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Badania w ci??y
Badania w ci??y s? kluczowe dla zdrowia Twojego dziecka. Dowiedz si? m.in. na temat
obowi?zkowych bada? USG w ci??y, a tak?e, dlaczego badania ci??owe s? istotne.
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Ci??a - pierwsze badania
Jak tylko test ci??owy wyka?e, ?e spodziewasz si? dziecka, umów si? na wizyt? u
ginekologa, by wykona? pierwsze badania. Sprawdzany jest wtedy Twój ogólny stan zdrowia
– masa cia?a, ci?nienie, czynno?? serca oraz przebyte choroby i wywiad rodzinny. Badanie
ginekologiczne pozwoli okre?li? przybli?on? dat? zap?odnienia i porodu. W trakcie

pierwszego badania lekarz za?o?y Ci kart? ci??y i ustali plan kolejnych wizyt (tzw. kalendarz
bada? w ci??y), dostaniesz równie? skierowanie na seri? bada?.

Pierwsze badania w ci??y jakie powinien zleci? lekarz:
morfologia krwi
okre?lenie poziomu glukozy we krwi na czczo
badanie grupy krwi i okre?lenie czynnika Rh
ogólne badanie moczu
badanie na nosicielstwo ki?y (WR)
badanie przeciwcia? w kierunku toksoplazmozy
przeciwcia?a przeciw wirusowi cytomegalii
cytologi? (je?li nie by?a wykonana w ci?gu ostatniego roku)

Badania ci??owe
Po pierwszej wizycie do ginekologa nale?y chodzi? przynajmniej raz w miesi?cu na
comiesi?czne badania kontrolne, a w trzecim trymestrze – co dwa tygodnie. Twój lekarz
wykona za ka?dym razem rutynowe badania – masy cia?a, ci?nienia, czynno?ci serca mamy i
maluszka. Podczas wizyty pod koniec trzeciego miesi?ca lekarz mo?e zaproponowa? Ci
badania prenatalne, by wykluczy? wady genetyczne p?odu. Dzi?ki nim mo?na wykry? ponad
200 chorób. W?ród bada? prenatalnych jednym z najcz??ciej stosowanym jest amniopunkcja.

Amniopunkcja – co to jest?
Badanie to polega na pobraniu p?ynu owodniowego za pomoc? specjalnej d?ugiej ig?y
punkcyjnej wbijanej przez pow?oki brzucha do macicy przysz?ej mamy. Badanie
amniopunkcji proponuje si? rodzicom, gdy test potrójny krwi lub pomiar przezierno?ci
karkowej* wskazuj? na wzrost ryzyka wady genetycznej p?odu oraz kobietom powy?ej 35
roku ?ycia. Amniopunkcja to jedyny sposób, by wykluczy? Zespó? Downa (Trisomi? 21) lub
inne wady. Po takim badaniu zaleca si? 1-2 dni odpoczynku. Ryzyko poronienia szacuje si?
na oko?o 1%. Wyniki badania chromosomów otrzymuje si? zazwyczaj po 2 tygodniach.
*Test potrójny krwi sprowadza si? do oznaczenia w krwi przysz?ej mamy poziomu 3
wska?ników: fetoproteiny (AFP), beta-hCG i wolnego estriolu. Zmiany st??enia tych
substancji mog? wskazywa? na wady p?odu. Natomiast pomiar przezierno?ci karkowej to
ocena zbiorniczka p?ynu na karku p?odu, dokonywana podczas badania USG.

Obowi?zkowe badania USG w ci??y
W czasie trwania ci??y nale?y zrobi? minimum 3 badania USG. Je?li s? wskazania lekarskie,
konieczna jest ich wi?ksza ilo??.

Pierwsze badanie USG w ci??y
Kolejno?? bada? USG jakie nale?y wykona? w ci??y:

Pierwsze badanie USG nale?y wykona? mi?dzy 11. a 13. tygodniem ci??y, licz?c od
ostatniej miesi?czki. Pozwala ono zobaczy? szczegó?y anatomii dziecka i jego
narz?dów. Wtedy te? lekarz ustala dat? zap?odnienia i termin porodu oraz robi
wa?ne pomiary: d?ugo?ci ciemieniowo-siedzeniowej (od czubka g?ówki do pupy)
oraz grubo?ci fa?du potylicznego (tzw. przezierno?? karkowa). Je?li wynik tego
ostatniego badania wynosi wi?cej ni? 3 mm, lekarz mo?e zaproponowa?
amniopunkcj?.
Drugie badanie USG (mi?dzy 20. a 22. tygodniem ci??y) pozwala sprawdzi? rozwój
dziecka i ustali? po?o?enie ?o?yska.
Trzecie badanie USG (mi?dzy 30. a 32. tygodniem ci??y) jest dodatkowe, za
wskazaniem lekarza.

Rodzaje USG w ci??y
Prezentacja 2D (klasyczna)
Doppler (USG kolorowe)
3D (USG trójwymiarowe)
4D (USG trójwymiarowe, ruchome)
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