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Jest to trzecie wydanie tych wytycznych. Pierwsze
zostało opublikowane w 2001 roku i nosiło tytuł
„Łożysko przodujące – rozpoznanie i postępowanie”,
drugie zostało opublikowane w 2005 roku i nosiło tytuł
„Łożysko przodujące, łożysko przodujące wrośnięte
– rozpoznanie i postępowanie”.

2.1. Łożysko przodujące i łożysko
przodujące przyrośnięte
Chorobowość i śmiertelność matki
i dziecka związane z łożyskiem przodującym i łożyskiem przodującym
przyrośniętym są istotne1-11 i stanowią
duże obciążenie dla systemu ochrony
zdrowia. Wraz ze zwiększeniem się
częstości wykonywania cięć cesarskich, łącznie ze wzrastającym wiekiem matek, liczba przypadków
łożyska przodującego i związanych
z nim powikłań, w tym łożyska przodującego przyrośniętego, nadal będzie
się zwiększała,7,8,12-24 nadszedł zatem
czas na uaktualnienie wytycznych dotyczących tego problemu. Ponadto naczynia przodujące, chociaż występują
rzadko, są związane z dużą chorobowością i śmiertelnością okołoporodową,25 dlatego problematyka ta została
po raz pierwszy ujęta w wytycznych.
Łożysko przodujące rozpoznaje się
wtedy, gdy jest umiejscowione całkowicie lub częściowo nad dolnym odcinkiem macicy. Klasyﬁkuje się je
na podstawie obrazu ultrasonograﬁcznego oraz znaczenia klinicznego: jeśli
łożysko znajduje się nad ujściem wewnętrznym, określane jest jako centralnie przodujące, jeśli jego dolny
brzeg znajduje się w dolnym odcinku
macicy, ale nie pokrywa ujścia wewnętrznego, rozpoznaje się łożysko
brzeżnie przodujące.
Pojęcie łożysko nieprawidłowo
umocowane obejmuje łożysko przyrośnięte, wrośnięte i przerośnięte
w zależności od tego, jak wrasta
w warstwę podstawną, a następnie

Te wytyczne mają na celu opisanie
metod diagnostycznych wykorzystywanych w przypadku łożyska przodującego, naczyń przodujących, łożyska
nieprawidłowo usytuowanego oraz ich
znaczenia w okresie prenatalnym.
Opisano postępowanie w czasie ciąży
i przed porodem, ze szczególnym
uwzględnieniem wyczekiwania, planowania i momentu operacji, jak również zaawansowanych technik i metod
interwencji dostępnych w leczeniu łożyska przyrośniętego. Te wytyczne nie
odnoszą się do problemu podejrzenia
nieprawidłowej lokalizacji łożyska
przed osiągnięciem przez płód zdolności do samodzielnego życia.
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w mięsień macicy, ale dla uproszczenia opisu w tych wytycznych termin
przyrośnięte będzie stosowany jako
ogólny określający ten stan.
2.2. Naczynia przodujące
Naczynie przodujące opisuje naczynia płodowe biegnące w błonach płodowych nad ujściem wewnętrznym
poniżej części przodującej płodu,
które nie są chronione przez tkankę
łożyska ani pępowinę.26 Może to być
zjawisko wtórne do błoniastego przyczepu pępowiny w łożysku pojedynczym lub dwupłatowym (typ 1
naczynia przodującego) lub naczyń
płodowych biegnących między płatami łożyska, z jednym lub kilkoma płatami dodatkowymi (typ 2 naczynia
przodującego).27 Naczynia przodujące
występują raz na 2000-6000 ciąż,27-30
ale możliwe, że częstość ta w piśmiennictwie jest niedoszacowana.31
W przeciwieństwie do łożyska przodującego naczynia przodujące nie są
związane z ryzykiem dla matki, ale
wiążą się z istotnym ryzykiem dla płodu. Po pęknięciu błon płodowych, samoistnym lub wynikającym z ich
przebicia, niechronione naczynia płodowe narażone są na przerwanie z następowym skrwawieniem się płodu.
Dlatego często objawem naczynia
przodującego jest krwawienie z dróg
rodnych świeżą krwią pojawiające się
w momencie pęknięcia błon płodowych oraz zaburzenia w tętnie płodu,
takie jak deceleracje, bradykardia, zapis sinusoidalny lub wręcz obumarcie
płodu.28,32,33 Śmiertelność w takim
przypadku wynosi około 60%,25,28,34
chociaż przy ustaleniu rozpoznania
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w trakcie ciąży donoszono o poprawie przeżycia do 97%.25,34 Rzadziej
krwawienie może wystąpić bez pęknięcia błon płodowych. Ponieważ objętość krwi krążącej u płodu wynosi
80-100 ml/kg, utrata stosunkowo małej objętości krwi może wiązać się
z poważnymi powikłaniami, dlatego
istotne znaczenie mają szybki poród
i intensywna resuscytacja, obejmująca, jeśli to konieczne, przetoczenie
krwi.35 Bardzo rzadko mogą występować zaburzenia tętna płodu, w przypadku braku krwawienia wtórne do
ucisku naczyń płodowych przez część
przodującą płodu.36
Czynniki ryzyka naczynia przodującego obejmują nieprawidłowości budowy łożyska, takie jak łożysko
dwupłatowe, płaty dodatkowe, gdzie
naczynia płodowe biegną przez błony
płodowe, łącząc oddzielne płaty,
a w wywiadzie łożysko nisko schodzące w drugim trymestrze ciąży,37,38 ciąża wielopłodowa,39 zapłodnienie
pozaustrojowe,40,41 przy którym donoszono, że naczynia przodujące występują nawet w jednym przypadku
na 300. Przyczyny tego związku nie są
jasne, ale postulowano występowanie
zaburzonej orientacji blastocysty
w trakcie implantacji, znikających zarodków oraz częstsze występowanie
odchyleń w budowie łożyska w ciążach
po zapłodnieniu pozaustrojowym.42,43
3. Identyﬁkacja i ocena wyników

W celu aktualizacji tych wytycznych
w bazach danych Cochrane Library,
Embase i Medline poszukiwano randomizowanych badań kontrolowanych,
przeglądów systematycznych i metaanaliz dotyczących łożyska przodującego i przyrośniętego, które ukazały się
w latach 2004-2009 (przeszukiwanie
do poprzednich wytycznych zakończono na maju 2004). Przeszukiwanie
materiałów na temat naczyń przodujących dotyczyło okresu od 1950 roku
do sierpnia 2009 roku. Przeszukiwania
dokonano wykorzystując słowa kluczowe: „łożysko przodujące” i „łożysko
przyrośnięte” oraz „naczynia przodujące”. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wydania tych wytycznych,
większość publikacji dotyczących łożyska przodującego i przyrośniętego sta74

nowiły badania retrospektywne, opisy
przypadków i artykuły przeglądowe,
znacznie mniej było badań prospektywnych, randomizowanych i metaanaliz. Tak samo było w przypadku
naczyń przodujących. Poza tym, National Patient Safety Agency (NPSA),
RCOG i Royal College of Midwives
(RCM) prowadziły w 2008 roku program pilotażowy dotyczący łożyska
przodującego i cięcia cesarskiego,
a uzyskane informacje zostały włączone, chociaż publikacja danych z tej
pracy ukazała się już po zakończeniu
przeglądu piśmiennictwa.44
4. Badania przesiewowe
i rozpoznawanie łożyska
przodującego/przyrośniętego

4.1. Czy łożysko przodujące
można rozpoznać w badaniu
przedmiotowym?
Należy je podejrzewać u wszystkich kobiet z krwawieniem z dróg rodnych
po 20 tygodniu ciąży. Wysokie położenie części przodującej, nieprawidłowe
położenie płodu, bezbolesne lub sprowokowane krwawienie, bez względu
na wyniki poprzednich badań obrazowych, mogą sugerować obecność łożyska nisko schodzącego, ale ostateczne
rozpoznanie zwykle opiera się na obrazie w badaniu ultrasonograﬁcznym. []
Chociaż przenikliwość kliniczna pozostaje ważna przy podejrzewaniu i leczeniu łożyska przodującego, ostateczne
rozpoznanie w większości przypadków
łożyska nisko schodzącego uzyskuje się
na podstawie badania USG. Podejrzenie
kliniczne powinno się nasunąć u każdej
kobiety z krwawieniem z dróg rodnych
(klasycznie krwawienie bezbolesne lub
po stosunku płciowym) oraz przy wysokim położeniu części przodującej
i nieprawidłowym ułożeniu płodu, niezależnie od wyników wcześniejszych badań obrazowych.
4.2. Czy należy wykonywać badania
przesiewowe położenia łożyska?
Rutynowe badanie USG w 20 tygodniu ciąży powinno obejmować ocenę
położenia łożyska. [D]
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UK National Screening Committee
nie zaleca wprowadzenia narodowego programu badań przesiewowych w kierunku łożyska przodującego, ale popiera stosowaną
obecnie praktykę rutynowego
określania położenia łożyska w 20
tygodniu ciąży i wyodrębnienie
grupy kobiet, u których łożysko pokrywa ujście wewnętrzne szyjki
macicy. Tej metody nie potwierdzono w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych,
ale potwierdzają ją RCOG i National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE).45 [Poziom dowodów 4]
4.3. Jak należy obrazować położenie
łożyska?
Przezpochowe USG poprawia dokładność oceny położenia łożyska,
jest bezpieczne, zatem w przypadku
podejrzenia łożyska przodującego
w 20 tygodniu ciąży w przezbrzusznym badaniu USG rozpoznanie należy potwierdzić badaniem przezpochwowym. [C]
W drugim trymestrze ciąży przezpochwowe badanie USG (transvaginal sonography, TVS) umożliwia
weryﬁkację rozpoznania w 26-60%
przypadków, w których w przezbrzusznym badaniu USG rozpoznano łożysko nisko schodzące,46,47 co
oznacza, że mniejsza liczba kobiet
będzie wymagała dalszej obserwacji.
W trzecim trymestrze ciąży TVS
zmieniło rozpoznanie łożyska przodującego ustalone w przezbrzusznym USG u 12,5% z 32 kobiet.48
Leerentveld i wsp.49 wykazali dużą
dokładność TVS w przewidywaniu
łożyska przodującego u 100 kobiet,
u których w drugim i trzecim trymestrze ciąży stwierdzono łożysko nisko
schodzące (czułość 87,5%, swoistość
98,8%, dodatnia wartość predykcyjna 93,3%, ujemna wartość predykcyjna 97,6% i wskaźnik wyników
fałszywie ujemnych 2,33%). [Poziom
dowodów 2+]
W licznych prospektywnych badaniach obserwacyjnych wykorzyswww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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tywano TVS do rozpoznawania łożyska przodującego i w żadnym nie
stwierdzono powikłania w postaci
krwawienia, co potwierdza bezpieczeństwo tej metody.46-50 Wciąż dostępne są wyniki tylko jednego
małego badania randomizowanego
(n=38)51 porównującego przezbrzuszne USG i TVS w rozpoznawaniu łożyska przodującego, które
potwierdza proﬁl bezpieczeństwa
oraz lepszą jakość obrazów, zwłaszcza w przypadku łożyska położonego na tylnej ścianie. [Poziom
dowodów 1-]
4.4. Które kobiety wymagają dalszych badań, jeśli w 20 tygodniu
ciąży stwierdza się łożysko nisko
schodzące?
Wszystkie kobiety, u których w 20 tygodniu ciąży stwierdza się, że łożysko
pokrywa ujście wewnętrzne całkowicie lub częściowo, wymagają dalszej
obserwacji ultrasonograﬁcznej. [C]
U kobiet, które miały w przeszłości
wykonane cięcie cesarskie, należy zachować większy stopień podejrzliwości i wykluczyć dwa problemy: łożysko
przodujące i łożysko przyrośnięte. Jeśli w 20 tygodniu ciąży łożysko leży
na ścianie przedniej i dochodzi do ujścia wewnętrznego, kolejne badania
USG pomogą stwierdzić, czy jest ono
zagnieżdżone w bliźnie po cięciu cesarskim. [C]
Widoczna migracja łożyska związana z rozwojem dolnego odcinka
macicy występuje w drugim i trzecim trymestrze ciąży,52-54 ale jest
mniej prawdopodobna, jeśli łożysko znajduje się na ścianie tylnej55
lub pacjentka miała w przeszłości
cięcie cesarskie.35 W jednym badaniu tylko u pięciu spośród 55 kobiet
z łożyskiem dochodzącym do lub
pokrywającym ujście wewnętrzne
szyjki macicy w 18-23 tygodniu
ciąży (rozpoznanym w TVS) występowało łożysko przodujące w momencie porodu i we wszystkich
tych przypadkach łożysko przekraczało ujście wewnętrzne powyżej 15 mm w 20 tygodniu ciąży.56
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

