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WADY UKŁADU MOCZOWEGO
•  Stanowią około 20% wszystkich nieprawidłowości u płodu. 
•  W latach 80. częstość występowania tych wad oceniano na 1/1000 żywych urodzeń. 
•  Wprowadzenie diagnostyki prenatalnej w latach 90. doprowadziło do określenia prawdziwej częstości tych 

wad ocenianej dziś na około 1/200 – 1/300 żywych urodzeń. 
•  W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki wskaźnik rozpoznań fałszywie pozytywnych (39–52%). 
•  PRZYCZYNA: nadmiernie częste rozpoznawanie średniego poszerzenia miedniczek nerkowych.
•  Większość jest niegroźna dla życia płodu. 
•  Około 10% obustronnych wad układu moczowego u płodu doprowadza do wewnątrzmacicznego obumar-

cia płodu lub rozwinięcia letalnych zmian.

BADANIE USG 
•  Nerki (położenie, ilość, wielkość, echogeniczność, szerokość układu kielichowo-miedniczkowego)
•  Pęcherz moczowy (położenie, wielkość, wypełnianie)
•  Objętość płynu owodniowego: ocena półilościowa (AFI, MVP), ocena jakościowa – subiektywna

ULTRASONOGRAFICZNA OCENA UKŁADU MOCZOWEGO

I trymestr 9 tydzień pierwsza wizualizacja nerek płodu / głowica endowaginalna

11/12 tydzień wizualizacja pęcherza moczowego i nerek / głowica przezbrzuszna

nie później niż 
w 12 tygodniu

pęcherz moczowy powinien być uwidoczniony

II i III trymestr widoczne hypoechogeniczne piramidy – różnicowanie z torbielami

II trymestr •  optymalna ocena budowy układu moczowego z uwidocznieniem 
pęcherza moczowego, nerek, układu kielichowo-miedniczkowe-
go (UKM)

•  ocena potencjalnych anomalii: 
― poszerzeń UKM, 
― agenezji układu moczowego (całkowitej, częściowej), 
― uropatii zaporowych, 
― dysplazji torbielowatych nerek,
― małowodzia uwarunkowanego anomaliami układu moczowego

III trymestr •  ocena budowy układu moczowego z uwzględnieniem później wy-
stępujących anomalii

•  monitorowanie wcześniej opisanych nieprawidłowości
•  maksymalna diureza / najlepsza ocena funkcjonowania układu 

moczowego

•  Prawidłowe moczowody – brak wizualizacji
•  Maksymalna grubość ściany pęcherza moczowego – 2 mm
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WYKRYWANIE WAD UKŁADU MOCZOWEGO 
•  Ocena

― poszerzenia dróg wyprowadzających mocz, 
― ilości płynu owodniowego,
― identyfikacji sonograficznych obrazów w jamie brzusznej i miednicy płodu. 

•  Próba oceny wydolności nerek dotkniętych wadą. 
•  W wielu wadach układu moczowego ocena genetyczna rodziców.

MAŁOWODZIE
•  Różnorodna etiologia (najczęściej: anomalie nerek, przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego, nie-

wydolność łożyska) 
•  Wskaźnik objętości płynu owodniowego (AFI) < 5 cm
•  Diagnostyka w ośrodku referencyjnym (amnioinfuzja diagnostyczno-terapeutyczna, echokardiografia płodu) 
•  W przypadku masywnego odpływania płynu owodniowego brak wskazań do ciągłej amnioinfuzji 
•  Głównym powikłaniem małowodzia dla noworodka jest hipoplazja płuc 
•  Rokowanie różne / złe

Nieprawidłowości związane z małowodziem:

•  nerki multicystyczne 
•  nerki policystyczne 
•  ostry IUGR 
•  przedwczesne odpływanie płynu owodniowego (PROM)
•  triploidie
•  agenezja nerek 

AGENEZJA NEREK
Zaburzenie rozwojowe polegające na jedno- lub obustronnym braku nerki, które w większości przypadków 
prowadzi do obumarcia płodu.

•  Jednostronna agenezja występuje z częstością 1/1000 żywych porodów
•  Obustronna agenezja 1/4000 żywych porodów (wada letalna)
•  Występowanie sporadyczne, czasami notuje się występowanie rodzinne (postuluje się dziedziczenie auto-

somalne recesywne, autosomalne dominujące lub recesywne sprzężone z chromosomem X)
•  Obustronna agenezja nerek występuje zawsze z ostrym małowodziem lub bezwodziem oraz typowym Ze-

społem Pottera (niskie usadowienie uszu, szeroki rozstaw gałek ocznych, złamania żeber, hypoplazja płuc)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wady_wrodzone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nerka
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Badanie USG

•  Obraz ostrego małowodzia lub bezwodzia po 17. tygodniu ciąży
•  Brak obu nerek płodu i prawidłowo wypełnionego moczem pęcherza
•  Brak wizualizacji obu tętnic nerkowych (kolorowy Doppler)
•  Ujemna próba furosemidowa
•  Amnioinfuzja diagnostyczna

  

Tętnice nerkowe
 norma agenezja sirenomella
 jednostronna dwustronna

Diagnostyka różnicowa 

Należy różnicować z innymi nieprawidłowościami, które doprowadzają do ostrego małowodzia/bezwodzia: 

•  nerki multicystyczne 
•  nerki policystyczne 
•  ostry IUGR 
•  przedwczesne odpływanie płynu owodniowego (PROM)
•  triploidie

Wady współistniejące 

•  Wady serca (VSD, tetralogia Fallota, HLHS, transpozycja wielkich naczyń, koarktacja aorty)
•  Wady mięśniowo-szkieletowe (sirenomelia, aplazje kości długich)
•  Wady OUN (wodogłowie, mikrocefalia, holoprosencefalia)
•  Wady przewodu pokarmowego (atrezja odbytnicy, atrezja dwunastnicy, omphalocele)
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TORBIELOWATE ZMIANY NEREK PŁODU PODZIAŁ ZMIAN WG POTTERA

Typ I 
autosomalne recesywne policystyczne zwy-
rodnienie nerek (typ dziecięcy)

•  1/40 000–50 000 żywych urodzeń
•  4 podtypy w zależności od ilości uszkodzo-

nych struktur nerkowych 
•  Powiększone, hyperechogeniczne, policy-

styczne nerki
•  Ostre małowodzie
•  Rokowanie w zależności od podtypu (od le-

talnego do nadciśnienia i infekcji układu 
moczowego)

