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Toniechoroba,alewartosiębadać
Rozmowatygodnia

Z prof. Jarosławem
Kalinką, ginekolo-
giem-położnikiem, kie-
rownikiem Kliniki
Perinatologii w Woje-
wódzkim Szpitalu im.
Pirogowa w Łodzi,
rozmawia Joanna
Barczykowska.

Nasze babcie nie mogły w
ciąży przechodzić pod dra-
biną, żeby dziecko nie było
zamałe.Nie nosiły też korali,
żeby dziecko nie urodziło się
owinięte pępowiną.Dziś o te
sprawy dba medycyna. Cię-
żarnemusząpamiętać jednak
oregularnymrobieniubadań.
Jakie badania trzeba zrobić
napoczątkuciąży?
Są wytyczne dotyczące podsta-
wowych badań, które każdy le-
karz powinien zlecić kobiecie w
ciąży. Do takich badań należy
niewątpliwie grupa krwi, ocena
czynnikaRh(czyjestdodatniczy
ujemny), morfologia krwi i
ogólne badanie moczu oraz po-
ziom glukozy. Musimy stwier-
dzićtakże,czypacjentkachoro-
wała na toksoplazmozę i czy są
przeciwciała przeciwko ró-
życzce. Dodatkowo trzeba oce-
nićuciężarnejobecnośćwirusa
HIV.Dziśtakiebadaniepowinno
się robić obowiązkowo. Oprócz
tegozalecambadaniewkierunki
kiły i żółtaczki. To jest zestaw
podstawowy, który daje nam
wiedzę o stanie zdrowia ciężar-
nej. Te badania zlecamy zawsze
na początku ciąży.

Awtrakcieciąży?Czypowta-
rzamywszystkiebadania?
Przy kolejnych wizytach mo-
żemy rozszerzyć zestaw badań
podstawowych o mikrobiolo-
giczne badanie czystości po-
chwy oraz status związany z
ocenąfunkcjonowaniatarczycy.
Jest to bardzo ważny hormon
dla funkcjonowania organizmu
nie tylko matki, ale i dziecka.
Niestetyzaburzeniafunkcjono-
wania tarczycy zdarzają się sto-
sunkowo często. Przez cały
okres ciąży musimy również
sukcesywnie powtarzać pewne
badania, które wykonaliśmy na
początku m.in. takie jak morfo-

logia i bardzo ważne badanie
ogólne moczu. To daje nam
obraz, jak rozwija się ciąża i jak
tenodmiennystanznosimatka.
Położnictwo jest dziedziną,
w której musimy dbać nie o jed-
nego, ale o dwoje pacjentów –
matkęi dziecko. Wtrakcieciąży
powtarzamy morfologię krwi
i mocz.Wzależnościodstatusu
toksoplazmozy, również to ba-
daniemożenadawaćsiędopow-
tórki. Z dodatkowych badań
jeszcze między 24 a 28 tygod-
niem powinniśmy zrobić test
obciążenia glukozą w kierunku
cukrzycyciężarnych.Pewnąno-
wością, która stała się już stan-
dardem, jest obowiązkowe po-
branie posiewu z pochwy mię-
dzy 35 a 37 tygodniem ciąży
izbadaniegow kierunkubakte-

rii GBS. Obecność tej bakterii
w pochwie może się wiązać
zbardzopoważnymiinfekcjami
wrodzonymi u noworodka, dla-
tego zdiagnozowanie pacjentki
jeszcze przed porodem jest ko-
nieczne. Gdy okaże się, że
matka jest nosicielką bakterii,
ajestniąsporagrupaboażokoło
15proc.ciężarnych,towokresie
okołoporodowym podajemy jej
specjalnyantybiotyk. Zapobieg-
nie on infekcji u dziecka.
To są rutynowe badania, ale
zawsze warto je uzupełnić
o ocenę stomatologiczną pa-
cjentki. Przy każdej wizycie do-
chodzi także pomiar ciśnienia
tętniczego.Zupełnieinaczejwy-
gląda prowadzenie ciąży u ko-
biet obciążonych chorobami
przewlekłymi,awidzimyzprak-

tyki, że jest ich coraz więcej.