Ma na to wpływ cięcie cesarskie
w przeszłości: w dużym przeglądzie
retrospektywnym obejmującym
714 kobiet z łożyskiem przodującym stwierdzono, że nawet w przypadku łożyska brzeżnie przodującego w 20-23 tygodniu ciąży
(tzn. brzeg łożyska dochodzi do ujścia wewnętrznego szyjki macicy)
ryzyko przetrwania łożyska przodującego wymagającego porodu operacyjnego wynosiło 50% u kobiet
po cięciu cesarskim w przeszłości
w porównaniu z 11% u kobiet bez
blizny na macicy.53
Odwrotnie, chociaż istotna migracja umożliwiająca poród drogami
natury jest mało prawdopodobna,
jeśli łożysko w dużym stopniu pokrywa ujście wewnętrzne szyjki
macicy (w jednym badaniu powyżej 23 mm w 11-14 tygodniu ciąży,54 powyżej 25 mm w 20-23
tygodniu ciąży w innym52 i powyżej 20 mm w 26 tygodniu ciąży
w trzecim badaniu57), taka migracja
jest wciąż możliwa, zatem należy
zaplanować kolejne badania kontrolne. [Poziom dowodów 2+]
4.5. Kiedy należy wykonać kolejne
badania?
U kobiet z krwawieniem z dróg rodnych należy postępować indywidualnie, zgodnie z potrzebami. []
U kobiet bez objawów klinicznych,
u których podejrzewa się łożysko
brzeżnie przodujące, do 36 tygodnia
ciąży można nie wykonywać badań
kontrolnych. [D]
W przypadkach pacjentek bez objawów klinicznych, u których podejrzewa się łożysko przodujące lub
przyrośnięte, kolejne badanie należy
wykonać około 32 tygodnia ciąży, aby
potwierdzić rozpoznanie oraz zaplanować postępowanie w trzecim trymestrze ciąży, kolejne badania
i poród. [D]
U kobiet bez objawów klinicznych
i cięcia cesarskiego w wywiadzie,
u których łożysko dochodzi, ale
nie pokrywa ujścia wewnętrzne-

go szyjki macicy w 20 tygodniu
ciąży, a przebieg ciąży jest prawidłowy, można postępować zachowawczo i kolejne badanie
wykonać w 36 tygodniu ciąży.45
Kobiety z łożyskiem centralnie przodującym lub przyrośniętym należą
do grupy dużego ryzyka porodu
przedwczesnego oraz znaczącej
chorobowości,58,59 zatem korzyści
przynosi potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania przed 26 tygodniem ciąży. Jeśli łożysko całkowicie
pokrywało ujście wewnętrzne szyjki macicy w badaniu w 20 tygodniu
ciąży, prawdopodobieństwo przetrwania łożyska przodującego jest
większe. Jeśli łożysko jest położone
na ścianie przedniej u pacjentki
po cięciu cesarskim w przeszłości,
prawdopodobieństwo łożyska przyrośniętego jest większe, zaleca się
wtedy wcześniejsze rozpoczęcie wykonywania badań kontrolnych. Spośród tych kobiet, u których łożysko
wciąż jest nisko położone w 32 tygodniu ciąży, u większości (73%)
pozostanie tak do terminu porodu, 90% łożysk centralnie przodujących przetrwa do porodu.53 Zatem
wykonanie badania w 32 tygodniu
ciąży wydaje się właściwym momentem na uzyskanie ostatecznego
rozpoznania oraz zaplanowanie dalszej opieki, w tym kolejnych badań
w przypadku łożyska przyrośniętego, konsultacji dotyczącej drogi porodu oraz zaplanowania porodu.
[Poziom dowodów 4]
4.6. Jak można rozpoznać łożysko
nieprawidłowo umocowane?
W grupie kobiet, które w przeszłości
miały wykonane cięcie cesarskie,
a w 32 tygodniu ciąży mają również
łożysko przodujące lub zlokalizowane
na przedniej ścianie pokrywające bliznę po cięciu cesarskim, ryzyko łożyska przyrośniętego jest zwiększone
i powinno się je traktować tak, jakby
miały łożysko przyrośnięte, należy też
poczynić właściwe przygotowania
do operacyjnego ukończenia ciąży. []
Badania USG wykonywane w trakcie
ciąży w niejednoznacznych przypad-
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TABELA 1

Wartość diagnostyczna różnych metod badania ultrasonograﬁcznego
Skala szarości
Kolorowy Doppler
Power Doppler 3D

Czułość (%)

Swoistość (%)

Dodatnia wartość predykcyjna (%)

Ryzyko

95
92
100

76
68
85

82
76
88

93
89
100

kach można uzupełnić badaniem MR,
aby wyodrębnić kobiety narażone
na szczególnie duże ryzyko łożyska
przyrośniętego. [D]
Zastosowanie metod obrazowania
dostępnych w czasie ciąży, które mogą
pomóc zwiększyć stopień podejrzenia
obecności łożyska nieprawidłowo
umocowanego, należy rozważyć w każdej sytuacji, gdy jakakolwiek część łożyska położona jest nad blizną po
cięciu cesarskim, a ostateczne rozpoznanie można ustalić w trakcie operacji. Te metody obejmują badania USG
i metodą rezonansu magnetycznego
(MR). W ciągu wielu lat pojawiały się
doniesienia na temat różnych metod
badania ultrasonograﬁcznego, poczynając od skali szarości przez kolorowego dopplera i trójwymiarowe badanie
power doppler.60-69
Shih i wsp. porównali metodę 3D
power doppler ze skalą szarości
i kolorowym dopplerem u 170 kobiet, spośród których 72 miały
w przeszłości wykonane cięcie cesarskie.69 Spośród kobiet po cięciu
cesarskim u 38 przy porodzie rozpoznano łożysko przyrośnięte. Wartość diagnostyczna różnych technik
badania ultrasonograﬁcznego u 72
kobiet po cięciu cesarskim w przeszłości została przedstawiona w tabeli 1. W każdym przypadku wyniki
oceniano, jeśli występowało co najmniej jedno kryterium diagnostyczne. Z badania wynika, że power
doppler 3D daje ogólnie najlepsze
wyniki, jeśli stwierdzi się jedno kryterium, ale u kobiet z łożyskiem
przerośniętym stwierdzano liczne
kryteria, dlatego może poprawić to
zdolność przewidywania.69 [Poziom
dowodów 2+]
76

Ultrasonograﬁczne kryteria brane
pod uwagę przy ustalaniu rozpoznania
były następujące:
Skala szarości:
 Zanik hipoechogenicznego pasma
znajdującego się pod łożyskiem
 Nieregularne zarysy hipoechogennej strefy znajdującej się pod łożyskiem
 Ścieńczenie i oddzielenie hiperechogennego pasma surowicówkowo-pęcherzowego
 Obecność ogniskowych hiperechogennych mas wnikających do pęcherza moczowego
 Nieprawidłowe zatoki łożyska
Kolorowy doppler:
 Rozproszenie ogniskowego przepływu w zatokach łożyska
 Przecieki naczyniowe z przepływem
turbulentnym (szczytowa prędkość
skurczowa powyżej 15 cm/s)
 Nadmierna waskularyzacja przestrzeni surowicówkowo-pęcherzowej
 Zaznaczone poszerzenie naczyń powyżej strefy brzeżnej podłożyskowej
Power doppler 3D:
 Liczne naczynia przechodzące przez
cała warstwę surowicówkowo-łożyskową
 Nadmierne unaczynienie
 Nierozdzielone krążenie zrazikowe
i międzykosmkowe, chaotyczne odgałęzienia, naczynia okrężne
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Znaczenie MR w rozpoznawaniu
łożyska wrośniętego jest wciąż tematem dyskusyjnym. Dwa najnowsze badania porównawcze
wykazały, że USG i MR są metodami porównywalnymi: w pierwszym
badaniu 15 z 32 kobiet miało łożysko wrośnięte70 (czułość 93 vs 80%,
a swoistość 71 vs 65% dla USG

w porównaniu z MR). W drugim
badaniu łożysko wrośnięte miało 12
spośród 50 kobiet i nie stwierdzono
żadnej różnicy w wykrywalności
między MR i dopplerem (p=0,74),
chociaż MR okazało się lepsze
w określaniu głębokości naciekania
w przypadkach łożyska wrośniętego
(p<0,001).71 Dlatego wielu autorów
zaproponowało wykonanie MR u kobiet, u których wyniki badania USG
są nierozstrzygające.72-74 [Poziom
dowodów 2+]
Główne cechy łożyska wrośniętego
w MR obejmują:74
 Wybrzuszenie macicy
 Heterogenną aktywność sygnału
w obrębie łożyska
 Ciemne pasma w obrębie łożyska
na obrazach w czasie T2
5. Postępowanie w trakcie ciąży

Zalecane jest zapobieganie i leczenie
niedokrwistości w czasie ciąży. []
5.1 Gdzie powinny być leczone
kobiety z łożyskiem przodującym
pod koniec trzeciego trymestru ciąży?
Kobietom z łożyskiem przodującym
należy udzielić konsultacji dotyczącej
ryzyka porodu przedwczesnego, wystąpienia krwotoku położniczego,
a opieka nad nimi powinna zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb. []
Każda opieka domowa wymaga niewielkiej odległości od szpitala, ciągłej
obecności osoby towarzyszącej oraz
w pełni świadomej zgody kobiety. [D]
Systematyczny przegląd bazy danych Cochrane, który nie był uakwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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tualniany od listopada 2002 roku,75 zawiera tylko jedno randomizowane badanie kontrolowane
porównujące opiekę w szpitalu
i w domu.76 W tym badaniu Wing
i wsp.76 porównali 26 kobiet, którym pozwolono przebywać w domu,
z 27 zatrzymanymi w szpitalu i jedyną istotną różnicą było zmniejszenie liczby dni hospitalizacji.
[Poziom dowodów 1-]
W poprzedniej wersji tych wytycznych stwierdzono, że pacjentki
z łożyskiem centralnie przodującym z krwawieniem w wywiadzie,
należy przyjąć do szpitala około 34 tygodnia ciąży, a opiekę ambulatoryjną można rozważyć
u pacjentek z łożyskiem brzeżnie
przodującym lub bez objawów klinicznych. Liczba dowodów naukowych mogących wskazać właściwe
miejsce opieki jest niewystarczająca.
Od momentu ukazania się poprzednich wytycznych opublikowano tylko jeden retrospektywny przegląd
badań obserwacyjnych dotyczący
opieki nad 161 kobietami z łożyskiem przodującym w trzecim trymestrze ciąży.77 Wykazano w nim,
że ani prawdopodobieństwo krwawienia, ani potrzeba szybkiego
ukończenia ciąży nie były związane
ze stopniem przodowania łożyska.
Jedno małe badanie, w którym
sprawdzano, czy określenie długości szyjki macicy mogło pomóc
w przewidywaniu tego ryzyka, dotyczyło zbyt małej liczby przypadków, aby wyciągnąć z niego
wnioski.78 [Poziom dowodów 2+]
Międzynarodowa opinia jest podobna, Royal Austalian and New Zealand College of Obstetricians and
Gynaecologists zaleca, aby wszystkie pacjentki narażone na wystąpienie poważnego krwotoku przed
porodem zachęcać do przebywania
w pobliżu szpitala, z zakazem oddalania się w trzecim trymestrze ciąży.79 [Poziom dowodów 4]
Jeśli to możliwe, należy prowadzić
opiekę nad pacjentkami w domu,
w ramach badań klinicznych.
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