Typ II
Multicystyczne zwyrodnienie nerek

•  1/3000 żywych urodzeń
•  Częściej u płodów płci męskiej, zwykle jednostron-

ne
•  Niewydzielnicze, różnej wielkości, niełączące się ze 

sobą torbiele
•  Jeśli obustronne – brak pęcherza moczowego i bez-

wodzie
•  Diagnostyka różnicowa (wodonercze, torbiele nerki, 

torbiel krezki, torbiel jajnika) 
•  Rokowanie w zależności od obustronności (od letal-

nego do nadciśnienia i infekcji układu moczowego)

TYP III
Autosomalne dominujące policystyczne zwy-
rodnienie nerek (typ dorosły)

•  1/1000 żywych urodzeń
•  Najczęściej bezobjawowe do 5 dekady życia 

(nadciśnienie, niewydolność nerek) 
•  Do końca lat 90. XX w. odnotowano 83 roz-

poznania tej patologii w okresie okołouro-
dzeniowym

•  Obraz nerek płodu zmienny: od prawidło-
wego, nieco powiększonych do podobnych 
jak w typie I. Zwykle prawidłowa ilość płynu 
owodniowego

•  Diagnostyka różnicowa: Typ I

TYP IV
Zastoinowa torbielowata dysplazja nerek

•  Torbiele powstają wskutek zastoju moczu w wypad-
ku wad zastoinowych

•  Małe torbiele w okolicy obwodowej części korowej 
nerek

•  Rokowanie zależy od funkcji nerek uzależnionej od 
wady zastoinowej
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POSZERZENIE MIEDNICZEK NERKOWYCH  
Definicja, częstość występowania

•  Poszerzenie górnej części dróg układu moczowego wskutek dysfunkcji połączenia miedniczkowo-moczo-
wego. Taki obraz u 1–5% wszystkich ciąż

•  Najczęstszą przyczyną jest przemijające upośledzenie przepływu moczu na poziomie połączenia mied-
niczkowo-moczowodowego i połączenia pęcherzowo-moczowodowego, które w większości przypadków 
wraz upływem ciąży ulega zmniejszeniu

•  Normalna miedniczka nerkowa jest łatwo widoczna, gdy średnica przednio-tylna tej struktury jest większa 
niż 2 mm 

•  Górna granica normy to 4 mm
•  Poszerzenie ma charakter znaczący, gdy wynosi ponad 6 mm przed 24. tygodniami i powyżej 10 mm po 30. 

tygodniu ciąży.
•  Poszerzenie to jest widoczne w około 50% wykrytych prenatalnie nieprawidłowościach w zakresie układu 

moczowego 
•  Poszerzenie może mieć charakter jedno- lub dwustronny. Charakter dwustronny występuje częściej u pło-

dów płci męskiej (2:1)

 

do 24 tygodnia między 5 – 10 mm

24–32 tygodnia między 7 – 10 mm

powyżej 32 tygodnia  powyżej 10 mm
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Rokowania 

•  Pomimo niewystarczającej liczby prac potwierdzających ten pogląd, powszechnie uważa się, że posze-
rzenie miedniczek powyżej 6 mm w II trymestrze ciąży i powyżej 10 mm w III trymestrze ciąży wymaga 
dokładnej analizy pourodzeniowej układu moczowego u noworodka

•  Zmniejszenie objętości płynu owodniowego oraz pogłębianie się tego stanu jest objawem bardzo złym 
rokowniczo

•  Łagodne, izolowane poszerzenie miedniczek nerkowych u płodu, także dwustronne, nie zwiększa ryzyka 
podstawowego wystąpienia aneuploidii u płodu

•  W przypadku współtowarzyszenia innych miękkich markerów i/lub podwyższonego ryzyka wystąpienia 
aneuploidii mamy do czynienia ze wskazaniem do badań inwazyjnych

Anomalie połączeń miedniczkowo-moczowodowych 

•  Stanowią około 35% urologicznych przypadków prenatalnych nieprawidłowości w obrębie układu moczo-
wego

•  Częstość występowania – 1/2000 ciąż. Z przewagą płodów płci męskiej; w większości (90%) przypadków 
ma charakter jednostronny. 

•  Prenatalnie obserwuje się poszerzenie moczowodu i prawidłowy pęcherz. Jeśli obstrukcja trwa, kora ner-
kowa staje się cieńsza ze zwiększoną echogenicznością korową i obecnością torbieli korowych jednej lub 
obu nerek. 

•  Objętość płynu owodniowego jest zwykle normalna, gdy anomalia ma charakter jednostronny, ale może 
także powodować małowodzie w III trymestrze w przypadku obustronnej patologii.

Dzielimy je na:

niedziałające moczowody olbrzymie                                 refluks pęcherzowo-moczowodowy
                 (moczowód> 10 mm średnicy)
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•  Niedziałający moczowód olbrzymi odpowiada za 10% patologii okresu prenatalnego polegającego na 
poszerzeniu górnej części układu moczowego. Częstość występowania – 1/6500 ciąż. Częściej płody płci 
męskiej (2:1). W około 25% przypadków ma charakter dwustronny

•  USG prenatalne pokazuje rozszerzony moczowód komunikujący się z rozszerzoną miedniczką nerkową, 
z normalnie występującą objętością pęcherza i płynu owodniowego 

•  Diagnostyka różnicowa obejmuje głównie refluks (VUR), który jest spowodowany nieprawidłową, ektopo-
wą implantacją moczowodu lub przez ureterocele  

•  W tych przypadkach główne powikłanie to zastój moczu i nawracające infekcje układu moczowego po 
porodzie

Rokowania poszerzenia miedniczek nerkowych

200 płodów:

•  33,5% samoistne wycofanie się objawów
•  54% obserwacja i leczenie
•  12,5% wymagało interwencji chirurgicznej

NIEDROŻNOŚCI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO (LUTO) 
Uropatia zaporowa
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Objawy LUTO

•  Powiększenie i pogrubienie ściany pęcherza moczowego 
•  Poszerzenie części bliższej cewki moczowej (obraz “dziurki od klucza”) 
•  Poszerzenie moczowodów 
•  Obustronne poszerzenie miedniczek i kielichów nerkowych 
•  Wzrost echogeniczności nerek 
•  Małowodzie

Obraz USG

LUTO

•  Najczęściej występujące to: niedrożność miedniczkowo-moczowodowa (możliwe poszerzenie moczowo-
dów/-u) oraz zastawka cewki tylnej (możliwa diagnoza już w I trymestrze) 

•  W wybranych przypadkach (obustronnej masywnej uropatii, zastawki cewki tylnej) po uzyskaniu prawidło-
wych czynników rokowniczych możliwa terapia wewnątrzmaciczna w niektórych ośrodkach referencyjnych 
(„shunt doowodniowy”) 

