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REKOMENDACJE
SEKCJA USG PTGiP rekomenduje przesiewowe badania USG w ciąży o prawidłowym przebiegu w: 11.–14. tygo-
dniu ciąży, 18.–22. tygodniu ciąży, 28.–32. tygodniu ciąży oraz niezwłocznie po 40. tygodniu ciąży.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. rekomenduje badanie USG w III trymestrze w:

•  w 27–32 tygodniu ciąży,
•  niezwłocznie po 40. tygodniu ciąży.   

BADANIE W III TRYMESTRZE
•  27.(28.) – 32.(34., 36.) tydzień ciąży.

NIE TYLKO W POLSCE

•  WHO zaleca co najmniej 8 wizyt przed porodem i 1 badanie USG w czasie ciąży.
•  W krajach rozwiniętych przeważa model 2 skanów. W kilku krajach, takich jak Hiszpania, Belgia, Francja 

i Niemcy, Włochy czy Polska stosuje się rutynowe badanie w III trymestrze. 
•  w Wielkiej Brytanii:

― badanie w I trymestrze: diagnozowanie ciąż mnogich i badanie przesiewowe pod kątem wad chro-
mosomowych;

― badanie w II trymestrze: wykrywanie nieprawidłowości płodu. 

OPTYMALNY CZAS SKANOWANIA 
•  W kwestii wzrostu płodu rutynowe skany między 30. a 34. tygodniem przewidywały 79% małych nowo-

rodków w wieku ciążowym (SGA) (<10 centyla) urodzonych w ciągu 5 tygodni od oceny i 53% noworodków 
urodzonych później. 

•  Skanowanie w III trymestrze jest okazją do badania pod kątem wad wrodzonych, które mogły być prze-
oczone podczas badania w II trymestrze, lub nowej, późno się rozwijającej patologii. 

•  Skan w III trymestrze może zwiększyć wykrywalność wad płodu nawet o 10–15%.

CO BADAMY W TYM CZASIE?
•  Badanie po 30. tygodniu to przede wszystkim ocena wzrastania płodu oraz ewentualnie ocena dobrosta-

nu płodu.
•  Określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego (w przypadku, gdy nie jest znana data OM i/lub nie 

było wykonane badanie USG w I trymestrze ciąży).
•  Ponowna ocena budowy płodu – możliwe wykrycie ponad 10% nieprawidłowości, które nie były widoczne 

w poprzednich badaniach.
•  Badanie USG (zwłaszcza 3D, 4D) wspiera rozwój więzi rodziców z dzieckiem.
•  Trzecia rutynowa ocena płodu

― trofia
― położenie, ustawienie
― objętość płynu owodniowego, łożysko
― ocena dobrostanu (t. Meninga, badanie z wykorzystaniem techniki dopplerowskiej)
― budowa
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•  Monitorowanie wcześniej wykrytych problemów
― wady wrodzone
― nabyte anomalie (NIHF, IHF, TTTS)
― diagnostyka i terapia in utero (amnioredukcje, shunty, transfuzje, leki)

Potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnych problemów położniczych
•  FHR
•  przyczyna krwawienia (krwiaki, oddzielenie łożyska, przodowanie łożyska, wrastanie łożyska)
•  odpływanie płynu owodniowego
•  hipotrofia, hipertrofia

Monitorowanie dobrostanu – badanie z wykorzystaniem techniki dopplerowskiej (ocena przepływu w tętni-
cy i żyle pępkowej i ewentualnie w przewodzie żylnym)

Ocena okołoporodowa – masa, AFI, cz. przodująca, badanie z wykorzystaniem techniki dopplerowskiej

Czwarte badanie:

•  monitorowanie postępu porodu
•  ocena prawdopodobieństwa skutecznej indukcji porodu 

JAKIE WADY MOŻEMY ZDIAGNOZOWAĆ DOPIERO W III TRYMESTRZE CIĄŻY?
Wykrywa się mniej wad wrodzonych niż w II trymestrze.

•  głównie niewykryte wcześniej
•  tzw. „okresowe”, np. wślizgowa przepuklina przeponowa
•  wady progresywnie „postępujące”, np. stenoza zastawki płucnej, przymykanie się FO, guzy, wady przewodu 

pokarmowego, wady układu moczowego, niektóre wady kostne
•  wady/anomalie nabyte

― infekcje wewnątrzmaciczne: zaburzenia rytmu, myocarditis, obrzęk uogólniony, NEC (hyperechogenicz-
ne jelita, ileus), porencefalia/hydranencefalia, IUGR, CMV

― konflikt serologiczny (progresja): anemia, obrzęk
― małopłytkowość wrodzona: krwawienia śródnarządowe
― działanie jatrogenne (leki, np. indometacyna): przymykanie się przewodu tętniczego 
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PRZEGLĄD WAD