Jeśli kobieta pozostaje w domu, należy sprawdzić, czy są zachowane zasady bezpieczeństwa, czy dostępna jest
druga osoba do pomocy, a szczególnie,
czy jest przygotowana do udania się
do szpitala. []
Należy wyjaśnić każdej kobiecie pozostającej w domu, że powinna natychmiast zgłosić się do szpitala, jeśli
pojawią się krwawienie, skurcze lub
ból (w tym nieokreślony ból nad spojeniem łonowym przypominający bóle
miesiączkowe). []
Decyzje dotyczące zapewnienia dostępu do krwi w trakcie hospitalizacji
przed porodem należy podjąć w zależności od indywidualnego przypadku,
jak również jakości obsługi ze strony
miejscowego banku krwi. Kobiety
z nietypowymi przeciwciałami stanowią grupę dużego ryzyka i wymagają
w tym przypadku konsultacji hematologa i zawiadomienia lokalnego banku krwi. []
5.2. Czy założenie szwu szyjkowego
w tej grupie kobiet jest uzasadnione?
Założenie szwu szyjkowego w celu
zmniejszenia krwawienia i wydłużenia czasu trwania ciąży nie jest poparte
wystarczającymi
dowodami
naukowymi, aby zalecać je poza badaniami klinicznymi. []
Nie pojawiły się żadne nowe badania
dotyczące tego tematu od ukazania
się poprzednich wytycznych, które
zawierały dwa badania na temat
szwu szyjkowego,80,81 znajdujące się
w przeglądzie bazy danych Cochrane.75 W sumie 64 kobiety zostały losowo przydzielone do grup, a trzy
stracono z obserwacji. Tylko jedno
z tych badań wykazało potencjalne
korzyści, ze zmniejszeniem liczby
dzieci urodzonych przed 34 tygodniem ciąży lub ważących mniej
niż 2000 g, chociaż randomizacji dokonano na podstawie daty urodzenia, a analiza została wykonana
w zależności od zastosowanej metody leczenia, a nie metody, której zastosowanie zaplanowano. [Poziom
dowodów 1-]

5.3.1. Czy zastosowanie tokolizy
u kobiet, które krwawią, jest
uzasadnione?
Zastosowanie tokolizy w leczeniu
krwawienia spowodowanego łożyskiem przodującym może być przydatne w wybranych przypadkach. Do tej
pory stosowano �β-mimetyki w różnych badaniach i wiadomo, że ich podawanie wiąże się z istotnymi
działaniami niepożądanymi. Wciąż konieczne jest określenie optymalnego
leku i schematu podawania oraz wykonanie dalszych badań dotyczących
tego tematu. [C]
Etiologia krwawienia w przypadku
łożyska przodującego związana jest
z dynamiką rozwoju dolnego odcinka macicy, ale może ono zostać wywołane również skurczami macicy.
To naprowadziło położników na
próbę zastosowania intensywnego
leczenia zachowawczego w przypadku łożyska przodującego i próby
zastosowania tokolizy.82,83 W poprzedniej wersji tych wytycznych
wzięto pod uwagę dowody pochodzące z prospektywnego randomizowanego badania kontrolowanego,
obejmującego 60 kobiet, które zgłosiły się w 28-34 tygodniu ciąży
z powodu krwawienia związanego
z łożyskiem przodującym.84 Porównano zastosowanie tokolizy, 10 mg
rytodryny podawanej we wstrzyknięciach domięśniowych co 6 h
przez 7 dni, z niestosowaniem
żadnego leczenia. Leczenie było
związane z przedłużeniem czasu
trwania ciąży (25,33±17,7 dnia
vs 14,47±20,33 dnia, p<0,05)
i zwiększeniem urodzeniowej masy
ciała (2270±590 vs 1950±550 g).
Nie stwierdzono żadnych działań
niepożądanych ani u matki, ani
u dziecka, szczególnie zwiększenia
ryzyka krwawienia. Nie ukazały się
wyniki żadnych nowych badań,
które można by rozważyć przy aktualizacji wytycznych. [Poziom dowodów 1+]
Wcześniejsze badania obserwacyjne przyniosły podobne zachęcające
wyniki. Besinger i wsp.85 wykonali
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badanie prospektywne obejmujące 112 kobiet z krwawieniem
z dróg rodnych oraz potwierdzonym łożyskiem przodującym i zastosowali tokolizę u 72, u których
stwierdzili czynność skurczową macicy (85%). W tej grupie zaobserwowano
wydłużenie
okresu
od przyjęcia do szpitala do porodu
(39,2 vs 26,9 dnia, p<0,02) oraz
zwiększenie masy urodzeniowej
(2520 vs 2124 g) w porównaniu
z 40 kobietami, u których nie stosowano tokolizy. Największa seria
przypadków zastosowania tokolizy
z powodu krwawienia w trzecim
trymestrze ciąży, w tym u 76 ze
105 kobiet z łożyskiem przodującym, została opisana w retrospektywnym przeglądzie przez Towersa
i wsp.86 Pozwala ona przypuszczać,
że zastosowanie tego schematu
leczenia nie jest związane ze zwiększeniem chorobowości ani śmiertelności. [Poziom dowodów 2+]

5.3.2. Czy proﬁlaktyczne
zastosowanie tokolizy u kobiet
w zapobieganiu krwawieniu jest
uzasadnione?
Stwierdzono, że proﬁlaktyczne zastosowanie terbutaliny u kobiet z łożyskiem przodującym nie przynosi
korzyści.87 [Poziom dowodów 2+]
5.4. Jakie środki ostrożności należy
przedsięwziąć, aby zapobiec żylnej
chorobie zakrzepowo-zatorowej
u hospitalizowanych pacjentek?
Przedłużona hospitalizacja może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Należy zatem zachęcać pacjentki do zachowania mobilności w połączeniu ze
stosowaniem pończoch o stopniowanym ucisku i właściwym nawodnieniem. []

ﬁlaktyki przeciwzakrzepowej do grupy pacjentek dużego ryzyka.88 []
Unieruchomienie, utrata dużej objętości krwi oraz poród operacyjny są
czynnikami ryzyka zakrzepicy po porodzie. Włączenie proﬁlaktyki przeciwzakrzepowej należy rozważyć
zgodnie z Green-top Guideline nr 37:
Zmniejszenie ryzyka zakrzepicy i zatorowości w czasie ciąży i połogu.88
6. Przygotowanie do porodu

Ze wszystkimi kobietami z łożyskiem przodującym i ich partnerami
należy wcześniej omówić kwestie
dotyczące porodu, wskazań do przetoczenia krwi i usunięcia macicy,
a wszelkie obawy, wątpliwości i odmowy związane z leczeniem powinny zostać wyjaśnione i jednoznacznie
udokumentowane. []
6.1. W jakich sytuacjach można
rozważyć poród drogami natury
u kobiet z łożyskiem nisko
schodzącym?
Droga porodu powinna zostać określona na podstawie oceny klinicznej
uzupełnionej o informacje uzyskane
w badaniu USG. Kobiety, u których
brzeg łożyska znajduje się mniej
niż 2 cm od ujścia wewnętrznego
w trzecim trymestrze ciąży, prawdopodobnie będą wymagały zakończenia
ciąży przez cięcie cesarskie, zwłaszcza
jeśli łożysko jest grube, ale dowody
na to są słabe i konieczne jest wykonanie dalszych badań. [C]
Skoro dolny odcinek macicy nadal
rozwija się po 36 tygodniu ciąży, wykonanie TVS jest uzasadnione wtedy,
gdy główka płodu jest ustalona
przed zaplanowanym cięciem cesarskim. []

Proﬁlaktyczne zastosowanie antykoagulantów u pacjentek narażonych
na duże ryzyko krwawienia może być
ryzykowne i decyzję o tym należy podejmować indywidualnie, po rozważeniu czynników ryzyka zakrzepicy.
Rozsądne wydaje się ograniczenie pro78
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Od ukazania się ostatnich wytycznych nie opublikowano żadnych nowych badań dotyczących tego
tematu. To sprawia, że stworzenie
rekomendacji dotyczących drogi
porodu na podstawie raportów
z wyników badań USG jest trudne,
ponieważ w większości były to ba-

dania retrospektywne i obserwacyjne, a decyzje podejmowano raczej
na podstawie znajomości wyników
badań USG, nie były one też zaślepione. Oppenheimer i wsp.50 wykonali TVS w trzecim trymestrze
ciąży u 127 kobiet, spośród których
u 52 występowało łożysko przodujące. W 31 przypadkach było to łożysko centralnie przodujące, a tylko
w 21 brzeżnie. W tej grupie odległości między przodującym brzegiem łożyska a ujściem wewnętrznym szyjki macicy różniły się
istotnie między pacjentkami, które
urodziły przez cięcie cesarskie i tymi, które miały rodzić drogami natury. Punkt odcięcia wynosił 2 cm
(p=0,0004), ale w grupie, w której
brzeg łożyska znajdował się powyżej 2 cm od ujścia wewnętrznego,
wskaźnik cięć cesarskich wynosił 28%, a tylko 12,5% z grupy,
w której brzeg łożyska znajdował
się bliżej niż 2 cm od ujścia, urodziło drogami natury. W innym badaniu
retrospektywnym89 obejmującym 121 przypadków dwie
z 40 kobiet z łożyskiem położonym 0,1-2,0 cm od ujścia wewnętrznego urodziły siłami natury,
natomiast w 22 spośród 39 przypadków, w których łożysko znajdowało się dalej niż 2 cm od ujścia
wewnętrznego, poród zakończył się
drogami natury. W tym artykule nie
podano informacji, czy łożyska były
położne na przedniej czy na tylnej
ścianie. [Poziom dowodów 2-]
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej drogi porodu powinno się
brać pod uwagę czynniki kliniczne
oraz wyniki badania USG i preferencje kobiety, zwłaszcza gdy główka płodu jest wstawiona do
miednicy mniejszej. Przezpochwowe badanie USG może dostarczyć
dodatkowych informacji, szczególnie wtedy, gdy główka płodu przesłania brzeg łożyska. Wykazano, że
grubość wrzynającego się poniżej
główki języka łożyska wpływa
na uzyskiwane wyniki. Czym grubsze jest łożysko (powyżej 1 cm),
tym większe prawdopodobieństwo
konieczności ukończenia porodu
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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drogą brzuszną (p=0,02).90 [Poziom
dowodów 2+]
6.2. W jakim wieku ciążowym
powinien nastąpić poród?
Nie zaleca się wykonywania planowego cięcia cesarskiego przed 38 tygodniem ciąży u kobiet z łożyskiem
przodującym bez objawów klinicznych lub przed 36-37 tygodniem ciąży z powodu podejrzenia łożyska
wrośniętego. [D]
Chociaż łożysko przodujące i łożysko wrośnięte wiążą się z porodem
przedwczesnym, a 40% kobiet rodzi przed 38+0 tygodniem ciąży,58,59
to przypadki wymagające zakończenia ciąży są nieprzewidywalne
i można by ich uniknąć tylko przez
rozwiązywanie ciąży w 32 tygodniu. To byłoby niemożliwe do zaakceptowania z powodu powikłań
u noworodków,91 ale jednocześnie
zbyt długie wyczekiwanie może
zwiększać ryzyko zgonu noworodka.7 Każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie, a robiąc plany,
zwłaszcza w przypadkach dużego
ryzyka podejrzenia łożyska wrośniętego, przewidywany poród
około 36-37 tygodnia ciąży (z proﬁlaktyką steroidową92) wydaje się
rozsądnym rozwiązaniem kompromisowym, podczas gdy w niepowikłanych przypadkach łożyska
przodującego poród można opóźnić
do ukończenia 38-39 tygodni ciąży.41,93 [Poziom dowodów 4]
6.3. Jakie przygotowania należy
poczynić przed operacją?
Przypadek cięcia cesarskiego u pacjentki z łożyskiem przodującym, nawet u tej, która w przeszłości nie miała
cięcia cesarskiego, niesie ze sobą ryzyko masywnego krwotoku położniczego
i konieczności wykonania histerektomii. Pacjentka powinna znajdować się
na oddziale posiadającym zaplecze
w postaci banku krwi i możliwość zapewnienia intensywnej opieki. []
We wszystkich przypadkach łożyska
przodującego i stanu po cięciu cesarwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