•  Uropatie jednostronne z prawidłową funkcją nerki przeciwnej nie powinny być wskazaniem do terapii 
wewnątrzmacicznej 

•  Rokowanie różne (ważna jest ocena funkcji wydzielniczej nerek)
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Kryteria prognostyczne płodów z obustronną uropatią zaporową

Rokowanie złe Rokowanie pomyślne

•  Małowodzie
•  diagnoza < 24 tygodnia 
•  nerki hyperechogeniczne 
•  perinephric urinoma 
•  inne anomalie 
•  Na > 100 mEq/ml 
•  Cl > 90 mEq/ml 
•  Ca > 2 mmol/l 
•  osmolarność > 210 mOsm/l 
•  B 2-mikroglobulina >2 mg/l

•  AFI – norma
•  diagnoza > 24 tygodnia
•  prawidłowa anatomia nerek 
•  urinary ascites 
•  zmiana izolowana 
•  Na < 100 mEq/ml 
•  Cl < 90 mEq/ml * Ca < 2 mmol/l 
•  osmolarność < 210 mOsm/l 
•  B 2-mikroglobulina < 2 mg/l

SHUNT PĘCHERZOWO-OWODNIOWY
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WYKRYWALNOŚĆ
Wykrywalność wszystkich zmian w okresie prenatalnym – 34%

•  atrezje przełyku – 25%
•  atrezje dwunastnicy – 52%
•  atrezje jelita cienkiego – 40%
•  atrezje jelita grubego – 29%
•  atrezje odbytu – 8%

Obecne rekomendacje – analiza w każdym trymestrze ciąży
I TRYMESTR

•  ocena przedniej ściany brzucha
•  przyczep pępowiny: liczba naczyń krwionośnych
•  ocena żołądka: obecność, położenie, kształt, wielkość

SUGEROWANA OCENA W BADANIU 
11.–13. TYGODNIA (+6 TYG.)

organ / część ciała czy obecne? czy prawidłowa budowa?

głowa •  obecność
•  kości czaszki
•  sierp mózgu 
•  splot naczyniówkowy i komory

szyja •  normalny wygląd
•  przezierność karkowa NT ocenione przez osobę z certyfikatem i audytem

twarz •  oczy
•  kość nosowa
•  normalny profil/żuchwa
•  usta

kręgosłup •  kręgi (przekrój podłużny i osiowy)
•  nienaruszona ciągłość kręgosłupa pokrytego skórą 

klatka piersiowa •  symetryczne pola płucne
•  bez wysięków, bez guzów

serce •  regularna czynność serca
•  4-jamowe serce 

brzuch •  żołądek obecny po lewej stronie pod przeponą 
•  pęcherz
•  nerki



DzIał II

STRONa   3

WaDy PRzEWODU POkaRMOWEgO

organ / część ciała czy obecne? czy prawidłowa budowa?

ściana jamy brzusznej •  prawidłowy przyczep brzuszny pępowiny, brak zmian w pępowinie 

kończyny •  cztery kończyny, każda z trzema segmentami
•  dłonie i stopy w prawidłowym położeniu orientacji

łożysko •  rozmiar i echogeniczność 

pępowina •  pępowina trójnaczyniowa

*struktury opcjonalne

https://www.isuog.org/uploads/assets/uploaded/4daa1ea7-bc64-4c24-b81b17df5a684a38.pdf

Dlaczego nie wszystkie wady jesteśmy w stanie zobrazować prenatalnie?

•  zmiana obrazów USG w czasie trwania ciąży 
•  zmiana obrazów USG w trakcie badania
•  nakładanie się obrazów prawidłowych na nieprawidłowe 
•  trudności ze znalezieniem przyczyny zmian widocznych w USG (np. cysty lub guzy lite)
•  zmiany związane z niedrożnością często stają się ewidentne dopiero w III trymestrze

BADANIE USG PRZEWODU POKARMOWEGO
Prawidłowe obrazy USG

•  prawidłowe obrazy USG w badaniu przewodu pokarmowego
•  systemowe podejście do badania przewodu pokarmowego
•  objawy ultrasonograficzne wskazujące na występowanie wad
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FIZJOLOGICZNA PRZEPUKLINA PĘPKOWA JELITA

9.–11. tydzień ciąży

 

 

PRZEŁYK

•  zwykle zapadnięty i niewidoczny
•  połykanie możliwe do obserwacji już między 11–14 tygodniem

gardło
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JELITA

I i II trymestr

•  od 13. tygodnia płyn w obrębie jelit 
•  od 18. tygodnia perystaltyka 
•  od 24. tygodnia okrężnica możliwa do wizualizacji jako hypoechogeniczny region w obwodzie brzucha

późny II i III trymestr

•  wzrost echogeniczności i pojawianie się smółki
•  pętle jelita cienkiego nie przekraczają szerokości 7 mm i długości 15 mm
•  jelito grube może osiągnąć wymiar do 25 mm w terminie porodu

  

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO BADANIA PRZEWODU POKARMOWEGO, czyli układ 
pokarmowy zaczyna się ustami, a kończy odbytem – tak należy go analizować
GŁOWA I SZYJA

   

 usta język, gardło przełyk

KLATKA PIERSIOWA

       przełyk (esophagus) żołądek (stomach)
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JAMA BRZUSZNA

Kolorowy Doppler przydatny w ocenie, czy dana 
struktura jest strukturą płynową czy naczyniową.

  

 żołądek i część wątroby żołądek jelito cienkie

JAMA BRZUSZNA – PRZEKRÓJ STRZAŁKOWY

brzuszny przyczep pępowiny, jeli-
to cienkie 

pęcherz moczowy, bańka odbyt-
nicy wypełniona smółką

prawe płuco, przepona, prawym 
płat wątroby, jelito cienkie

OBJAWY ULTRASONOGRAFICZNE WSKAZUJĄCE NA WYSTĘPOWANIE WAD
•  niewidoczny żołądek
•  zmiany torbielowate
•  poszerzenie jelita cienkiego
•  poszerzenie jelita grubego
•  jelito hyperechogeniczne
•  hepato- i splenomegalia
•  wady przedniej ściany jamy brzusznej
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BRAK WIZUALIZACJI ŻOŁĄDKA

 

 objaw bańki brak żołądka

Przyczyny braku wizualizacji żołądka

•  wysoka niedrożność przewodu pokarmowego 
•  kompresja klatki piersiowej
•  guzy szyi lub klatki piersiowej
•  zaburzenia połykania
•  wady rozwojowe w obrębie jamy ustnej lub obecność guza w jamie ustnej
•  ciężkie zaburzenia neurologiczne lub mięśniowe

