ciąży oraz 
badaniem przesiewowym w kierunku aneuploidii i wad anatomicznych płodu.

•  Tzw. czarna lambda (ciąża dwuowodniowa, jednokosmówkowa)
•  Brak błony worka owodniowego:

― TTTS (zespół podkradania) w ciąży jednokosmówkowej dwuowodniowej
― ciąża jednokosmówkowa jednoowodniowa

Ocena wieku ciążowego w ciąży 
bliźniaczej

•  Dokładność oceny wielkości ciąży jest podobna w I i II trymestrze ciąży, ale preferowana jest ocena pod-
czas badania między 11. a 14. tygodniem (CRL, czyli wymiar ciemieniowo-siedzeniowy).

•  Czas trwania ciąży określamy na podstawie większego wymiaru CRL.
•  Ocena po I trymestrze ciąży powinna zawierać kilka pomiarów. Uważa się, że najdokładniejszy pomiar to 

wartość HC, czyli obwód głowy.

W przypadku ciąż po IVF wielkość ciąży powinna być oceniona na podstawie daty transferu zarodka.

Różnice w długości CRL mogą świadczyć o: 

 
nieprawidłowościach                        dużych wadach                   zagrożeniu obumarciem 
  chromosomalnych                                                                            wewnątrzmacicznym

Dokładność pomiaru 
•  dla CRL w I trymestrze to około 5–7 dni
•  dla BPD/HC w II trymestrze to około 7 dni
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Zasady opieki nad pacjentką w ciąży 
bliźniaczej

1. Ciąża bliźniacza dwukosmówkowa
Opieka ambulatoryjna przed 10. tygodniem ciąży, kolejne wizyty – co 3–4 tygodnie.

UWAGA. Należy zwrócić szczególną uwagę na objawy związane z zagrażającym porodem przedwczesnym oraz 
stanem przedrzucawkowym.

Badania USG

I trymestr •  ocena ryzyka wad genetycznych u każdego z płodów

II trymestr •  ocena anatomii każdego z płodów / pochwowy pomiar szyjki macicy 
(długość kanału < 25 mm – zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego)

III trymestr 
(co 4 tygodnie)

•  ocena wzrastania płodów (rozbieżność mas ≥ 25% – pacjentkę należy 
skierować do ośrodka III stopnia opieki perinatalnej)

przed porodem •  ustalenie położenia płodów

PORÓD należy zaplanować między 37. a 38. tygodniem ciąży.

Przebieg porodu drogami natury:

•  równoczesne monitorowanie kardiotokograficzne obu płodów
•  kontrola USG czynności serca oraz położenia 2. płodu – po urodzeniu 1. płodu
•  możliwość wykonania cięcia cesarskiego po urodzeniu 1. płodu przy stwierdzeniu:

― bradykardii drugiego płodu
― wypadnięcia pępowiny drugiego płodu
― położenia poprzecznego drugiego płodu 
―  przedwczesnego oddzielenia łożyska i braku możliwości szybkiego ukończenia porodu drogą pochwową
― po 60 minutach od urodzenia pierwszego płodu 

•  W przypadku szyjki macicy przygotowanej do porodu:

― wywołanie czynności skurczowej macicy (oksytocyna oraz przebicie pęcherza płodowego pierwszego 
płodu) nie są przeciwwskazane,

― należy rozważyć zastosowanie preindukcji (najbardziej bezpieczne – założenie cewnika Foleya).

Bezwzględne wskazanie do CC – niegłówkowe położenie 1. płodu.
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2. Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa
Opieka nad ciążą bliźniaczą jednokosmówkową musi być prowadzona na III poziomie opieki perinatalnej.

POWODY:

•  częste występowanie specyficznych powikłań związanych ze wzrastaniem płodów  
•  zagrożenie obumarcia wewnątrzmacicznego płodów

A. ciąża jednokosmówkowa dwuowodniowa

•  Rozpoznanie ciąży wynika ze stwierdzenia w badaniu ultrasonograficznym w I trymestrze ciąży jednego 
pęcherzyka ciążowego z dwoma zarodkami, przy czym przyczep błony rozdzielającej zarodki od kosmówki 
ma kształt litery „T”, a jej grubość nie przekracza 2 mm.

•  Opiekę ambulatoryjną należy rozpocząć przed 10. tygodniem ciąży, a kolejne wizyty odbywać co 3–4 ty-
godnie. 

UWAGA. Należy zwrócić szczególną uwagę na objawy związane z zagrażającym porodem przedwczesnym oraz 
stanem przedrzucawkowym.

Badania USG

I trymestr •  ocena ryzyka wad genetycznych / biometria płodów

II trymestr
(od 16. tygodnia ciąży co 
2 tygodnie – w celu wykrycia TTTS 
lub sIUGR)

•  ocena biometrii płodów / objętości płynów owodniowych 
w obu workach / objawu swobodnego falowania błony 
owodniowej / wypełnienia pęcherzy moczowych obu pło-
dów / przepływów naczyniowych metodą Dopplera  

III trymestr •  ocena anatomii każdego z płodów / przezpochwowy pomiar 
szyjki macicy (kanał szyjki macicy < 25 mm – zwiększone 
ryzyko porodu przedwczesnego)

przed porodem •  ustalenie biometrii oraz położenia płodów



Profis Sp. j. ul. Żurawia 71 lok. 1.15A,b 
15-540 Białystok +48 667 393 307 bok@timedu.pl

Profis Sp.j. jest wpisana przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy.

• Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadry medycznej. 
• Zorganizowaliśmy szkolenia dla ponad 500 lekarzy ginekologów i lekarzy POZ. 
•  Oferujemy kursy oraz szkolenia medyczne zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 grudnia 
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GCS Quality Sp. z o.o.