skim należy postępować tak, jak
w przypadku podejrzenia łożyska
przyrośniętego, podobnie w przypadkach łożyska znajdującego się
na przedniej ścianie pokrywającego
bliznę po cięciu cesarskim. []
W konsekwencji przeprowadzonego badania10 i stwierdzenia dużego
ryzyka chorobowości związanego z łożyskiem przodującym i cięciem cesarskim w wywiadzie,23 NPSA we
współpracy z RCOG i RCM zwołały roboczą grupę ekspertów, aby ustalić
schemat postępowania w przypadku
łożyska przodującego przyrośniętego.44 Uzgodniono sześć elementów
postępowania, które uważano za kontrowersyjne. Następnie schemat opieki był testowany na sześciu oddziałach
przez ponad 5 miesięcy w badaniu pilotażowym i stwierdzono, że jest on
możliwy do wykonania i praktyczny.
Wyniki kliniczne były monitorowane,
potwierdzono dużą chorobowość
związaną z tym schorzeniem. Na te
sześć elementów uważanych za dobrą
praktykę składają się:
 poród zaplanowany i dokładnie
nadzorowany przez konsultanta położnika
 znieczulenie w trakcie porodu zaplanowane i dokładnie nadzorowane przez konsultanta anestezjologa
 zapewnienie dostępu do krwi i produktów krwiopochodnych
 interdyscyplinarny plan przedoperacyjny
 omó wie nie i uzy ska nie zgod ny
na ró żne mo żli we in ter wen cje
(takie jak histerektomia, pozostawienie łożyska na miejscu, zastosowanie
metody
odzyskiwania
komórek krwi i technik radiologii
interwencyjnej)
 dostępność miejsca na oddziale intensywnej terapii 2 stopnia referencyjności
Przyczyny wyboru tych elementów
opieki łącznie z właściwymi wytycznymi zostały zebrane w dokumencie dostarczonym na wszystkie oddziały
pilotażowe, są też dostępne na stronie
NPSA/RCOG.93 Jeśli chodzi o miejsce
porodu, kobieta, która nie zgadza się
na przetoczenie krwi, powinna zostać
przewieziona do ośrodka, w którym

dostępne są metody odzyskiwania
krwinek i techniki radiologii interwencyjnej.93
Nieprzewidywalna natura tej operacji związanej z potencjalnie dużym
ryzykiem oznacza, że dostępność
miejsc na oddziale intensywnej terapii 2 stopnia referencyjności należy potwierdzić przed rozpoczęciem
planowego zabiegu.40 [Poziom dowodów 4]
6.4. Jakie preparaty krwiopochodne
są potrzebne?

6.4.1. Łożysko przodujące
W okresie okołoporodowym krew
powinna być łatwo dostępna. To,
czy potrzebna jest skrzyżowana
krew i w jakiej ilości, zależy od danego przypadku klinicznego oraz
dostępności lokalnego banku krwi.
Kiedy kobiety mają atypowe przeciwciała, bezpośrednia komunikacja
z lokalnym bankiem krwi powinna
umożliwić stworzenie swoistego
planu przygotowanego na różne sytuacje. []
Wytyczne RCOG dotyczące przetoczeń krwi w położnictwie94 zalecają,
aby w bankach krwi zaopatrujących
oddziały położnicze trzymać koncentrat krwinek czerwonych, osocze
świeżo mrożone i krioprecypitat.
Nie ma żadnych dowodów na potrzebę stosowania autologicznego przetoczenia krwi w przypadku łożyska
przodującego. [D]
Dinsmoor i wsp.95 dokonali retrospektywnego przeglądu obejmującego 88 kobiet z łożyskiem
przodującym i tylko 12 (14%) miało możliwość oddania/przetoczenia krwi autologicznej. Spośród
tych 12 tylko dwie miały przetoczoną krew, ale wymagały w sumie
12 i 18 jednostek. Obowiązujące
obecnie ustawodawstwo Unii Europejskiej zezwala na oddanie krwi
w celu wykonania tego zabiegu,96
ale nie jest ono popierane przez
RCOG.94 [Poziom dowodów 2+]
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Odzyskiwanie krwinek można rozważyć u kobiet narażonych na duże ryzyko masywnego krwotoku, zwłaszcza
u tych, które odmówiły przyjęcia krwi
od dawcy. [D]
Częstość wykorzystywania metody odzyskiwania krwinek w położnictwie zwiększyła się od czasu
wczesnych badań,97,101 a od czasu
poprzedniej wersji tych wytycznych
opublikowano wytyczne NICE.102
Metoda ta była stosowana z powodzeniem w przypadku łożyska przodującego,103 a w Stanach Zjednoczonych przewidywane trudności
z łożyskiem przodującym/przyrośniętym są wskazaniem do rozważenia
zastosowania techniki odzyskiwania
krwinek, jeśli jest ona dostępna.104
Obstetric Anaesthetists’ Association
(OAA) popiera jej stosowanie,105
podobnie jak RCOG, sugerując, że
jest ona właściwa w przypadku,
gdy spodziewana utrata krwi przekracza 1500 ml.94 [Poziom dowodów 4]

i zapozna się z nim, będzie dostępna większa liczba informacji na temat jego przydatności, ale jego
dostępność nie jest jednoznaczna
z rezygnacją z zapewnienia skrzyżowanej krwi. [Poziom dowodów 4]
6.5. Kiedy istnieją wskazania
do zastosowania radiologii
interwencyjnej?
Radiologia interwencyjna może być
techniką ratującą życie w przypadku
masywnego krwotoku poporodowego,
zatem pożądana jest możliwość jej
wykorzystania. Jeśli podejrzewa się,
że pacjentka ma łożysko przyrośnięte
i odmawia przetoczenia krwi, zaleca
się przewiezienie jej na oddział,
w którym dysponuje się technikami
radiologii interwencyjnej. [D]
Proﬁlaktyczne umieszczanie cewnika
do okluzji balonowej lub zachowanie
gotowości do wykonania embolizacji
z powodu krwawienia wymagają dalszej oceny. [D]

6.4.2. Podejrzenie łożyska
przyrośniętego
Jeśli spodziewamy się masywnego
krwotoku, skrzyżowana krew i produkty krwiopochodne powinny być
łatwo dostępne. Należy rozważyć
skorzystanie z metody odzyskiwania
krwinek, jeśli jest dostępna,
a w przypadku braku zgody kobiety
na przetoczenie krwi, zaleca się przewiezienie jej na oddział, w którym
dysponuje się techniką odzyskiwania
krwinek. [D]
Częstość stosowania techniki odzyskiwania krwinek na oddziałach położniczych w Wielkiej Brytanii stale
się zwiększa. W trakcie badania pilotażowego dla NSPA/RCOG/RCM
wszystkie ośrodki posiadały sprzęt
do odzyskiwania komórek na oddziale położniczym. Nie był to wymóg włączenia do badania. Badanie
było za małe, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski lub ocenić wpływ
na chorobowość matek.44 Jeśli
większa liczba oddziałów nabędzie
sprzęt do odzyskiwania krwinek
80
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Leczenie masywnego krwotoku poporodowego z wykorzystaniem technik
radiologii
interwencyjnej
i selektywnej embolizacji zostało dobrze opisane w seriach przypadków,106-110 ale mało prawdopodobne,
aby stało się tematem randomizowanego badania kontrolowanego.
Embolizacja tętnic macicznych
w przypadku niekontrolowanego
krwotoku może być zabiegiem ratującym życie, umożliwiającym zachowanie macicy, dlatego należy
rozważyć jego wykonanie. [Poziom
dowodów 3]
Mniej jasna jest wartość proﬁlaktycznego umieszczenia cewników
tętniczych w przypadkach, gdy
przed porodem podejrzewa się łożysko przyrośnięte. Ten problem
nie stał się tematem randomizowanego badania kontrolowanego,
a dowody naukowe obejmują liczne
serie przypadków z różnorodnymi
wynikami, od korzystnych,111-113
przez niejednoznaczne,107,114 do
wskazujących na brak korzyści.115,116 Ostatnio w kontrolowa-

nych seriach przypadków porównano proﬁlaktyczne założenie cewnika tętniczego z grupą kontrolną:
Shirvastava i wsp.117 porównali 19
przypadków okluzji balonowej połączonej z histerektomią z 50 przypadkami samej histerektomii i nie
stwierdzili żadnej różnicy w uzyskanych wynikach. Tan i wsp.118
porównali 11 przypadków proﬁlaktycznego założenia balonu z 14 historycznymi przypadkami z grupy
kontrolnej i stwierdzili skrócenie
czasu trwania operacji, zmniejszenie utraty krwi i odsetka pacjentek,
które wymagały przetoczenia krwi.
W badaniu z Edynburga119 stwierdzono, że w sześciu z 12 przypadków proﬁlaktycznego umieszczenia
cewnika wykonano to niepotrzebnie, cztery z pozostałych sześciu
kobiet i tak wymagały wykonania
histerektomii, jedna krwawiła
po usunięciu cewnika, a po porodzie cewnik mógł być przydatny
w jednym przypadku. [Poziom dowodów 2+]
Istnieje też opis przypadku zakrzepicy w tętnicy podkolanowej, wymagający wykonania tromboembolektomii,
często stanowiącej powikłanie założenia cewnika do tętnicy biodrowej
w trakcie histerektomii przy cięciu cesarskim.120 Zgodnie z obecnie obowiązującą opinią RCOG konieczne są
dalsze badania, aby ustalić ryzyko i korzyści zastosowania tej techniki, jako
metody proﬁlaktycznej, przed jej zaleceniem.121
6.6. Jaki rodzaj znieczulenia jest
najbardziej właściwy w czasie
porodu?
Wyboru rodzaju znieczulenia do cięcia cesarskiego z powodu łożyska
przodującego i w przypadku podejrzenia łożyska przyrośniętego dokonuje anestezjolog, który będzie
prowadził znieczulenie. Nie ma wystarczających dowodów, aby stwierdzić, że jedna metoda jest lepsza
od innych. []
Dostępne dane dotyczące wyboru
metody znieczulenia w tych przywww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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TABELA 2

Związek między liczbą cięć cesarskich w wywiadzie a ryzykiem łożyska wrośniętego, przodującego i histerektomii127
Liczba cięć cesarskich
w wywiadzie

Liczba kobiet

Liczba kobiet z łożyskiem
wrośniętym

Ryzyko łożyska wrośniętego
w przypadku łożyska przodującego

Liczba histerektomii

0
1
2
3
4
5

6201
15 808
6324
1452
258
89

15 (0,24%)
49 (0,31%)
36 (0,57%)
31 (2,13%)
6 (2,33%)
6 (6,74%)