ATREZJA PRZEŁYKU
•  występowanie: 1/2500–1/4000 żywych urodzeń
•  wady współistniejące:

― chromosomalne (czyli trisomia 21 oraz 18) – 20–44%
― wady serca – 25%
― inne wady przewodu pokarmowego poza przełykiem – 50%

•  Asocjacja VACTERL 
― Vertebral anomalies 
― Anal atresia 
― Cardiac abnormalities 
― Tracheo-esophagal fistula 
― Esophageal atresia 
― Renal abnormalities albo radial dysplasia 
― Limb abnormalities 
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TYPY ATREZJI PRZEŁYKU

z przetoką 
dystalną (85%)

bez przetoki (8%) z przetoką do obu 
segmentów (<1%)

izolowana 
przetoka bez 
atrezji (<4%)

z przetoką 
proksymalną 

(<1%)

Objawy USG atrezji przełyku widoczne w 8–10%

•  wielowodzie – ewidentne w III trymestrze
•  mały lub niewidoczny żołądek – 80% przypadków
•  objaw bańki – przełyk

ZMIANY O CHARAKTERZE TORBIELI
•  mogą dotyczyć każdego narządu jamy brzusznej (wątroba, nerki, śledziona, jajniki)
•  najczęściej widoczny jest objaw double bubble (podwójna bańka) – atrezja dwunastnicy

ATREZJA DWUNASTNICY 
•  występowanie – 1/2500–1/10000 żywych urodzeń 
•  75% wszystkich zmian obstrukcyjnych przewodu pokarmowego
•  wady współistniejące (trisomia 21) – 40% 
•  inne wady (niechromosomalne) – wady kręgosłupa, inne wady 

przewodu pokarmowego, ciężkie wady dróg żółciowych i trzustki 
– 40–50%

objaw double bubble

Typy atrezji dwunastnicy

typ 1 atrezja błony śluzowej typ 2 krótkie pasmo tkanki 
łącznej łączące oba końce 

dwunastnicy

typ 3 kompletny podział 
dwunastnicy i wady przewodów 

żółciowych
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Objawy USG (I trymestr)

objaw double bubble widoczny już w I trymestrze

 

Objawy USG (II I III TRYMESTR)

•  klasyczny objaw double bubble
•  wielowodzie

 

Rokowanie zależy od:

•  współwystępowania innych wad
•  czasu pojawienia się objawu

POSZERZENIE JELITA CIENKIEGO
•  atrezja jelita krętego i czczego
•  meconium ileus (smółkowa niedrożność jelita)

meconium ileus
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ATREZJA JELITA KRĘTEGO I CZCZEGO
•  występowanie – 1/2500–1/5000 żywych urodzeń
•  diagnoza:

― poszerzenie proksymalnego odcinka jelita powyżej 7 mm 
― wielowodzie
― niskie ryzyko współistnienia wad chromosomowych

atrezja jelita krętego atrezja jelita czczego

•  często jako izolowana
•  wysoka tendencja do perforacji
•  wyższa masa urodzeniowa

•  rzadko jako izolowana
•  niska tendencja do perforacji
•  niska masa urodzeniowa

POSZERZENIE JELITA CIENKIEGO – objawy USG 

 

Poszerzenie jelita > 7 mm

Hyperechogeniczna ściana jelita

 

poszerzenie jelit + jelita hyperechogeniczne + hyperechogeniczna ściana jelit – podejrzenie istnienia obtu-
racji
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SMÓŁKOWA NIEDROŻNOŚĆ JELIT (meconium ileus)
•  przyczyna mechaniczna z powodu nadmiernej konsystencji smółki
•  wzrost ryzyka perforacji jelita i smółkowego zapalenia otrzewnej
•  wady współistniejące – mukowiscydoza (50%)

makrozwapnienia – perforacje

poszerzenia pętli jelit z hyperechogeniczną ścianą jelita

Objawy USG
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HYPERECHOGENICZNE JELITA
•  diagnoza zwykle w II trymestrze
•  może być ogniskowe lub rozlane

ETIOLOGIA 

•  krwawienie do płynu owodniowego
•  aneuploidie
•  mukowiscydoza
•  IUGR
•  infekcje płodu

Objawy USG

Echogeniczność podobna jak kości płodu!

 

MECONIUM PERITONITIS
•  1/35000 urodzeń
•  jest wynikiem perforacji 

w atrezji
•  powikłanie cytomegalii
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18. tydz. wodobrzusze 26. tydz. meconium pseudocyst 34. tydz. niedrożność

POSZERZENIE JELITA GRUBEGO
•  1/5000 żywych urodzeń 
•  druga przyczyna niedrożno-

ści przewodu pokarmowego

przyczyny:

•  megacolon
•  choroba Hirschprunga
•  wady okolicy odbytnicy

CHOROBA HIRSCHPRUNGA
•  funkcjonalna niedrożność jelita grubego
•  rzadko wykrywana prenatalnie

POWIĘKSZENIE WĄTROBY I ŚLEDZIONY
•  rzadkie występowanie i rzadkie wykrycie – głównie infekcje płodowe
•  niskie ryzyko aneuploidii 
•  ryzyko wad genetycznych podwyższone tylko w zespole Beckwith-Wiedemann i Zellwegera
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Obrazy USG

 
 powiększenie wątroby powiększenie śledziony, zwapnienia w wątrobie

 
 powiększenie wątroby powiększenie wątroby i śledziony,
  wolny płyn w jamie otrzewnej

WADY PRZEDNIEJ ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ – gastroschisis
Prenatalna ewentracja niepokrytych jelit przez ubytek przedniej ściany jamy brzusznej znajdujący się w oko-
licy pępka najczęściej po stronie prawej

•  1/4000 porodów
•  rzadko wady towarzyszące
•  młodsze kobiety 
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Postępowanie

•  monitoring objętości płynu owodniowego
•  monitoring niedrożności jelit
•  ocena FGR
•  wymiana płynu – zdania podzielone
•  poród w 36. tygodniu – zdania podzielone
•  cięcie cesarskie – zdania podzielone

gastroschisis – I trymestr

OMPHALOCELE
•  ubytek w linii pośrodkowej przedniej ściany jamy brzusznej
•  zawartość przepukliny pokryta jest otrzewną i owodnią
•  zaburzenie fizjologicznego procesu rotacji jelita i repozycji 

w jamie brzusznej
•  przyczep pępowinny oddalony od ściany jamy brzusznej
•  1/4000 porodów
•  często wady towarzyszące
•  50% aneuploidie

Objawy USG
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WaDy PRzEWODU POkaRMOWEgO