Czym różni się prowadzenie
ciąży u kobiety zdrowej
i przewlekle chorej ?
Okazuje się, że gros ciężarnych
jest dziś obciążonych wieloma
chorobamiprzewlekłymi.Wza-
leżnościodtego,jakatochoroba
ijakjestzaawansowana,prowa-
dzi się taką ciążę w porozumie-
niu ze specjalistami z innych
dziedzin. A tych chorób może
być wiele. Kilka dni temu mieli-
śmy w Klinice młodą pacjentkę,
z zaburzeniami rytmu serca,
którekilkalatwcześniejspowo-
dowały stan śmierci klinicznej.
Pacjentka miała wstawiony ro-
zrusznik serca, miała także pa-
daczkę z częstymi napadami i
zaburzenia lękowo depresyjne.

To były właściwie trzy schorze-
nia,którewymagałykonsultacji
kardiologicznych, neurologicz-
nych i psychiatrycznych. Taka
pacjentkamusibyćprowadzona
w porozumieniu z innymi leka-
rzami i musi mieć też wykony-
wane dodatkowe badania. Cza-
sem trzeba odstawić brane
przed ciążą leki, bo mogą one
zaszkodzić dziecku. Tak na-
prawdę kobiety, które mają już
pewne schorzenia, powinny
pójść na konsultację jeszcze
przed zajściem w ciążę, w okre-
siejejplanowania,żebyzapobiec
braniu leków w pierwszym try-
mestrze, które są w tym stanie
wogóleniewskazane.Jestwiele
przypadków, w których leki
mogą zaszkodzić dziecku. Tak
jestnp.przypadaczceiprzycho-
robach serca, kiedy podaje się
leki przeciwzakrzepowe.

Abadania prenatalne?Mówi
się, że powinny je wykonać
tylko kobiety, które decydują
się na późnemacierzyństwo i
matki,któreurodziły jużdzieci
z poważnymiwadami...
Zawszewartozrobićtakiebada-
nia, ponieważ ich wyniki dają
nam pewność, czy dziecko nie
jest obciążone wadami gene-
tycznymi.Oczywiście,dlagrupy
kobiet o większym ryzyku wy-
stąpienia takich wad u dziecka,
badania wykonywane są za
darmo w ramach kontraktu z
NFZ.Pozostałepaniemogąpod-
daćsiętakimbadaniomwwielu
gabinetach w województwie
łódzkim. W rozwoju ciąży bar-
dzo duże znaczenie ma cykl ba-
dańultrasonograficznych.Zale-
canesątutrzybadania.Pierwsze
powinnobyćwykonanemiędzy
11. a 14. tygodniem, kiedy mo-
żemy ocenić, ile jest zarodków,
czy jest serduszko, czy organy
prawidłowo się rozwijają. Bar-
dzo ważne jest też sprawdzenie
parametru,którynazywasięfał-
demkarkowym.Jegonieprawid-
łowość wiąże się z ryzykiem
pewnych wad genetycznych u
dziecka, czyli stanowi pewien
element diagnostyki prenatal-
nej. Można to sprawdzać razem
zparametramizkrwimatki.Ten
test, nazywany testem podwój-
nym daje nam wiedzę, czy dzie-
cko nie ma wad genetycznych.

Jeśli wyniki są złe, to robimy
amniopunkcje, czyli badanie
które umożliwia ostateczną
ocenę genetyczną płodu i daje
wiarygodnąodpowiedznapyta-
nieczydzieckoniemazaburzeń
genetycznych.To jestpierwszy
z rutynowych testów prenatal-
nych. Drugie USG to 20.– 22. ty-
dzień. Oceniamy budowę dzie-
cka: serduszko, kończyny, wą-
trobę, nerki. To badanie daje
nam odpowiedź na pytanie, czy
dziecko jest zdrowe i czy nie ma
wad. Trzecie USG robimy w 30.
– 32. tygodniu. Ono ma odpo-
wiedzieć na pytanie, jaki jest
wzrost dziecka i pokazuje nam,
czy dziecko rośnie prawidłowo.
Standardtenjestoczywiściezu-
pełnieinnydlaciążmnogichczy
powikłanych chorobami matki.

Czykobietaciężarnapowinna
zastosowaćspecjalnądietę?
Kobieta,którajestzdrowąosobą
inormalniesięodżywia,niewy-
magaukładaniaspecjalnejdiety.
Oczywiście, w ciąży nie można
jeść fast foodów, nie wspomnę
o alkoholu. Organizm sam od
nas tego wymaga. Kiedy w
pierwszym okresie ciąży poja-
wiająsięmdłości,sąonewłaśnie
po to, żeby ciężarna przeszła
na lekkostrawną dietę, bo po
ciężkich potrawach ją mdli.
Mdłości w ciąży są czymś nor-
malnym, ale jeśli wymioty poja-
wiają się zbyt często, a kobieta
zaczyna tracić na wadze, to po-
trzebnajestkonsultacjalekarza.
W ciąży bardzo polecane są
kwasy omega-3, ale ich
suplementacja nie jest ko-
nieczna. Warto jednak włączyć
do jadłospisutłusteryby, szcze-
gólnie morskie. Ideałem jest je-
dzenieichdwarazywtygodniu.