3%
11%
40%
61%
67%
67%

40 (0,65%)
67 (0,42%)
57 (0,9%)
35 (2,4%)
9 (3,49%)
8 (8,99%)

padkach wcześniej wskazywały na
różnorodne opinie anestezjologów
położniczych z Wielkiej Brytanii,122
natomiast dowody pochodzące ze
Stanów Zjednoczonych popierały
znieczulenie regionalne.43 Nie
przeprowadzono żadnych nowych
badań od ukazania się ostatnich
wytycznych, w których wzięto
pod uwagę dwa badania popierające znieczulenie regionalne. Pierwsze duże badanie retrospektywne
obejmowało 350 przypadków łożyska przodującego,123 w którym
u 210 kobiet wykonano blokadę regionalną i porównano je ze 140 kobietami poddanymi znieczuleniu
ogólnemu. W grupie pacjentek
znieczulonych ogólnie stwierdzono
większą utratę krwi i większa ich
liczba wymagała przetoczenia
krwi, a obie kobiety, u których wystąpiły poważne powikłania (u jednej zatorowość płucna, u drugiej
zator tętnicy mózgowej) były znieczulone ogólnie. Spośród pięciu
kobiet z łożyskiem wrośniętym
cztery miały początkowo wykonane znieczulenie regionalne, ale
dwie wymagały konwersji do znieczulenia ogólnego. W tym badaniu
znieczulenie ogólne częściej wykorzystywano w stanach nagłych,
a konsultanci byli bardziej skłonni
do wykonywania znieczulenia ogólnego niż ich młodsi koledzy,
zwłaszcza w stanach nagłych. [Poziom dowodów 2-]
Drugie małe randomizowane badanie kontrolowane dotyczyło
znieczulenia regionalnego w powww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

równaniu z ogólnym w przypadku
łożyska przodującego.124 U 12 kobiet wykonano znieczulenie ogólne, a u 13 blokadę regionalną.
Liczebność grup była mała,
a większa liczba kobiet w grupie
znieczulenia ogólnego miała łożysko przodujące przyrośnięte (dwie
w porównaniu z jedną), ale wyniki uzyskane u dzieci były podobne. W grupie znieczulonej ogólnie
pacjentki częściej wymagały
przetoczenia krwi (chociaż szacunkowa utrata krwi była podobna). [Poziom dowodów 1-]
6.7. Jakie informacje powinny
znaleźć się w formularzu zgody
na cięcie cesarskie?
Każda kobieta wyrażająca zgodę
na cięcie cesarskie powinna rozumieć
ogólne ryzyko związane z cięciem cesarskim i swoiste ryzyko związane
z łożyskiem przodującym, jeśli chodzi
o masywny krwotok, konieczność
przetoczenia krwi i ryzyko histerektomii. []
Ogólne procedury omawiania i uzyskiwania świadomej zgody na cięcie
cesarskie zostały szczegółowo opisane
w RCOG Consent Advice Nr 7: Cięcie
cesarskie,125 ale ryzyko masywnego
krwotoku jest około 12 razy większe
w przypadku łożyska przodującego.121
Należy to wytłumaczyć łącznie
z prawdopodobieństwem konieczności
przetoczenia krwi. Ryzyko histerektomii również jest zwiększone126 i rośnie
jeszcze bardziej w przypadku cięcia
cesarskiego w wywiadzie.11 W pilota-

żowej serii sprawdzającej schemat
opieki spośród 21 kobiet z łożyskiem
nisko schodzącym i cięciem cesarskim
w wywiadzie siedem (33%) wymagało histerektomii.44
Konsultowanie pacjentki przed
operacją i potwierdzeniem lub wykluczeniem łożyska wrośniętego
może być trudne, ale przydatne
wskazówki można zaczerpnąć od Silvera i wsp, którzy donieśli, że spośród 30 000 kobiet 723 miały
łożysko przodujące, a 143 wrośnięte
i 216 wymagało wykonania histerektomii.127 Ryzyko histerektomii
zwiększało się wraz z liczbą cięć cesarskich w wywiadzie, co pokazano
w tabeli 2.
Każda kobieta, u której podejrzewa
się łożysko przodujące przyrośnięte,
przed porodem powinna uzyskać poradę położnika. Należy z nią omówić
ryzyko i różne możliwości postępowania oraz uzgodnić plan działania, co
powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w formularzu zgody. Powinien on
zwierać przewidywane rodzaje nacięcia skóry i macicy oraz informację, czy
w przypadku potwierdzenia łożyska
przyrośniętego pacjentka preferuje
próbę postępowania zachowawczego,
czy natychmiastowe rozpoczęcie histerektomii. Należy omówić dodatkowe możliwe interwencje w przypadku
masywnego krwotoku, w tym odzyskiwanie krwinek i zastosowanie metod radiologii interwencyjnej, jeśli są
one dostępne. []
Przewidywanie i planowanie operacji w przypadku łożyska przyrośnięte-
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go umożliwia podjęcie logicznych decyzji we właściwym czasie bez elementu zaskoczenia oraz często bez
nagłej sytuacji, jaką jest masywny
krwotok.40 Opisano to w części 7 dotyczącej operacji w przypadku łożyska
przodującego przyrośniętego. Należy
o tym pamiętać i uzyskać zgodę na
zastosowanie balonów, metody odzyskiwania komórek oraz radiologii interwencyjnej.94,102,121 Znacznie łatwiej
to zrobić, zanim ich zastosowanie będzie konieczne.
6.8. Jakie kompetencje powinni
posiadać zaangażowani położnicy?
Młodszy lekarz nie powinien być zostawiany bez nadzoru doświadczonego
położnika w trakcie planowanego zabiegu z powodu łożyska przodującego.
Podczas planowego zabiegu z powodu
łożyska przodującego na sali porodowej powinni się znajdować konsultant
położnik i anestezjolog. W chwili
wystąpienia stanu nagłego zespół
konsultantów powinien zostać zaalarmowany i dołączyć tak szybko, jak to
możliwe. []
Każdej kobiecie, która planowo zgłasza się na oddział położniczy z powodu podejrzenia łożyska przodującego
przyrośniętego, powinien towarzyszyć
konsultant położnik i anestezjolog.
Jeśli poród zaczyna się niespodziewanie, należy zaalarmować konsultantów znajdujących się poza szpitalem
i powinni oni dołączyć tak szybko, jak
to możliwe. [D]
Zgodnie z wynikami Conﬁdential
Enquiry into Maternal and Child Health nacisk kładzie się na znaczenie
kierowanego przez konsultanta zespołu interdyscyplinarnego obecnego w trakcie porodu u kobiet
narażonych na ryzyko łożyska przyrośniętego.40 To podejście jest takie
samo w Australii, Nowej Zelandii
i Stanach Zjednoczonych, gdzie właściwe towarzystwa ginekologów
i położników wydały oświadczenia79
i opinie104 mówiące o tym, że w sytuacji, kiedy przewiduje się możliwość wykonania histerektomii,
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zgoda na leczenie powinna zawierać zgodę na poród i histerektomię,
a przy porodzie powinien być zaangażowany interdyscyplinarny zespół specjalistów. Poród powinien
się odbywać w miejscu, w którym
istnieje możliwość przetoczenia dużej ilości krwi i innych preparatów
krwiopochodnych. [Poziom dowodów 4]
7. Operacja w przypadku łożyska
przyrośniętego, wrośniętego
i przerośniętego

7.1. Jakie postępowanie
chirurgiczne należy zastosować
w przypadku podejrzenia łożyska
przodującego przyrośniętego?
Chirurdzy wykonujący cięcie cesarskie w przypadku podejrzenia lub
obecności łożyska przodującego przyrośniętego powinni rozważyć otwarcie macicy w miejscu odległym od
łożyska i urodzenie dziecka bez
uszkodzenia łożyska w celu zachowawczego postępowania z łożyskiem
lub wykonania planowej histerotomii,
jeśli potwierdzi się przyrośnięcie.
Przechodzenie przez łożysko w celu
wydobycia płodu jest związane
z większą utratą krwi, większym ryzykiem histerektomii i należy tego
unikać. [C/D]
Postępowanie zachowawcze w przypadku łożyska przyrośniętego wtedy,
gdy kobieta już krwawi, nie ma szans
powodzenia i jest związane z marnowaniem cennego czasu. []
Wybór nacięcia skóry i macicy takiego, które umożliwi uniknięcie kontaktu
z łożyskiem, będzie zależał od umiejscowienia łożyska. Niskie cięcie poprzeczne skóry stwarza dostęp tylko
do dolnej połowy macicy i jest rozsądnym rozwiązaniem w przypadku, gdy
górny brzeg łożyska lub brzeg jego
przedniej części nie sięga górnej części
macicy. Jeśli jednak łożysko znajduje się
na ścianie przedniej i sięga do wysokości pępka, konieczne może być wykonanie cięcia pośrodkowego, aby umożliwić
podłużne nacięcie macicy sięgające
górnego segmentu. Zatem przydatne
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dla operatora może być wykonanie tuż
przed operacją badania USG, aby wcześniej ocenić zasięg łożyska. Jest to postępowanie logiczne, a nie zalecenie
oparte na dowodach naukowych.
Rozpoznanie przed porodem i unikanie w trakcie operacji kontaktu
z łożyskiem i jego oddzielania może
zmniejszyć chorobowości matki.128,129
To umożliwia postępowanie zachowawcze z łożyskiem, które zmniejsza
ryzyko histerektomii i utratę krwi,
jeśli naprawdę stwierdzi się, że łożysko jest przyrośnięte. W przypadkach
łożyska przerośniętego unikanie kontaktu z nim i pozostawienie go przytwierdzonego w celu wykonania
histerektomii lub postępowania zachowawczego zostało potwierdzone przez dostępne dane, dokładniej
opisane w punktach 7.2 i 7.3 tych
wytycznych.130 Dowody naukowe zostały podsumowane w następnej
części.
7.2. Co należy zrobić, jeśli
po urodzeniu się dziecka
łożysko się nie oddziela?
Jeśli łożysko nie oddziela się w przyjętych graniach czasowych, obie metody, pozostawienie go i zamknięcie
lub pozostawienie go, zamknięcie
macicy i wykonanie histerektomii,
są związane z mniejszą utratą krwi
niż próba oddzielenia go. [C/D]
Nie ma żadnych randomizowanych
badań kontrolowanych dotyczących
postępowania w przypadku podejrzenia łożyska przodującego przyrośniętego, ale najnowszy przegląd
badań obserwacyjnych obejmujący
57 przypadków podejrzenia wrośnięcia wykazał istotne zmniejszenie
częstości wczesnych powikłań (przyjęcie na oddział intensywnej terapii,
masywne przetoczenie krwi, koagulopatia, uszkodzenie narządów
układu moczowego, relaparotomia)
w przypadku, gdy łożysko pozostawiono na miejscu, a histerektomia
została wykonana planowo w porównaniu z podejmowaniem na początku prób oddzielenia łożyska
(36 vs 67%, p=0,038).129 [Poziom
dowodów 2++]
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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Oczywiście takie postępowanie z wykonaniem planowej histerektomii
byłoby niemożliwe do zaakceptowania przez pacjentki, które chcą zachować macicę i wtedy kolejną
możliwością jest pozostawienie łożyska na miejscu. Usiłowanie oddzielenia łożyska wiąże się z ryzykiem
histerektomii sięgającym nawet
100%,129 dlatego jest nielogiczne.
Timmermans i wsp. dokonali przeglądu 60 opisów przypadków,130
w których udało się zachować macicę u większości kobiet poza 12 przypadkami konieczności usunięcia
macicy. W innych pracach u sześciu z 34 kobiet, które leczono zachowawczo, udało się zachować
macicę.131-136 Obserwacje te potwierdzają możliwość zastosowania
tej techniki.
Największa grupa z tej najnowszej
serii przypadków obejmuje 26 kobiet, u których zastosowano postępowanie zachowawcze, które zawiodło
w pięciu przypadkach (19%). Trzy
kobiety w dalszym okresie obserwacji zaszły w kolejną ciążę.134 Kolejne
trzy przypadki postępowania zachowawczego zakończyły się powodzeniem,132 a u dwóch następnych
kobiet wykonano planową odroczoną
histerektomię po embolizacji tętnic
i leczeniu zachowawczym z następowym podaniem metotreksatu.133
W jednym przypadku udało się planowo usunąć resztki popłodu po
4 miesiącach,134 a u dwóch kobiet
po zastosowaniu postępowania zachowawczego wystąpiły powikłania:
jedna miała łożysko częściowo przyrośnięte i trzeciego dnia po cięciu cesarskim wystąpiło obﬁte krwawienia
wymagające wykonania histerektomii,135 u drugiej nawracające zakażenie spowodowało, że po usunięciu
resztek popłodu 33 dnia wystąpiła
ciężka posocznica.136 [Poziom dowodów 3]
7.3. Co się dzieje, jeśli łożysko
oddziela się całkowicie lub
częściowo?
Jeśli łożysko się oddziela, musi zostać
urodzone i każdy występujący krwotok należy leczyć w zwykły sposób. []
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Jeśli łożysko oddziela się częściowo,
oddzielone części należy urodzić,
a każdy krwotok leczyć w zwykły
sposób. Przytwierdzone części można
zostawić na miejscu, ale w takich
przypadkach utrata krwi może być
duża i we właściwym momencie należy zastosować takie postępowanie,
jak w masywnym krwotoku. [D]
Rozpoznanie łożyska przyrośniętego można ustalić wtedy, gdy łożysko nie oddziela się po porodzie,
czyli mija czas, w jakim zwykle się
rodzi. Jeśli jednak oddziela się częściowo i istnieje „częściowe przyrośnięcie”, związana z tym utrata
krwi może być znaczna. Przytwierdzone części należy zostawić, ponieważ próba ich oddzielenia może
spowodować bardzo obﬁte krwawienie.17,104 W przeglądzie przypadków wspomnianym wyżej130
w 25 z 60 wystąpiło częściowe oddzielnie się łożyska. Trzy z tych
kobiet wymagały histerektomii
z powodu niepowodzenia leczenia
zachowawczego, a u 12 innych
wykonano wtórne zabiegi w celu
opróżnienia macicy, którą udało się
zachować. [Poziom dowodów 3]
7.4. Jak najlepiej leczyć masywny
krwotok?
Manewry chirurgiczne wymagane
w przypadku masywnego krwotoku
związanego z cięciem cesarskim
w przypadku łożyska przodującego
powinny być wykonywane przez
właściwie wyszkolonych operatorów. Należy zachęcać do wczesnego
wzywania dodatkowej pomocy, czego
nie powinno się uważać za „tracenie
twarzy.” [D]
Masywny krwotok powinien być leczony w zwykły sposób,121 w tym
z zastosowaniem leków obkurczających mięsień macicy, które mogą
być bardzo przydatne w zmniejszaniu utraty krwi związanej z krwawieniem z atonicznego dolnego
odcinka macicy.137 Można zastosować również zaawansowane techniki oraz ucisk dwuręczny lub ucisk
aorty, które mogą dać czas na przy-