POSTĘPOWANIE

przeżywalność 30–70%

•  kariotyp
•  monitoring niedrożności
•  poród o czasie
•  cięcie cesarskie, gdy worek przepukli-

nowy zawiera wątrobę
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Wady ośrodkowego układu nerwowego
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WaDy OśRODkOWEgO UkłaDU NERWOWEgO

WADY OŚRODKOWEGO UKŁADU 
NERWOWEGO

•  oprócz wad serca najczęstsze wady wrodzone u noworodków
•  jedne z łatwiej rozpoznawalnych
•  25–35% wszystkich wad u noworodków
•  wśród płodów jeszcze częstsze
•  rozpoznanie często możliwe już w I trymestrze
•  badanie ważne w każdym trymestrze ciąży
•  obraz OUN wraz z rozwojem ciąży ulega istotnym zmianom

BADANIE USG ZMIAN MORFOLOGICZNYCH MÓZGU PŁODU W PRAWIDŁOWEJ 
CIĄŻY
•  w 12., 21. i 32. tyg. ciąży
•  od końca I trymestru do połowy ciąży zachodzą znaczące zmiany strukturalne komór bocznych i splotu 

naczyniówkowego, na początku II trymestru pojawia się jama przegrody przezroczystej (CSP). Szerokość 
komór bocznych w II i III trymestrze jest względnie stała

PRZEKROJE POPRZECZNE

przezkomorowy                               przezwzgórzowy                               przezmóżdżkowy
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PRAWIDŁOWY OBRAZ OUN
•  Podstawowe badanie: USG przezbrzuszne będące techniką z wyboru w badaniu przesiewowym OUN pło-

du w trakcie badania II trymestru ciąży w ciążach niskiego ryzyka. Badanie to powinno obejmować ocenę 
głowy i kręgosłupa płodu.

•  Ocena dwóch płaszczyzn osiowych umożliwia wizualizację odpowiednich struktur mózgowych w celu oce-
ny anatomicznej imózgu płodu. Płaszczyzny te są powszechnie określane jako płaszczyzny przezkomo-
rowa i przezmóżdzkowa. Trzecia płaszczyzna (przezwzgórzowa) jest często dodawana głównie w celu 
pomiaru biometrii głowy. 

•  Struktury, na które należy zwrócić uwagę w rutynowym badaniu, to: komory boczne, móżdżek i zbiornik 
wielki mózgu.

PRAWIDŁOWY OBRAZ OUN W 21. TYGODNIU

a)  przekrój przezkomorowy: przednie i tylne części komór bocznych, rogi przednie są rozdzielone przez 
CSP. Widoczne są także róg tylny komory dystalnej względem głowicy razem ze splotem naczyniówkowym 
(CP) – jako anatomicznym punktem odniesienia umożliwiającym pomiar szerokości komory bocznej – oraz 
bruzdą ciemieniowo-potyliczną (*).

b)  przekrój przezmóżdżkowy: struktury środkowego i tylnego dołu czaszki: wzgórze (Th), półkule i robak 
móżdżku oraz zbiornik móżdżkowo-rdzeniowy (CM). 

c)  przekrój przezwzgórzowy: widoczne są sierp, rogi przednie komór bocznych i CSP, jak również oba wzgórza 
(Th) i zakręty hipokampa. 

a
b

a
c

b c
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NAJCZĘŚCIEJ OZNACZANE STRUKTURY W BADANIU USG OUN PŁODU:
•  Kształt głowy
•  Komory boczne
•  Jama przegrody przezroczystej 
•  Wzgórze (Thalami)
•  Móżdżek 
•  Zbiornik móżdżkowo-rdzeniowy (Cisterna magna)
•  Kręgosłup

PODSTAWOWE BADANIE OUN (18–23 TYDZIEŃ CIĄŻY)
PRZEKRÓJ PRZEZKOMOROWY

•  Przedstawia przednią i tylną część ko-
mór bocznych. Przednia część (rogi 
przednie) ma kształt dwóch przecinko-
wych, wypełnionych strukturami. Mają 
dobrze określoną ścianę boczną i są 
oddzielone środkowo przez CSP. 

CSP – wypełniona płynem wnęka między 
dwiema cienkimi membranami. W późnej 
ciąży lub we wczesnym okresie noworod-
kowym błony te zwykle się łączą, tworząc 
przegrodę przezroczystą. CSP staje się wi-
doczny między 17. a 20. tygodniem. Brak 
wizualizacji  CSP przed 16 tygodniami lub 
później niż 37 tygodniami jest normalnym 
rozpoznaniem.

•  Brak wizualizacji CSP między 17. a 37. tygodniem ciąży lub jej nieprawidłowy wygląd wiąże się z anomaliami 
spoidłowymi, które mogą być pośrednim objawem agenezji ciała modzelowatego na obrazach przesie-
wowych (zwykle w połączeniu z wyglądem komór bocznych w kształcie łez, znanym jako kolpocefalia). 

•  Brak wizualizacji błon przegrody przezroczystej jest wysoce podejrzany ze względu na występowanie wie-
lu poważnych wad rozwojowych mózgu, takich jak holoprozmózgowie, ciężkie wodogłowie i dysplazja 
przegrodowo-nerwowa.

•  Od około 16. tygodnia tylna część komór bocznych (nazywana również rogami potylicznymi) jest kom-
pleksem utworzonym przez przedsionek, który przechodzi z tyłu do rogu potylicznego. Charakterystyczną 
cechą przedsionka jest obecność wyrostka zębodołowego splotu naczyniówkowego, który jest silnie ech-
ogeniczny, a róg potyliczny jest wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym. Szczególnie w II trymestrze 
ciąży zarówno przyśrodkowe, jak i boczne ściany komory są równoległe do linii środkowej i dlatego są 
dobrze zobrazowane USG, jak również dobrze odgraniczone linie echogeniczne. W normalnych warunkach 
kłębuszek splotu naczyniówkowego całkowicie wypełnia jamę komory na poziomie przedsionka, będąc 
w bliskim kontakcie ze ścianami przyśrodkowymi i bocznymi, chociaż w niektórych normalnych przypad-
kach niewielka ilość płynu może się znajdować między ścianą środkową i splotem naczyniówkowym.

a
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PRZEKRÓJ PRZEZMÓŻDŻKOWY

•  Mierzymy: 
― szerokości móżdżku, 
― szerokość cisterna magna, 
― fałd karkowy. 

•  W 2. połowie ciąży średnica przednio-
-tylna cisterna magna (zbiornik wielki 
mózgu) pozostaje stabilna i nie powin-
na przekraczać 10 mm.