A witaminy? Czy konieczna
jest dodatkowa suplemen-
tacja?
Jeżelichodziowitaminy,topoza
kwasemfoliowym,którynależy
brać już przed ciąża i na po-
czątku ciąży, warto brać także
jod. Zwłaszcza jeśli ciężarna ma
problemy z tarczycą. Czasami
zachodziteżpotrzeba, szczegól-
nie w drugim trymestrze,
suplementacji żelazem. Nie za-
lecam nadmiernejsuplemetacji
Roz. Joanna Barczykowska
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FAKTY I MITY DOTYCZĄCE CIĄŻY – CZYMOŻNA FARBOWAĆWŁOSY, OPALAĆ SIĘ I JEŚĆ BEZ OGRANICZEŃ?
Opalanie szkodzi dziecku
Tak. Solarium zdecydowa-
nie odpada, długotrwałe leże-
nie na słońcu też.Wysoka
temperatura dla ciężarnej jest
szkodliwa, ponieważ rozgrze-
wa skórę, a to skutkuje roz-
szerzeniem naczyń skórnych.
Krew, która dociera domaci-
cy może być chwilowo
wstrzymana, albomoże jej
być zamało. Cała ciąża pole-
ga na zmianach fizjologicz-
nych,m.in. dystrybucji krwi,
która to krew doprowadzana
jest domacicy.Wszelkie

wstrzymania w dystrybucji
krwi są niewskazane. Jeśli
zaczniemy się intensywnie
opalać, albo będziemy długo
siedzieć w wannie, to dopro-
wadzimy do rozszerzenia
naczyń. I może się stać tak,
że przez pewien okres ilość
krwi doprowadzana domaci-
cy będzie niewystarczająca.
Opalanie może też doprowa-
dzić do przebarwień na skó-
rze.W ciąży nie trzeba obse-
syjnie unikać słońca, ale
z opalaniem lepiej zaczekać
do przyszłego sezonu.

Nie można obcinać i farbo-
wać włosów
Obcinać włosy można bez
ograniczeń, z farbowaniem
sprawa jest znacznie trudniej-
sza. Nikt nie badał wpływu
czynników zawartych w far-
bach do włosów na rozwój
płodu i ciąży, a na rynku
dostępnych jest tysiąc prepa-
ratów, z których każdyma
inny skład. Ekspertom trudno
z całą odpowiedzialnością
powiedzieć, czy to szkodzi
czy nie.W pierwszym tryme-
strze farbowanie jest jednak

szczególnie niewskazane.
W późniejszym okresie należy
się zdać na opis producenta.
Część preparatów opatrzo-
nych jest ulotką z informacją
o przeciwwskazaniach. Jeśli
znajduje się tam zastrzeże-
nie, by nie używać go w ciąży,
należy się do tego zastoso-
wać.Warto w ciąży skupić się
na dbaniu o skórę, a włosy
pozostawić naturze. Dobrze
jest kupić w aptece specjalny
preparat do smarowania
brzucha. Taka kosmetyka jest
konieczna.

W ciąży można jeść bez
ograniczeń
Są zdrowotne ograniczenia.
W tej chwili uważa się, że
przez cały okres ciąży nie
powinno się przytyć więcej
niż 12 kilogramów.W tym
roku ukazało się jednak bada-
nie, które wprowadza nowe
standardy i pokazuje, że
wzrost masy w ciąży może
być zależny od ciężaru matki
przed ciążą. Jeśli mama
ważyła więcej przed ciążą, to
w tym okresie może przytyć.
W tej chwili odchodzi się już

jednak od niekontrolowanych
przyrostówmasy, bo one naj-
częściej świadczą o proble-
mach. Dziecko standardowo
waży 3-4 kilogramy. Do tego
trzeba dodać wody płodowe,
rosnącąmacicę, łożysko,
zmiany krwi i to daje razem
do 12 kilogramów. Nic więcej
tu nie potrzeba, bo im więcej
kilogramów, tym dłużej trzeba
będzie walczyć o powrót
do dawnej wagi. Nie zawsze
się udaje, dlatego ekspeci
zalecają zdrowy styl życia.
Joanna Barczykowska
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