jazd dodatkowej pomocy, a anestezjologowi na stabilizację hemodynamiczną pacjentki. [Poziom
dowodów 3]
W najnowszych raportach realizowanych w ramach projektu Conﬁdential Enquiries into Maternal and
Child Health stale się powtarza, że
należy rozważyć możliwość wczesnego wezwania innego doświadczonego kolegi z doskonałą znajomością
wykonywania opercji ginekologicznych.10 [Poziom dowodów 4]
Swoiste
techniki
stosowane
w przypadku łożyska przyrośniętego opisane w retrospektywnych
przeglądach i opisach przypadków
obejmują tamponowanie macicy
i pochwy serwetami gazowymi, co
było skuteczne u 45 z 48 kobiet,138
tamponadę balonową,139,140 szew
B-Lyncha,141 pionowe szwy uciskowe142 oraz wszycie odwróconej
wargi szyjki macicy nad krwawiącą lożą po łożysku.143 Opisywano
także podwiązywanie tętnicy macicznej144 oraz tętnicy biodrowej
wewnętrznej,145 ale wykonanie tych
zabiegów sprawia, że późniejszy
dostęp do metod radiologii interwencyjnej i embolizacji jest bardzo
trudny lub niemożliwy. [Poziom dowodów 3]
8. Obserwacja pacjentek, u których
z powodu łożyska przyrośniętego
pozostawiono część lub całe łożysko

8.1. Jak należy postępować
z pacjentką po pozostawieniu
łożyska?
Kobietę należy ostrzec o grożącym jej
po operacji ryzyku krwawienia i zakażenia. Przydatne może być proﬁlaktyczne stosowanie antybiotyków
zaraz po operacji, aby zmniejszyć to
ryzyko. Ani stosowanie metotreksatu, ani embolizacja tętnicy nie
zmniejszają tego ryzyka i nie są metodami zalecanymi do rutynowego
stosowania. [D]
W porównawczym przeglądzie
wszystkich opisów przypadków
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opublikowanych do 2007 roku podsumowano postępowanie zachowawcze u 60 kobiet z łożyskiem
przyrośniętym oraz obliczono ryzyko wystąpienia krwotoku i powikłań zakaźnych.130 Wyniki uzyskane
u kobiet, które nie były dodatkowo
leczone, były takie same jak u tych,
które otrzymały metotreksat lub
miały wykonaną embolizację: spośród 26 kobiet, u których nie zastosowano żadnych dodatkowych
metod, cztery wymagały histerektomii. Spośród 22 otrzymujących
metoterksat, pięć wymagało histerektomii, a spośród 12, u których
wykonano dodatkową embolizację,
trzy wymagały histerektomii. Zakażenie wystąpiło u 11 z 60 kobiet
(18%), krwawienie u 21 (35%),
a rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe u czterech (7%). Krwawienie pojawiało się od kilku
godzin po operacji do 3 miesięcy
po porodzie. W nowszym opisie
przypadku omówiono ciężką posocznicę, która rozwinęła się
po usunięciu resztek popłodu w 33
dniu.136 [Poziom dowodów 3]
Obserwacja pacjentek z zastosowaniem badania USG powinna zostać
uzupełniona przez oznaczenie stężenia w surowicy podjednostki
ludzkiej β gonadotropiny kosmówkowej. []

8.2. Jakich informacji należy
udzielić na temat szansy zajścia
w kolejną ciążę?
Obecnie nie posiadamy wystarczających danych, aby prognozować na temat przyszłej ciąży. W dwóch małych
badaniach w każdym pojawiły się informacje na temat trzech kobiet, którym w przyszłości udało się zajść
w ciążę, w jednej grupie stwierdzono 100%,146 a w drugiej 0% nawrotów.130
9. Naczynia przodujące

9.1. Czy klinicznie jesteśmy
w stanie rozpoznać naczynia
przodujące?
W okresie ciąży, w przypadku braku
krwawienia z dróg rodnych, nie ma
żadnej metody rozpoznania klinicznego naczynia przodującego.
W trakcie porodu, w przypadku braku
krwawienia z dróg rodnych, czasami
można rozpoznać naczynia przodujące badaniem palpacyjnym naczyń płodowych w błonach w trakcie badania
ginekologicznego. Można to potwierdzić, wykonując bezpośrednią wizualizację za pomocą amnioskopu. [D]

Schemat kontroli nie został potwierdzony w randomizowanych badaniach klinicznych. W związku
z przewlekłą naturą procesu zdrowienia i powikłaniami występującymi kilka miesięcy po porodzie należy
jednak stworzyć miejscowe schematy, aby zapewnić regularną kontrolę,
a co najważniejsze, łatwy dostęp dla
kobiety, u której pojawią się problemy. Cotygodniowe sprawdzanie
stężenia podjednostki β�ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w celu
potwierdzenia, że zmniejsza się ono
regularnie, może nas do pewnego
stopnia uspokoić, ale małe stężenia
nie stanowią gwarancji całkowitego
zaniku tkanki łożyskowej, dlatego
należy je uzupełnić badaniami obrazowymi.
84
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Bez dostępu do błon płodowych
rozpoznanie kliniczne zachowanych
naczyń przodujących nie jest możliwe. Jeśli szyjka zaczyna się rozwierać, te naczynia można wyczuć
palpacyjnie w trakcie badania ginekologicznego. Ponieważ częstość
występowania naczyń przodujących
jest mała, większość lekarzy nie będzie pewna tego, co wyczuwają,
dlatego dla lekarzy ważne jest zachowanie poważnych podejrzeń
w przypadku, gdy czują coś niezwykłego oraz potwierdzenie rozpoznania przed przebiciem błon
płodowych, aby uniknąć konsekwencji krwawienia płodowego.
Bezpośrednia wizualizacja za pomocą amnioskopu ma pewne zastosowanie,147 ale daje tylko dostęp
wizualny do okolicy błon płodowych widocznych w rozwartej szyjce macicy. [Poziom dowodów 3]

Po urodzeniu łożyska łatwo można
potwierdzić obecność naczyń przodujących biegnących w błonach płodowych w zwykłym badaniu klinicznym,
ale trudniejsze jest rozpoznanie naczyń przodujących wtedy, kiedy po porodzie nie jest pewne, jakie było
wzajemne położenie naczyń w stosunku do ujścia wewnętrznego i części
przodującej płodu.
W przypadku krwawienia z dróg rodnych, zwłaszcza związanego z pęknięciem błon płodowych oraz zagrażającej
zamartwicy płodu, nie należy opóźniać
porodu w celu rozpoznania naczyń
przodujących. [D]
Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką
płód może się wykrwawić, oraz duży odsetek śmiertelności okołoporodowej związany z pęknięciem
naczynia przodującego, nie należy
opóźniać porodu w celu potwierdzenia rozpoznania, jeśli dobrostan
płodu jest zagrożony. [Poziom dowodów 4]
9.2. Czy możemy odróżnić
krwawienie matczyne od płodowego?
Istnieją różne testy służące do odróżniania krwi matki i płodu, ale często
w sytuacji klinicznej nie można ich
zastosować. [C]
Test Kleihauera-Bektego148 i elektroforeza hemoglobiny stanowią
część rutynowej praktyki położniczej. Mają one potwierdzić obecność
komórek płodowych w krążeniu
matki i płodowej hemoglobiny.
Obie metody są w stanie rozpoznać
obecność hemoglobiny płodowej
w stężeniu nawet 0,01% i obie można zastosować w celu potwierdzenia obecności komórek płodowych
we krwi traconej przez pochwę.
Wadą obu metod jest fakt, że są to
metody laboratoryjne, których wykonanie do uzyskania wyniku zajmuje dość dużo czasu, co pozbawia
możliwości wykorzystania ich w tej
sytuacji klinicznej. Wśród różnych
metod mających rozpoznać krwawienie płodowe była wykorzystywana oporność hemoglobiny
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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płodowej na denaturację w środowisku zasadowym. Pierwszą z nich
był test Apt,149 ale dla uzyskania
dodatniego wyniku zawartość hemoglobiny płodowej musi wynosić
co najmniej 60% i wymaga odwirowania. Próbowano zastosować
modyﬁkacje testu Apt,150-152 ale
wszystkie były zbyt skomplikowane
lub niewystarczająco czułe, aby zastosować je w praktyce klinicznej.
Lindqvist i Gren153 opisali ostatnio
znacznie prostszy test przyłóżkowy,
w którym stosuje się 0,14 M roztwór wodorotlenku sodu, denaturujący hemoglobinę typu dorosłego
i powodujący zmianę koloru na brązowozielony. Hemoglobina płodowa
jest oporna na denaturację i jej kolor pozostaje czerwony. Ta metoda
może mieć pewne zastosowanie
w sytuacji klinicznej, ale wymaga
dalszej oceny. [Poziom dowodów 2+]
9.3 Czy naczynia przodujące można
rozpoznać w badaniu USG?
Naczynia przodujące można rozpoznać w badaniu USG metodą kolorowego dopplera, często przydatna jest
technika przezpochwowa. [C]
Rozpoznanie przed porodem naczyń przodujących za pomocą
standardowego badania USG
w czasie rzeczywistym po raz
pierwszy zostało opisane w 1987
roku.154 W badaniu USG naczynia
przodujące mają wygląd linijnych
bezechowych struktur otaczających szyjkę macicy.155 W 1990 roku
opisano zastosowanie kolorowego
dopplera w rozpoznawaniu naczyń
przodujących,156 co poprawiło dokładność rozpoznania. Od tego
czasu opublikowano kilka badań,
w których wykorzystywano badanie USG do rozpoznawania przed
porodem
naczyń
przodujących.25,27,41,155,157,158 Fung i Lau25
opisali trzy przypadki naczyń przodujących i dokonali przeglądu 48 przypadków z lat 1980-1997.
W 22 przypadkach rozpoznanie zostało ustalone przed porodem i ta
grupa uzyskała znacznie lepsze
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

