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W trakcie ciąży lekarz nie tylko monitoruje stan
matki i płodu wszelkimi dostępnymi metodami.
U każdej ciężarnej indywidualnie stara się przewidzieć możliwość zaburzeń, zanim pojawią się
jakiekolwiek objawy. To przebieg ciąży bowiem
decyduje, jak dalej będzie się rozwijał noworodek.
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nie ogólne moczu oraz określa poziom przeciwciał
anty-Rh. Badanie można uzupełnić testem potrójnym – Beta-HCG, Estriol i AFP, jeśli istnieje zagrożenie pojawienia się
wad genetycznych.
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24.–26. tydzień
Jednym z najważniejszych badań w drugiej połowie ciąży jest badanie testu tolerancji 75 g glukozy, jako że od tego
czasu następuje włączenie się łożyska w metabolizm glukozy. Można w ten sposób wykryć zaburzenie tolerancji
i rozpocząć ewentualne leczenie. Po określeniu poziomu
glukozy na czczo ciężarna wypija 75 g glukozy i pozostając w laboratorium, ma oceniany poziom glukozy po godzinie i po dwóch. Nierozpoznanie i nieleczenie zaburzeń
tolerancji glukozy może się skończyć wysokim wzrostem
masy ciała ciężarnej, jak i noworodka. Może to bardzo wikłać przebieg ciąży i sam poród. Ciężko bowiem jest urodzić fizjologicznie dziecko, które waży powyżej 4000 g.
W tym też czasie wykonuje się tzw. USG połówkowe, aby ocenić wszystkie najdrobniejsze elementy prawidłowego rozwoju
płodu. W razie wątpliwości można samodzielnie zdecydować
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się na wykonanie drogich badań markerów we krwi ciężarnej
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Badania w ciąży

określających ryzyko wad genetycznych. Jednak każdą decyzję warto konsultować z lekarzem prowadzącym.
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poziomu przeciwciał anty-Rh, morfologię i badanie ogólne moczu. W 28.–30. tygodniu ciąży można też zaproponować podanie immunoglobiny anty-D ciężarnym z Rh
ujemnym bez przeciwciał anty-D. W grupie ciężarnych ze

Zalecenia i indywidualne wykonania

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wydaje specjalistyczne
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Pomiędzy tymi tygodniami ciąży wykonuje się badanie
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Po 40. t ygodniu
Koniecznie wykonuje się badanie KTG, aby określić możliwość
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