Wady OUN

Asymetryczne poszerzenie 
komór bocznych mózgu

Wodogłowie

Holoprosencephalia
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Wady OUN

Zespół Dandy-Walkera

Agenezja ciała 
modzelowatego

Wady twarzoczaszki

Rozszczep wargi 
i podniebienia
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Wady twarzoczaszki

Hipoplazja kości nosowej

Wady klatki piersiowej

CCAM – TYP II

CCAM – TYP I
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Wady klatki piersiowej

Hydrothorax (dwustronny, 
płyn w jamach opłucnej)

Wady przewodu pokarmowego

Atrezja dwunastnicy

Atrezja jelita cienkiego
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Wady jamy brzusznej

Torbiel nadnercza

Wady układu moczowego

Nerki policystyczne 
– typ płodowy

Nerka 
multicystyczna
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Guzy

potworniak

Wady kończyn

Rozszczep stopy

Stopa końsko-szpotawa
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OMÓWIENIE BADANIA PROF. NICOLAIDESA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW (2020)

•  Badanie prospektywne 52 400 ciąż pojedynczych w ramach rutynowego badania USG między 35. a 37. 
tygodniem ciąży.

•  Wszystkie ciąże miały poprzednie badanie w 18.–24. tygodniu, a 47 214 miało również badanie w 11.–13. 
tygodniu. 

•  Uwzględniono ciąże skutkujące urodzeniem żywego lub martwego dziecka, wykluczono te z rozpoznaną 
nieprawidłowością chromosomową. 

•  Badanie III trymestru miało na celu przede wszystkim ocenę wzrastania płodu, objętości płynu owo-
dniowego oraz pomiarów dopplerowskich w tętnicach macicznych, pępkowych i tętnicy środkowej 
mózgu u płodu.

•  Badający oceniali anatomię płodu w taki sam sposób, jak w II trymestrze, ale przyjęto, że w zależności 
od pozycji płodu badanie twarzy płodu, kości krzyżowej i kończyn może być niemożliwe. 

•  Wszystkie przypadki podejrzenia nieprawidłowości płodu zostały zbadane przez specjalistę medycyny 
płodowej, a wszystkie przypadki podejrzenia wad serca płodu zostały zbadane przez kardiologa pło-
dowego.

•  W badanej populacji częstość występowania nieprawidłowości płodu wyniosła 1,9% (995/52 400).
― w tym 674 (67,7%) rozpoznano wcześniej w I i/lub II trymestrze.
― 247 (24,8%) po raz pierwszy w 35.–37. tygodniu.  
― 74 (7,4%), które wykryto po raz pierwszy po urodzeniu. 

•  Najczęstsze nieprawidłowości, które zdiagnozowano w I i/lub II trymestrze ciąży, a które obserwo-
wano również w 35.–37. tygodniu: ubytki przegrody międzykomorowej, stopy końsko-szpotawe, jed-
nostronna agenezja nerek i/lub nerka w miednicy, wodonercze, nerka podwójna, jednostronna nerka 
multicystyczna, wady dróg oddechowych, poszerzenie komory bocznej mózgu, rozszczep wargi i pod-
niebienia, polidaktylia i torbiel brzuszna lub wytrzewienie.

•  Częstość występowania nieprawidłowości, które po raz pierwszy obserwowano w 35.–37. tygodniu, 
wynosiła 0,5%. 
Najczęstsze nieprawidłowości:
― wodonercze, łagodna wentrikulomegalia, ubytek przegrody międzykomorowej, nerka podwójna, tor-

biel jajnika i torbiel pajęczynówki. 

•  Częstość występowania nieprawidłowości obserwowanych po raz pierwszy po urodzeniu wynosiła 
0,1%.

•  Najczęstsze nieprawidłowości:
― izolowane rozszczep podniebienia, polidaktylia lub syndaktylia oraz niejednoznaczne narządy płcio-

we lub spodziectwo; badanie prenatalne genitaliów nie było obowiązkową częścią protokołu.

Większość nieprawidłowości serca i wielkich tętnic obserwowanych w 35.–37. tygodniu została już zdia-
gnozowana w I i/lub II trymestrze. 

•  Najczęstsze: ubytki przegrody międzykomorowej i prawostronny łuk aorty.
•  Spośród przypadków ubytku przegrody międzykomorowej 18,3% (22/120) rozpoznano po raz pierwszy 

w III trymestrze, a 4,2% (5/120) rozpoznano po urodzeniu. 
•  Większość przypadków mięśniaka prążkowanokomórkowego rozpoznawano po raz pierwszy w III try-

mestrze. 
•  Część przypadków koarktacji aorty, zwężenia tętnicy płucnej lub aorty oraz wady zastawki trójdziel-

nej wykryto po raz pierwszy w III trymestrze, a część dopiero po urodzeniu.
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•  Podczas rutynowego badania USG w III trymestrze ciąży przypadkowa wada płodu występuje u około 
1 na 300 kobiet (mimo wcześniejszych badań USG). 