wyniki okołoporodowe w porównaniu z grupą, w której rozpoznanie
ustalono na ostro. Catanzarite
i wsp.27 opisali 11 przypadków naczyń przodujących rozpoznanych
przed porodem spośród 33 208 kobiet przebadanych w ciągu 8 lat.
Rozpoznanie zostało potwierdzone
w dziesięciu z 11 przypadków, co
daje swoistość 91%, ale czułości
nie można było określić. Baulies
i wsp.41 opisali badanie retrospektywne obejmujące 12 063 porody
w latach 2002-2005 w jednym
ośrodku. W tym czasie rozpoznano
dziewięć przypadków za pomocą
badania USG przed porodem.
Wszystkie dziewięć potwierdziło
się w trakcie porodu. Również na
podstawie tego badania nie można
było ocenić czułości. Lee i wp.155
rozpoznali 18 przypadków naczyń
przodujących spośród 93 874 przebadanych kobiet, z których 15 zostało potwierdzonych, co daje
swoistość 83%. Ponownie brak danych dotyczących wyników uzyskanych we wszystkich przypadkach
spowodował, że nie można było
określić czułości. Smorgick i wsp.30
opisali badania retrospektywne
trwające ponad 20 lat, obejmujące 110 684 kobiety, u których rozpoznano 19 przypadków naczyń
przodujących, z czego dziesięć rozpoznano w czasie ciąży. Autorzy
celowo nie komentują czułości/swoistości testu ani wyników
okołoporodowych. Jasne jest, że
naczynia przodujące można rozpoznać z dużą swoistością, ale biorąc
pod uwagę rzadkie występowanie
zaburzenia, nie określono czułości.
Rozpoznanie ultrasonograﬁczne
naczyń przodujących nie odbywa
się bez trudności, a takie czynniki,
jak otyłość u matki, obecność blizny, ułożenie płodu mogą wpływać na dokładność i należy
dołożyć starań, aby nie pomylić
pępowiny z naczyniami przodujący mi. 36,159 Wy ko rzy stu jąc obie
metody badania, przezbrzuszną
i przezpochwową, oraz zmieniając
pozycję matki można poprawić dokładność diagnostyczną. [Poziom
dowodów 2+]

9.4. Czy powinniśmy wykonywać
badania przesiewowe w kierunku
naczyń przodujących?
Obecnie nie należy rutynowo wykonywać badania przesiewowego w kierunku naczyń przodujących w trakcie
badania w drugim trymestrze ciąży,
ponieważ nie spełnia ono kryteriów
programu badań przesiewowych. [D]
Ponieważ częstość występowania
naczyń przodujących w przypadku
braku przyczepu błoniastego pępowiny i łożyska dodatkowego lub
dwupłatowego jest minimalna,39
badanie przesiewowe w kierunku
naczyń przodujących musiałoby
obejmować bardzo dokładne badanie łożyska oraz przyczepu pępowiny w celu rozpoznania tych
nieprawidłowości łożyska i pępowiny oraz łożysk nisko schodzących.
Jeśli stwierdzi się obecność którejś
z tych nieprawidłowości, należy
wykonać ocenę dolnego odcinka
macicy w okolicy ujścia wewnętrznego szyjki macicy za pomocą kolorowego dopplera, aby rozpoznać
jakiekolwiek naczynia płodowe.36,159
To często wymaga badania TVS.
Obecne zalecenia RCOG i NICE27
obejmują określenie położenia łożyska i łożyska nisko schodzącego, jako
części rutynowego przesiewowego
badania USG, i chociaż naczynia
przodujące nie są rozpoznawane
w badaniu USG, posiadamy niewystarczającą liczbę informacji dotyczących deﬁnicji, naturalnego
przebiegu i epidemiologii tego
schorzenia. Częstość występowania
błoniastego przyczepu pępowiny
w populacji ogólnej wynosi około 1%,158 a łożyska dwupłatowego
lub dodatkowego około 1,7%.
W dwóch trzecich tych przypadków
stwierdza się błoniasty przyczep
pępowiny.160 Stwierdzono, że
współistnienie błoniastego przyczepu pępowiny i naczyń przodujących
występuje z częstością 2-6%.161,162
Dodając inne przypadki zaliczane do
grup zwiększonego ryzyka naczyń
przodujących, np. ciąże wielopłodowe, zapłodnienia pozaustrojowe
i pacjentki z łożyskami nisko scho-
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dzącymi, bardzo mała liczba kobiet
zostanie zakwaliﬁkowana do grupy
ryzyka naczyń przodujących i będzie wymagała dalszych konsultacji
i badań przesiewowych. Dokładność i zastosowanie praktyczne testu przesiewowego nie zostały
określone w populacji ogólnej ciężarnych, chociaż niektóre zainteresowane ośrodki donosiły, że ocena
przyczepu pępowiny w pierwszym
i drugim trymestrze ciąży jest prosta i dokładna, zajmuje mniej
niż minutę i nie wymaga żadnych
dodatkowych umiejętności.158,163
W trakcie kursów w Wielkiej Brytanii nie uczy się rutynowo poszukiwania błoniastego przyczepu
pępowiny ani naczyń przodujących,
a konsekwencje dla szkolenia wynikające z wprowadzenia takiego programu przesiewowego wymagają
dokładnego przemyślenia. Należy
rozważyć również potencjalny
wpływ psychologiczny włączenia do
grupy dużego ryzyka kobiet, u których stwierdzono naczynia przodujące i diagnozowanych w tym
kierunku. Ponadto obecnie nie ma
zgody co do postępowania w przypadku potwierdzenia naczyń przodujących, chociaż Society of
Obstetricians and Gynecologists of
Canada ostatnio opublikowało wytyczne.164 Biorąc wszystko pod uwagę, nie ma pewności dotyczącej
równowagi korzyści w porównaniu
ze szkodą wynikającą z wykonywania badań przesiewowych u wszystkich ciężarnych, zważywszy, że
wszystkim ciężarnym z grupy ryzyka proponuje się wykonanie cięcia
cesarskiego. UK National Screening
Committee zbadał ostatnio ten temat i nie zaleca wprowadzania
narodowego programu badań przesiewowych w kierunku naczyń
przodujących.163 [Poziom dowodów 4]
Niektóre ośrodki, biorąc pod uwagę
różnorodność przypadków, mogą
jednak uważać wykonywanie badań
przesiewowych u pacjentek z czynnikami ryzyka za uzasadnione, skoro
zalecają je niektóre grupy.31,36,159,166
Należy to ostrożnie skontrolować
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i opublikować, aby zwiększyć liczbę
dowodów dotyczących czułości
i swoistości badań przesiewowych,
jak również wyników uzyskiwanych u matek i płodów/noworodków. Dla tych, którzy chcą
wykonywać badania przesiewowe
w kierunku naczyń przodujących,
grupa Jeanty’ego zaproponowała
algorytm badań przesiewowych.31
[Poziom dowodów 3]
9.5. Jak należy postępować
w przypadku naczyń przodujących?
W przypadku występowania krwawiących naczyń przodujących należy
pilnie (kategoria 1 pilności) zakończyć
ciążę przez cięcie cesarskie. [C]
W przypadku jakiegokolwiek krwawienia przed porodem lub w jego
trakcie należy ocenić dobrostan płodu. Obecnie najłatwiej to zrobić
za pomocą kardiotokograﬁi.167 Jeśli
stwierdzi się objawy ostrego zagrożenia płodu, ciążę należy zakończyć
tak szybko, jak to możliwe, zwykle
przez cięcie cesarskie kategorii 1 pilności,168 aby zmniejszyć ryzyko wykrwawienia się płodu. Opóźnienie
w celu wykonania badania USG lub
przewiezienia pacjentki na inny oddział może spowodować obumarcie
płodu. [Poziom dowodów 2+]
W przypadku podejrzenia naczyń
przodujących należy wykonać przezpochwowe badanie USG metodą
Dopplera w celu potwierdzenia rozpoznania. [C]
Jeśli na podstawie badania USG lub
objawów klinicznych istnieje podejrzenie naczyń przodujących, w przypadku braku zagrożenia dla płodu
należy wykonać ocenę okolicy ujścia
wewnętrznego szyjki macicy za pomocą przezpochwowego kolorowego
dopplera.25,27,41,155,157,158,164 [Poziom
dowodów 2+]
W przypadku potwierdzenia naczyń
przodujących w terminie porodu ciążę
należy ukończyć przez planowe cięcie
cesarskie, wykonane we właściwym
czasie. [C]
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Wobec ryzyka krwotoku u płodu pojawiającego się wraz z rozpoczęciem
akcji porodowej lub pęknięciem
błon płodowych oraz minimalnego
ryzyka niedojrzałości płuc płodu,
jeśli w terminie porodu potwierdzono obecność naczyń przodujących,
ciążę należy ukończyć przez cięcie
cesarskie wykonane tak szybko, jak
to możliwe. [Poziom dowodów 2+]
W przypadku naczyń przodujących
rozpoznanych w drugim trymestrze
ciąży badanie należy powtórzyć
w trzecim trymestrze, aby potwierdzić ich przetrwanie. []
Wraz z zaawansowaniem wieku
ciążowego w 15% przypadków naczynia przodujące mogą zanikać.156
Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów, hospitalizacji, wcześniactwa
i cięć cesarskich, konieczne jest potwierdzenie obecności naczyń przodujących w trzecim trymestrze
ciąży.165 [Poziom dowodów 3]
W potwierdzonym przypadku naczyń przodujących w trzecim trymestrze ciąży pacjentkę należy przyjąć
w 28-32 tygodniu ciąży na oddział posiadający właściwe zaplecze położnicze, co umożliwi szybkie udzielenie
pomocy w sytuacji wystąpienia krwawienia lub rozpoczęcia się czynności
porodowej. [D]
Wobec zwiększenia ryzyka porodu
przedwczesnego należy rozważyć podanie glikokortykosteroidów przyspieszających dojrzewanie płuc
płodu. [A]
W potwierdzonym przypadku naczyń
przodujących przed rozpoczęciem się
czynności porodowej należy wykonać
planowe cięcie cesarskie. [C]
W potwierdzonych przypadkach naczyń przodujących bez krwawienia
nie wykonano żadnych badań klinicznych, które miałyby na celu
ustalenie optymalnego postępowania, a liczba przypadków zarejestrowanych w poszczególnych
ośrodkach zawsze będzie za mała.
Sugerowany sposób postępowania
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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obejmuje przyjęcie do ośrodka
z właściwym zapleczem neonatologicznym między 28 a 32 tygodniem ciąży,165 podanie steroidów
w celu przyspieszenia dojrzewania
płuc płodu w związku z ryzykiem
porodu przedwczesnego93,165 oraz
planowe cięcie cesarskie między 35 a 37 tygodniem ciąży, kiedy
ryzyko niedojrzałości znacznie się
zmniejszyło.36,37,160,165 W niektórych
ośrodkach, głównie w Stanach
Zjednoczonych, wykonuje się amniopunkcję w celu potwierdzenia
dojrzałości płuc płodu, ale ta praktyka nie jest często stosowana
w Wielkiej Brytanii.37,160 Oleyese
i wsp.37 zasugerowali, że możliwe
jest ambulatoryjne prowadzenie pacjentki, jeśli w badaniu TVS nie
stwierdza się skracania szyjki macicy ani żadnych objawów krwawienia czy przedwczesnej czynności
skurczowej macicy. [Poziom dowodów 3]
W leczeniu naczyń przodujących może odgrywać rolę wykonana wewnątrzmacicznie ablacja laserowa. [D]
Quintero i wsp.169 opisali skuteczne
zastosowanie wewnątrzmacicznej
terapii laserem do ablacji naczyń
przodujących typu 2 w przypadkach
przyczepu pępowiny do dominującego płata łożyska dwupłatowego
wtedy, gdy płat odżywiany przez
dodatkowe naczynia stanowił 15%
masy łożyska. Ten sposób postępowania może znaleźć swoje miejsce
w podobnych przypadkach w przyszłości. [Poziom dowodów 3]
10. Nadzór kliniczny

