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Ten kurs prowadzi:

ULTRASONOGRAFIA W DIAGNOSTYCE PRENATALNEJ – WADY PŁODU

DZIAŁ II
Wady przewodu pokarmowego
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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
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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

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 uro-

dzeń 
•  75% wszystkich zmian obstrukcyjnych przewodu 

pokarmowego
•  wady współistniejące (trisomia 21) – 40% 
•  inne wady (niechromosomalne) – wady kręgosłu-

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

objaw double bubble
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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

Objawy USG (I trymestr)

objaw double bubble widoczny już w I trymestrze

 

Objawy USG (II I III TRYMESTR)

•  klasyczny objaw double bubble
•  wielowodzie
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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

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
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Hyperechogeniczna ściana jelita

 

poszerzenie jelit + jelita hyperechogeniczne + hyperechogeniczna ściana jelit – podejrzenie istnienia obtu-
racji

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

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

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
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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

 

POSTĘPOWANIE

przeżywalność 30–70%

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

nowy zawiera wątrobę
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 • 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 
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857 ze zm.).
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