•  Móżdżek wygląda jak struktura w kształ-
cie litery Y, utworzona przez okrągłe pół-
kule móżdżkowe połączone w środku 
z nieco bardziej echogennym robakiem 
móżdżku. Cisterna magna to wypełnio-
na płynem przestrzeń za móżdżkiem. 
Zwykle zawiera cienkie przegrody, które 
zwykle nie są widoczne przy obecności 
patologii.

UWAGA. Przed 19.–20. tygodniem ciąży robak móżdżku nie przykrył jeszcze całkowicie czwartej komory, co 
może dawać fałszywe wrażenie ubytku robaka. Z reguły do   19. tygodnia ciąży nie powinno być wypełnionej 
płynnej przestrzeni w linii środkowej między dwiema półkulami móżdżku; jeśli ten obraz, określany jako 
„znak dziurki od klucza”, zostanie wykryty, może być związane z anomalią robaka móżdżku i płód należy skie-
rować na neurosonografię. „Skręcenie” sondy zwiększy prawdopodobieństwo fałszywie dodatniej diagnozy 
anomalii robaka.

PRZEKRÓJ PRZEZWZGÓRZOWY

•  Trzecia płaszczyzna skanowania, uzy-
skana równolegle, ale doogonowo 
w stosunku do płaszczyzny międzyko-
morowej, jest również często wykorzy-
stywana w ocenie USG głowy płodu. 

•  Anatomiczne punkty orientacyjne obej-
mują, od przednich do tylnych, przed-
nie rogi komór bocznych, CSP, wzgórze 
i zakręt hipokampu.

•  Płaszczyzna ta służy do biometrii gło-
wy płodu. Jest łatwiejsza do zidentyfi-
kowania w późnym okresie ciąży i po-
zwala na bardziej powtarzalne pomiary 
niż płaszczyzna międzykomorowa.

b

c
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PODSTAWOWE BADANIE OUN (18.–23. TYDZIEŃ CIĄŻY)

Rogi czołowe komór bocznych  (krótkie 
strzałki). Widoczny trzon ciała modzelowa-
tego (długa strzałka), poniżej jama prze-
grody przezroczystej

Widoczne kolano ciała modzelowatego 
i poniżej jama przegrody przezroczystej

Widoczne sklepienie (strzałka) oraz III 
komora
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Przekrój osiowy przez móżdżkowy przez 
główkę płodu w 18. tygodniu ciąży. Widocz-
na jeszcze niekompletnie wykształcona 
dolna część robaka móżdżku  (strzałka)

Przekrój osiowy przezmóżdżkowy przez 
główkę płodu. Widoczna (od lewej) III ko-
mora, wodociąg mózgu (Sylwiusza) oraz IV 
komora (długa strzałka)

PRZEKRÓJ STRZAŁKOWY 

widoczne ciało modzelowate (strzałki)
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POSZERZONE BADANIE USG: Przekrój strzałkowy 
główki płodu. Widoczne ciało modzelowate; poni-
żej długimi strzałkami zaznaczono jamę przegrody 
przezroczystej (CSP), jamę Verga (CV).  Miejsce po-
działu obu jam zaznaczono grubą strzałką (przedni 
brzeg splotu naczyniówkowego komory III) 

Szczegółowe badanie kręgosłupa płodu wymaga 
specjalistycznej wiedzy i skrupulatnego skanowa-
nia, a wyniki w dużym stopniu zależą od pozycji 
płodu. Nie jest to badanie przesiewowe.

•  Jedną z najczęstszych poważnych anomalii krę-
gosłupa jest otwarta przepuklina (spina bifida) 
– zwykle związana z nieprawidłową anatomią 
wewnątrzczaszkową (do 97% przypadków wystę-
puje tak zwany „objaw banana”).

•  Przekrój podłużny kręgosłupa może ujawnić inne 
wady rozwojowe kręgosłupa: wady kręgów 
i agenezję kości krzyżowej, chociaż ta ostatnia 
diagnoza może być trudna nawet dla ekspertów, 
ze względu na fizjologiczny brak kostnienia krę-
gosłupa ogonowego w połowie trymestru.

•  W normalnych warunkach strzałkowy odcinek 
kręgosłupa w 18.–24. tygodniu ciąży uwidacznia 
trzy centra kostnienia kręgów (jeden wewnątrz 
ciała i jeden po każdej stronie na styku blasz-
ki i nasady), które otaczają kanał nerwowy. Trzy 
jądra kostnienia najlepiej uwidocznić w widoku 
osiowym poszczególnych kręgów. Ponadto na-
leży podjąć próbę zademonstrowania nienaru-
szalności skóry pokrywającej kręgosłup w wido-
ku poprzecznym lub podłużnym.
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PODSTAWOWE BADANIE OUN (18.–23. TYDZIEŃ CIĄŻY)
•  Szerokość komory bocznej mózgu oraz wymiar poprzeczny móżdżku są integralną częścią badania USG 

w kierunku wad rozwojowych OUN.
•  Dodatkowe pomiary, zwykle wykonywane dla ogólnych celów biometrycznych (BPD i obwód głowy (HC)) są 

również częścią badania, ponieważ w niektórych przypadkach mogą ujawnić nieprawidłowości wzrastania 
(np. małogłowie lub makrocefalia).

•  Pomiar szerokości komory bocznej jest wykonywany, ponieważ liczne badania sugerują, że jest to najsku-
teczniejsza metoda oceny prawidłowości układu komorowego, a wentrikulomegalia jest częstym marke-
rem nieprawidłowego rozwoju mózgu. 

•  Pomiaru dokonuje się na poziomie kłębka splotu naczyniówkowego prostopadle do jamy komory, usta-
wiając znaczniki wewnątrz echa generowanego przez ściany boczne. Pomiar ten pozostaje stabilny w dru-
gim i na początku trzeciego trymestru, przy średniej średnicy między 6 a 8 mm; uważa się za normalne, 
gdy <10 mm. 

•  Szerokość komory bocznej mózgu ≥ 10 mm należy uznać za niepokojącą. 

    
TAK            nie1         nie2         nie3

•  Średnica móżdżku poprzecznego zwiększa się o około 1 mm na tydzień ciąży między 14 a 21 tygodniem 
ciąży. 

•  Ten pomiar, wraz z HC i BPD, jest pomocny w ocenie wzrostu płodu.
•  W przypadkach, w których należy zmierzyć przednio-tylną średnicę cisterna magna (ponieważ subiektywnie 

uważa się ją za nieprawidłową), znaczniki powinny być ustawione między zewnętrzną krawędzią najbardziej 
grzbietowego punktu robaka móżdżku a wewnętrzną strona kości potylicznej. Normalny pomiar to 2–10 mm. 