Najczęstsze anomalie: poszerzenie miedniczek nerkowych w jednej trzeciej przypadków i inne wady urolo-
giczne (łącznie połowa wszystkich przypadków), nieprawidłowości w OUN, najczęściej wentrikulomegalia, 
a także wady serca. 

UWAGA. Lekarze wykonujący USG powinni wziąć pod uwagę te informacje, a kobiety zgłaszające się na 
takie badania powinny być poinformowane o niewielkiej możliwości znalezienia anomalii. Dane powinny 
być również dostępne dla organizacji i ośrodków planujących wprowadzenie rutynowego badania w III 
trymestrze ciąży.

BADANIA DOPPLEROWSKIE. JAKIE NACZYNIA? 
•  Przepływy obwodowe (UA A i V, MCA)
•  Przepływy żylne (DV, UA i UV, HV, PV)
•  Przepływy tętnicze (DA, AoI)
•  Przepływy wewnątrzsercowe (ECHO)
•  Ocena wydolności krążenia (CVPS)
•  Techniki dopplerowskie z wykorzystaniem badania 3D/4D (VI, FI, VFI, B – flow)
•  Doppler tkankowy ECHO (CDMI)

Podstawowe: tętnica pępkowa, żyła pępkowa, przewód żylny, tętnica środkowa mózgu i tętnica maciczna.

•  Płód AGA – płód, którego wielkość mieści się w zakresie normalnym dla wieku ciążowego.
Płody AGA mają zazwyczaj indywidualne parametry biometryczne i/lub EFW między 10. a 90. centylem.

•  Płód SGA – płód z niską masą urodzeniową odniesioną do aktualnego wieku ciążowego (zbyt małe 
w stosunku do wieku ciążowego).
Płody SGA mają zwykle EFW lub AC < 10. centyla, chociaż 5., 3. centyl, –2SD i odchylenie Z-score również 
zostały użyte jako wartości graniczne w literaturze. 

•  Płód FGR (IUGR) – płód, który nie osiągnął swojego potencjału wzrostu.
― typ o wczesnym początku (wykrywany przed 32. tygodniem ciąży).
― typ o póź nym początku (wykrywany po 32. tygodniu ciąży).
― Stan ten może wiązać się z niekorzystnymi skutkami okołoporodowymi i neurorozwojowymi. 
― Nie wszystkie płody SGA mają ograniczony wzrost; większość z nich będzie mała „z punktu widzenia 

konstytucji”. 
― Tradycyjnie symetria proporcji ciała płodu była postrzegana jako wskazanie etiologii leżącej u pod-

staw FGR (symetryczny FGR – aneuploidia płodu, postępujący asymetryczny FGR – niewydolność łoży-
ska). Jednak aneuploidia płodu może skutkować asymetrycznym FGR, a niewydolność łożyska może 
skutko wać symetrycznym FGR. 

•  Płód LGA – płód, którego rozmiar przekracza określony próg wieku ciążowego. Płody z LGA zazwyczaj 
mają EFW lub AC > 90. centyla, chociaż wartości powyżej 95. centyla, 97. centyla, odchylenie + 2SD 
i Z-score są również używane w literaturze jako wartości odcięcia.

•  Makrosomia – waga powyżej ustalonej wartości granicznej (4000 lub 4500 g).
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JAK I KIEDY POWINNIŚMY PRZEPROWADZAĆ BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU PŁODÓW FGR I/LUB SGA? 

•  Seryjne skany wzrostu interwałowego najlepiej wykonywać co najmniej 3 tygodnie po poprzednim ska-
nie. 

•  Modelowanie komputerowe wskazuje, że badanie USG pomiaru AC w   odstępach 2-tygodniowych wiąże 
się z fałszywie dodatnimi wskaźnikami FGR przekraczającymi 10%.

•  Dodatkowe badania mogą być również przydatne w monitorowaniu stanu płodu i późniejszym wykry-
waniu nieprawidłowości we wzroście płodu. 

•  Badanie ultrasonograficzne w 36. tygodniu ciąży jest skuteczniejsze niż badanie w 32. tygodniu ciąży 
w wykrywaniu FGR i przewidywaniu niekorzystnych wyników okołoporodowych i noworodkowych. 

•  Przyszłe badania powinny obejmować dokładniejsze wykrywanie ultrasonograficzne niemowląt SGA 
w celu zidentyfikowania małego płodu zagrożonego chorobami i określenia przyszłych interwencji.

CO W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEJ BIOMETRII?