w nagłych stanach położniczych, które powinno obejmować krwotok położniczy i zagrażającą ostrą zamartwicę
płodu.
Poszczególne kwestie, takie jak
zwiększenie czujności osób wykonujących badania USG, jeśli chodzi o występowanie łożyska przyrośniętego,
również warto wprowadzić w poszczególnych ośrodkach, włączając w to
wytyczne, aby wyłonić pacjentki
z grupy ryzyka i proponować im konsultację po badaniu wykonanym
w 32 tygodniu ciąży.
Należy zwrócić uwagę, aby zespół
wykonujący badania USG był właściwie przeszkolony w rozpoznawaniu
różnych rodzajów łożyska i pępowiny,
takich jak łożysko dwupłatowe, błoniasty przyczep pępowiny i naczynia
przodujące, zwłaszcza jeśli badania
przesiewowe będą wprowadzone
w danym ośrodku.
10.3. Zgłaszanie przypadków
klinicznych
W przypadku wszystkich działań niepożądanych należy wypełnić formularz
zgłoszenia przypadku klinicznego.
W tym kontekście wytyczne powinny
obejmować wszystkie przypadki masyw nych krwo to ków, ka żde oko ło porodowe wycięcie macicy, każdy
przypadek pękniętego naczynia przodującego i każdy nieoczekiwany przypadek przyjęcia na oddział intensywnej
opieki neonatologicznej.
Każde niestosowanie się do zaleceń
pacjentki po cięciu cesarskim z łożyskiem przodującym lub łożyskiem nisko schodzącym na ścianie przedniej
również należy odnotować w dokumentacji prowadzonej w danym
ośrodku.

10.1. Omówienie przypadku
Opieka poporodowa powinna obejmować omówienie z wyjaśnieniem, co się
stało, dlaczego do tego doszło oraz
omówienie jakichkolwiek implikacji
dla ciąży lub płodności w przyszłości.
10.2. Szkolenie
Cały zespół powinien przechodzić
szkolenie w zakresie postępowania
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

10.4. Sprawdzone standardy
postępowania
W raportach realizowanych w ramach
projektu Conﬁdential Enquiries into
Maternal Deaths podkreślano znaczenie wsparcia operacyjnego w trakcie
cięcia cesarskiego wykonywanego
u kobiety z łożyskiem przodującym lub
przyrośniętym.140 Opieka niestandardowa, na którą zwracają uwagę te ra-

porty, dotyczy spraw, które można
wprowadzić w codziennej praktyce,
porównując udzielane świadczenia ze
standardami zawartymi w tych raportach.
U kobiet z łożyskiem przodującym/przyrośniętym należy sprawdzić
następujące problemy:
 Czy podejrzewano rozpoznanie? Jeśli tak:
– Czy wykonano właściwą ocenę
(np. unikanie/leczenie niedokrwistości)?
– Czy badania obrazowe wykonane
przed porodem były zgodne
z miejscowymi standardami?
– Czy plan porodu był właściwy dla
danej sytuacji klinicznej?
 Czy był obecny personel mający
właściwe doświadczenie?
 Czy zastosowano właściwe metody
operacyjne?
 Czy resuscytacja była szybka i skuteczna?
 Czy podano odpowiednie płyny?
 Czy wdrożono właściwe monitorowanie stanu pacjentki?
Szczególnie w przypadku łożyska
przyrośniętego należy sprawdzić, czy
wszystkie elementy opieki wykonano
w zadowalający sposób:
 Poród zaplanowany i nadzorowany
przez konsultanta położnika
 Znieczulenie porodu zaplanowane
i nadzorowane przez konsultanta
anestezjologa
 Dostępna krew i produkty krwiopochodne
 Zaangażowanie zespołu interdyscyplinarnego w trakcie planowania
operacji
 Omówienie z pacjentką i uzyskanie
zgody na możliwe zabiegi (takie jak
histerektomia, pozostawienie łożyska na miejscu, odzyskiwanie komórek i zastosowanie technik
radiologii interwencyjnej)
 Dostępność miejsc na oddziale intensywnej opieki 2 stopnia referencyjności
W przypadku naczyń przodujących
potrzebujemy większej liczby informacji, aby ustalić rzeczywistą częstość
występowania, związane z tym czynniki ryzyka oraz czułość i swoistość
rozpoznania
ultrasonograﬁcznego
ustalonego w trakcie ciąży. Każdy pro-
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gram badań przesiewowych obejmujący wybrane przypadki lub uniwersalny powinien zostać poddany
kontroli pod kątem wyników uzyskiwanych u matek i płodów/noworodków. Należy skontrolować następujące
kwestie:
 Częstość występowania naczyń
przodujących
 Czułość i swoistość badania ultrasonograﬁcznego
 Odsetek wyników fałszywie ujemnych i fałszywie dodatnich
 Częstość hospitalizacji w czasie ciąży
 Zastosowanie steroidów w celu
przyspieszenia dojrzewania płuc
płodu
 Moment porodu
 Sposób porodu
 Wyniki okołoporodowe
 Chorobowość matek
© 2011 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
Tłumaczenie i publikowanie artykułu Placenta praevia, placenta praevia accreta and vasa praevia: diagonsis and management, Green-top Guideline No. 27 przez Medical Tribune
Polska za zgodą RCOG. Jakiekolwiek kopiowanie w którymkolwiek języku w części lub w całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy całkowicie zabronione.
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Dodatek

Wytyczne kliniczne są „systematycznie opracowanymi stanowiskami, które ułatwiają klinicystom i pacjentom podejmowanie decyzji dotyczących właściwego leczenia określonych stanów”. Wszystkie wytyczne są opracowywane systematycznie z wykorzystaniem standaryzowanej metodologii. Szczegóły tego procesu przedstawiono w dokumencie Clinical Governance Advice No. 1: Guidance for the Development of RCOG Green-top Guidelines (dostępnym
na stronie internetowej RCOG pod adresem: http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/development-rcog-green-top-guidelines-policiesand-processes). Tych wytycznych nie opracowano z zamiarem dyktowania jedynego sposobu postępowania lub leczenia. Muszą one być oceniane w odniesieniu do potrzeb poszczególnych pacjentek, zasobów i ograniczeń swoistych dla danego ośrodka, a także charakterystyki lokalnych populacji. Można
mieć nadzieję, że ten proces lokalnych adaptacji ułatwi wykorzystywanie tych wytycznych w rutynowej praktyce. Należy zwrócić uwagę na obszary wymagające głębszej analizy klinicznej, w których mogą się okazać potrzebne dalsze badania prowadzone w odpowiednich ośrodkach opieki zdrowotnej.
Dowody wykorzystane w niniejszych wytycznych zostały usystematyzowane za pomocą schematu przedstawionego poniżej, a zalecenia sformułowano podobnie, posługując się standaryzowanym schematem stopni zaleceń. W sytuacji przystosowania ich do lokalnej praktyki RCOG odstępuje
od ich autoryzacji.

Klasyﬁkacja poziomu dowodów

Stopnie zaleceń

[1++] Wysokiej jakości metaanalizy, systematyczne przeglądy rando-

[A]

mizowanych kontrolowanych prób klinicznych lub randomizowane kontrolowane próby kliniczne, w których ryzyko błędu
było bardzo małe
[1+] Właściwie przeprowadzone metaanalizy, systematyczne przeglądy randomizowanych kontrolowanych prób klinicznych lub
randomizowane kontrolowane próby kliniczne, w których ryzyko błędu było małe
[1–]
Metaanalizy, systematyczne przeglądy randomizowanych kontrolowanych prób klinicznych lub randomizowane kontrolowane próby kliniczne, w których ryzyko błędu było duże
[2++] Wysokiej jakości systematyczne przeglądy badań kliniczno-kontrolnych lub kohortowych, bądź wysokiej jakości badania
kliniczno-kontrolne, lub kohortowe z bardzo małym ryzykiem
wpływu czynników zakłócających, błędów lub przypadkowości
wyników oraz dużym prawdopodobieństwem, że dana zależność ma charakter przyczynowy
[2+] Właściwie przeprowadzone badania kliniczno-kontrolne lub kohortowe z małym ryzykiem wpływu czynników zakłócających,
błędów lub przypadkowości wyników oraz umiarkowanym
prawdopodobieństwem, że dana zależność ma charakter przyczynowy
[2–]
Badania kliniczno-kontrolne lub kohortowe z dużym ryzykiem
wpływu czynników zakłócających, błędów lub przypadkowości
wyników oraz istotnym ryzykiem, iż dana zależność nie ma charakteru przyczynowego
[3]
Badania nieanalityczne, np. opisy przypadków, serie przypadków
[4]
Opinia ekspertów

[B]

[C]

[D]

Co najmniej jedna metaanaliza, przeglądy systematyczne lub randomizowana, kontrolowana próba kliniczna, sklasyﬁkowane jako
źródło dowodów kategorii 1++ i odnoszące się bezpośrednio
do docelowej populacji; albo
Systematyczny przegląd randomizowanych kontrolowanych prób
klinicznych lub ogół dowodów pochodzących głównie z badań
sklasyﬁkowanych jako źródło dowodów kategorii 1+, odnoszące się bezpośrednio do docelowej populacji i dowodzące ogólnej
zgodności wyników
Ogół dowodów pochodzących również z badań sklasyﬁkowanych
jako źródło dowodów kategorii 2++, odnoszący się bezpośrednio do docelowej populacji i dowodzący ogólnej zgodności wyników; albo
Ekstrapolacja dowodów z badań sklasyﬁkowanych jako źródło
dowodów kategorii 1++ lub 1+
Ogół dowodów pochodzących również z badań sklasyﬁkowanych
jako źródło dowodów kategorii 2+, odnoszący się bezpośrednio
do docelowej populacji i dowodzący ogólnej zgodności wyników;
albo
Ekstrapolacja dowodów z badań sklasyﬁkowanych jako źródło
dowodów kategorii 2++
Dowody kategorii 3 lub 4; albo
Ekstrapolacja dowodów z badań sklasyﬁkowanych jako źródło
dowodów kategorii 2+

Zasady dobrej praktyki
[]

Zalecana najlepsza praktyka oparta na doświadczeniu klinicznym
grupy opracowującej wytyczne

Uwaga. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) opracowuje wytyczne jako pomoc edukacyjną dla celów dobrej praktyki
klinicznej. W wytycznych przedstawione są znane metody i techniki stosowane w postępowaniu klinicznym zgodnie z opublikowanymi danymi
mające pomagać położnikom, ginekologom oraz innym specjalistom w podejmowaniu decyzji. Ostatecznego rozstrzygnięcia o wdrożeniu
konkretnej procedury medycznej lub planu leczenia dokonuje lekarz lub osoba sprawująca opiekę medyczną, opierając się na danych klinicznych
konkretnego pacjenta oraz dostępnych możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych. Oznacza to, że wytyczne RCOG, w przeciwieństwie
do rekomendacji i protokołów opracowanych przez ośrodki, nie są pomyślane jako dokument, w którym zaleca się jedyny sposób postępowania.
Odstępstwo od lokalnych normatywnych protokołów lub wytycznych powinno być szczegółowo odnotowane w dokumentacji pacjenta w chwili
podejmowania takiej decyzji
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