DIAGNOSTYKA W I TRYMESTRZE
•  Coraz częściej wykonywane w ostatnich tygodniach I trymestru i wczesnego II trymestru. 
•  Badania 11.–14. tygodnia ciąży obejmują też ocenę mózgu, ale do tej pory brak klinicznych wytycznych 

dotyczących tego badania.
•  Każde badanie mózgu płodu powinno obejmować przynajmniej wizualizację płaszczyzny międzykomoro-

wej i przezmóżdżkowej.

UWAGA. Ze względu na dynamiczne zmiany rozwojowe mózgu, zarówno w czasie ciąży, jak i po porodzie, na-
leży poinformować pacjentkę nie tylko o ograniczeniach technicznych tych badań, ale także o problemach 
czasowych. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości mózgu lub kręgosłupa w trakcie porodowego bada-
nia USG należy wykonać celowaną neurosonografię płodu.
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•  Ukierunkowana neurosonografia płodu – specjalistyczne, wielopłaszczyznowe badanie diagnostyczne 
dla płodów wysokiego ryzyka lub z podejrzeniem wad rozwojowych OUN lub kręgosłupa. 

Badanie to wymaga wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej zarówno w zakresie dostępu przezbrzuszne-
go, jak i przezpochwowego, a także badania USG 3D, które nadal nie jest ogólnodostępne. Obejmuje przekro-
je międzykomorowy i przezmóżdżkowy, przedwzgórzowy i strzałkowy. 

Wskazania do celowanego badania neurosonograficznego

•  podejrzenie wady rozwojowej OUN lub kręgosłupa wysunięte w rutynowym badaniu USG I trymestru
•  podejrzenie wady rozwojowej OUN lub kręgosłupa wysunięte w badaniu przezierności karkowej (posze-

rzona przezierność)
•  dziedziczne wady rozwojowe OUN lub kręgosłupa w wywiadzie rodzinnym
•  poprzednia ciąża powikłana wadą rozwojową mózgu lub kręgosłupa płodu
•  płód z wrodzoną wadą serca
•  bliźnięta jednokosmówkowe
•  podejrzenie wrodzonej infekcji wewnątrzmacicznej (najczęściej wirusowej)
•  narażenie na teratogeny o znanym wpływie na rozwój układu nerwowego
•  nietypowe obserwacje o nieznanym znaczeniu w analizie mikromacierzowej chromosomów

ROZPOZNANIE W I TRYMESTRZE – STOSUNKOWO ŁATWE

akrania 
(bezczaszkowiec)

holoprosencephalia
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encephalocele (wady 
przepuklinowe)

bezczaszkowiec – 11 tyg. Głowica TA  bezczaszkowiec – 11 tyg. Głowica TV

 

przepuklina mózgowa – 13,4 tyg. przepuklina mózgowa – 13 tyg.
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AKRANIA
•  Johnson i in. 1997
•  I faza badań, rozpoznanie I trym. 74%
•  II faza badań, rozpoznanie I trym. 100%

AKRANIA – ASPEKTY KLINICZNE
•  wada letalna
•  II trymestr – 100% rozpoznań
•  4 x częściej płeć żeńska
•  niewielkie ryzyko ponownego wystąpienia: 2–3%

WYKRYWALNOŚĆ 100% NA PODSTAWIE BADAŃ

Wada płodu I trymestr (11–13) (+6) tydzień Badanie I trymestru DS

OUN 14

Arkania 4 4/4 (100) – 4

Przepuklina mózgowa 2 2/2 (100) 2 –

DS, dating scan
FTS, first-trimester screening
Bardi F., Smith E. , Kuilman M. , Snijders R.J.M. , Bilardo C.M., Early Detection of Structural Anomalies in a Primary Care Setting in the 
Netherlands, „Fetal Diagnosis Theraphy” 2019, nr 46(1), s. 12–19.  

Wady I trymestr (%) ogólnie

„Zawsze” wykrywalne

•  Akrania
•  Przepuklina pępowinowa
•  Olbrzymi pęcherz moczowy płodu
•  Zespół braku pępowiny
•  Obrzęk płodu

4 (100)
4 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (100)

4
4
2
2
2

Birth prevalence (/10,000)

5

0

10

15

20

Year
78 82 86 90 94 98 0206

Petousis S., Sotiriadis A., Margio-
ula-Siarkou C., Tsakiridis I, Christi-
dis P., Kyriakakis M., Mamopoulos 
A., Athanasiadis A., Dagklis T., De-
tection of structural abnormalities 
in fetuses with normal karyotype 
at 11–13 weeks using the anatomic 
examination protocol of the Inter-
national Society of Ultrasound in 
Obstetrics and Gynecology (ISU-
OG), „The Journal of Maternal-Fe-
tal & Neonatal Medicine” 2020, nr 
33(15), s. 2581–2587.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bardi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30045038
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30045038
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuilman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30045038
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snijders%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30045038
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bilardo%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30045038
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ALOBAR HOLOPROSENCEPHALIA – POSTAĆ ALOBARNA

jednokomorowe przodomózgowie – 12,4 tyg. jednokomorowe przodomózgowie – 13,2 tyg.
Tris. 13 Tris 13.

 

alobar holoprosencephalia
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WADY TRUDNIEJ ROZPOZNAWALNE W I TRYMESTRZE 

rozszczep kręgosłupa

 

zespół Dandy-Walkera

 

WADY PRAKTYCZNIE NIEMOŻLIWE DO ROZPOZNANIA W I TRYMESTRZE 
częściowa agenezja ciała modzelowatego
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ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA / ZESPÓŁ DANDY-WALKERA

ROZPOZNANIE: stosunek wymiaru pnia mózgu do kości potylicznej (BSOB)
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ROZPOZNANIE W I TRYMESTRZE – ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA – CRASH SIGN
a

c

e

g

b

d

f

h

1 1
2 2

3 3

4

5 5

a)  Diagram przedstawia samochód parkujący z dala od ściany – śródmózgowie (samochód) i kość potyliczna 
(ściana) w normalnym stanie płody zdrowe 

b)  Samochód dotyka ściany – przemieszczenie śródmózgowia i deformacja kości potylicznej („znak zderze-
nia”) u płodów z otwartym rozszczepem kręgosłupa. 

(c – h)  Obrazy ultrasonograficzne w widoku osiowym w 12–13 tygodniu ciąży, pokazujące śródmózgowia u nor-
malnych płodów (c, e, g) i znak zderzenia u płodów z otwartym rozszczepem kręgosłupa (d, f, h).