•  Nieprawidłowa biometria powinna skutkować skierowaniem do szczegółowej oceny płodu, w tym po-
twierdzenia dokładnego datowania ciąży, a także oceny potencjalnych przyczyn takiej biometrii, w tym 
czynników matczynych i związanego z nimi leczenia (nadciśnienie, cukrzyca, infekcje).

•  Szczegółowa ocena anatomii płodu i uwzględnienie kariotypu oraz ocena niewydolności maciczno-
-łożyskowej, w tym Doppler tętnicy macicznej i tętnicy pępkowej oraz obiektywna ocena morfologii 
łożyska (umiejscowienie przyczepu pępowiny oraz wielkość i wygląd łożyska). 

•  Rozpoznanie FGR powinno skutkować skierowaniem do odpowiedniej jednostki. Postępowanie będzie 
zależeć od przyczyny FGR. Często będzie to ocena, czy stan zdrowia płodu nie wymaga porodu.

•  Nie ma zgody co do optymalnego podejścia do oceny płodu w takich okolicznościach.
•  Strategie badań prenatalnych obejmują: test niestresowy (NST), ocena KTG za pomocą oceny kompu-

terowej (np. kryteria Dawesa-Redmana), wynik profilu biofizycznego (BPP), ocena objętości płynu 
owodniowego, ocena wskaźników dopplerowskich tętnicy pępkowej, tętnicy mózgowej środkowej 
płodu lub ich kombinacji (stosunek mózgowo-mózgowo-rdzeniowy lub pępowinowo-mózgowy) oraz 
oceny przepływów w cieśni aorty i przewodzie żylnym.

WSTĘPNA OCENA DOBROSTANU PŁODU
wskaźnik mózgowo-pępowinowy (CPR)

•  PI MCA / PI UMB A 
•  RI MCA / RI UMB A
•  CPR > 1
•  CPR >/= 1
•  CPR < 1 – centralizacja krążenia

tętnica środkowa mózgu    tętnica pępkowa
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Utrudnienia w ocenie przepływów mogą być związane z ruchami oddechowymi płodu, a także z zaburze-
niami rytmu serca płodu.

CPR < 1

  

Niski opór przepływu w tętnicy środkowej mózgu

Wysoki opór przepływu w tętnicy pępkowej
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POSTĘPOWANIE PO STWIERDZENIU ZŁYCH PRZEPŁYWÓW
•  UMB A i V oraz MCA w żyle i tętnicy pępkowej oraz w tętnicy środkowej mózgu
•  Gdy są widoczne zaburzenia weryfikacja w Ductus Venosus (przewodzie żylnym)
•  Ocena przepływów w cieśni aorty
•  Badanie echokardiograficzne (serca płodu /CVPS/ z oceną skali Huhty)
•  Decyzja o natychmiastowym cięciu cesarskim lub zakończenie ciąży po stymulacji płuc płodu

OCENA ŁOŻYSKA
Oddzielanie się łożyska 

KIEDY? 

•  nadciśnienie tętnicze u matki
•  doszło do urazu komunikacyjnego
•  wystąpiło w poprzednich ciążach

 

Anomalie pępowiny
•  Pępowina dwunaczyniowa
•  „Nuchal cord” okręcenie pępowiną
•  Przodowanie pępowiny (ryzyko powikłania podczas porodu pod postacią wypadnięcia pępowiny)

Pępowina dwunaczyniowa    Owinięcie pępowiny wokół szyi

 



DzIał II

STRONa   15

BaDaNIE ULTRaSONOgRafIczNE W III TRyMESTRzE cIąży

Naczynia przodujące (vasa praevia)
Po zdiagnozowaniu naczyń przodujących optymalnym czasem zakończenia ciąży jest 34.–35. tydzień, 
uwzględniając ryzyko zgonu okołoporodowego płodu i powikłań wcześniactwa (RDS, zaburzenia rozwoju, 
porażenie mózgowe).

Naczynia przodujące

BADANIE PO 40. TYGODNIU CIĄŻY TO PRZEDE WSZYSTKIM OCENA:
•  położenia płodu
•  czynności serca płodu oraz jego częstości uderzeń na minutę
•  biometrii i określenie szacunkowej masy płodu – jeżeli zaawansowanie porodu
•  objętości płynu owodniowego (AFI lub MVP)
•  położenia łożyska i jego relacji do ujścia wewnętrznego szyjki macicy

W uzasadnionych przypadkach – poszerzenie ww. badania o wykonanie profilu biofizycznego płodu (BPS, 
testu Manninga) i/lub badania USG Doppler tętnicy pępowinowej i tętnicy środkowej mózgu.



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 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 
857 ze zm.).

 •  Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10 wydany 
przez GCS Quality Sp. z o.o.
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