(c – f)  Trójwymiarowe zrekonstruowane obrazy dwóch par jednokosmowkowych bliźniaków bez i z rozszcze-
pem kręgosłupa. 

(g, h)  Obrazy płodów pojedynczych bez (g) i ze znakiem (h) objawu zderzenia (strzałka). 

1, wzgórze; 2, akwedukt; 3, śródmózgowie; 4, przestrzeń podpajęcza; 5, kość potyliczna.

Ushakov F. i in, Crash sign: new first-trimester sonographic marker of spina bifida, „Ultrasound Obstet Gynecol” 2019, nr 54, s. 740–745.
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INNE WADY W BADANIU OUN (18.–23. TYDZIEŃ CIĄŻY)
WADY ROZPOZNAWANE PRZY OCENIE PRZEKROJU OSIOWEGO I PRZEZWZGÓRZOWEGO

agenezja jamy przegrody przezroczystej

fuzja komór bocznych, różnicowanie z holoprosencephalią, niektórzy traktują to jako jej łagodniejszą postać 
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agenezja ciała modzelowatego 

•  poszerzenie komór bocznych mózgu, rogi potyliczne 
w kształcie łzy, brak jamy przegrody przezroczystej  

•  złe rokowanie jeśli są wady towarzyszące, jeśli wada jest izo-
lowana, to 50–70% – prawidłowy rozwój

Pilu G, Segata M, Ghi T, Carletti A, Perolo A, Santini D, Bonasoni P, Tani G, Rizzo N. Diagnosis of midline anomalies of the fetal brain with 
the three-dimensional median view. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;27(5):522–9.

holoprosencephalia 

•  poszerzenie komór bocznych mózgu, rogi potyliczne w kształcie łzy, brak jamy przegrody przezroczystej, 
nieprawidłowości związane z budową twarzoczaszki, rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, wyro-
sek nosowy, brak prawidłowo rozwiniętego nosa

•  różne typy, wszystkie rokują źle – wady letalne, kariotyp 
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cyclops median cleft lip

Malinger G, Lev D, Kidron D, Heredia F, Hershkovitz R, Lerman-Sagie T. Differential diagno-
sis in fetuses with absent septum pellucidum. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;25(1):42–

9.

WADY ROZPOZNAWANE PRZY OCENIE PRZEKROJU PRZEZMÓŻDŻKOWEGO
Zespół Dandy-Walkera 

•  typowo widoczny całkowity brak robaka móżdżku, 
powiększenie IV komory i zbiornika wielkiego mózgu 
(wymiar prawidłowy zbiornika od 2-10 mm). 

•  Wzmożona uwaga > 10 mm (mega cisterna magna)
•  możliwe są także mniej zaawansowane postaci, ka-

riotyp
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mega cisterna magna

•  W przypadku mega cisterna magna bez zmian 
w robaku móżdżku – ok. 90% prawidłowy rozwój 
dzieci po porodzie.

•  W przypadku, gdy mega cisterna magna towarzy-
szy agenezja móźdżku – złe rokowanie od 10 do 
60% (zły rozwój psychomotoryczny)

•  Istotne różnicowanie między Zespołem Dandy-Walkera, hipoplazją robaka móżdżku, torbielą Blake’s po-
uch i powiększonym zbiornikiem wielkim mózgu – złe rokowanie od 10 do 60%.
Objawem różnicującym jest kształt zbiornika wielkiego mózgu:

ROZPOZNANIE ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA W 18.–23. TYGODNIU CIĄŻY
•  objawy czaszkowe: objaw cytryny i banana
•  charakterystyczny wygląd kości czołowych u płodu z rozszczepem kręgosłupa – objaw cytryny (strzałki)
•  przekrój przez tylny dół czaszki, nieprawidłowy zarys móżdżku – objaw banana
•  objawy występują w przypadku wady otwartej
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kształt czaszki – obraz cytryny nieprawidłowy zarys móżdżku – objaw banana

•  objawy w obrazowaniu kręgosłupa
•  rola ultrasonografii 3D/4D
•  rokowanie zróżnicowane, zamknięta – dobre, otwarta – zależy od wysokości uszkodzenia (coraz więcej 

terminacji, istotny czas kiedy postawiono rozpoznanie)
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ROZPOZNANIE PRZEPUKLINY MÓZGOWEJ W 18.–23. TYGODNIU CIĄŻY

•  Opony i struktury mózgowia położone poza jamą czaszki.
•  Najczęściej zmiana położona w okolicy potylicznej.
•  Same opony (meningocele), tkanka mózgowa (encephalocele).
•  Rokowanie uzależnione głównie od okolicy, wielkości przepukliny oraz wad towarzyszących.

        

Sepulveda W, Corral E, Ayala C, Be C, Gutierrez J, Vasquez P. Chromosomal abnormalities in fetuses with open neural tube defects: pre-
natal identification with ultrasound. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2004;23(4):352–6.

POSZERZENIE KOMÓR BOCZNYCH MÓZGU

•  objaw występujący w wadach OUN:
― holoprosencefalia
― agenezja jamy przegrody przezroczystej
― rozszczep kręgosłupa
― agenezja ciała modzelowatego

•  objaw związany z wadami poza OUN
― infekcje
― krwawienie
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•  bardzo częsty objaw: częstość występowania 1/100 pło-
dów

•  kariotyp i TORCH
•  Najczęstsza diagnoza to poszerzenie średnio nasilone 

(10–15 mm). Jeśli jest izolowane, to prawidłowy rozwój 
dziecka w ok. 90%.

•  rokowanie: szerokość komór
•  krwawienie dokomorowe
•  objawy infekcji cytomegalowirusowej
•  objawy toksoplazmozy
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TORBIEL SPLOTU NACZYNIÓWKOWEGO

•  zmiana – co najmniej 2 mm 
•  Ważne są: ich liczba, umiejscowienie, rozmiar i ewentualność zanikania.
•  Rokowanie dobre poza przypadkami współtowarzyszących wad, wtedy podwyższone ryzyko TRIS 18.

  

Zmiany naczyniowe

Guzy w naczyniach Gallena

Malformacje żył Galena
Garel C, Azarian M, Lasjaunias P, Luton D. Pial arteriovenous fistulas: dilemmas in prenatal diagnosis, counseling and postnatal treat-
ment. Report of three cases.  Ultrasound Obstet Gynecol 2005;26(3):293–6.

Przypadki potworniaka w mózgu płodu

Kamil D, Tepelmann J, Berg C, Heep A, Axt-Fliedner R, Gembruch U, Geipel A. Spectrum and outcome of prenatally diagnosed fetal tumors. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2008;31(3):296–302.
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