
Badania po poronieniu



TWOJE SZANSE NA DZIECKO

Mimo, że poroniłaś nadal masz duże szanse 
na urodzenie zdrowego dziecka. Szanse 
na potomstwo po pierwszym poronieniu 
wynoszą 88%. Statystyki pokazują, że główną 
przyczynę poronień – aż 70% - stanowią 
czynniki genetyczne.

PRZYCZYNY PORONIENIA

Genetyczne 
Powodują około 70% poronień. Są one 
spowodowane aberracjami chromosomowymi, czyli 
nieprawidłowościami materiału genetycznego komórek 
rozrodczych  

Wady anatomiczne 
10% poronień spowodowanych jest wadami 
anatomicznymi narządów rozrodczych. 

 
Zakażenia wirusowe i bakteryjne 
Wpływ na poronienie maja także zakażenia wirusowe 
i bakteryjne. Można tego uniknąć dzięki ich wczesnemu 
zdiagnozowaniu i wyleczeniu.

 
Czynniki immunologiczne 
Układ odpornościowy kobiety zwalcza zarodek, biorąc 
go za ciało obce. Prawidłowe leczenie -zazwyczaj kwasem 
acetylosalicylowym - zwiększa szanse na urodzenie 
dziecka.

źródło: www.poroniłam.pl
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Badanie histopatologiczne
 Badanie mikrośladowe tkanek płodu

 
Badania genetyczne 

 Badanie genetyczne tkanek płodu

 Badanie kariotypu rodziców 

 Badanie trombofilii wrodzonej
 
Badania immunologiczne

 Badania w kierunku zespołu antyfosfolipidowego – przeciwciała antykardiolipidowe – IgG, IgM 

 Antykoagulant tocznia 

 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA 

 Przeciwciała przeciwko antygenom łożyska

 przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) 

 przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG) 

 Badania na choroby infekcyjne po poronieniu
 
Badania Infekcyjne

 Toxoplazmoza (IgM) 

 Cytomegalia (IgM) 

 Różyczka (IgG, IgM) 

 Chlamydioza (Chlamydophila trachomatis)

Badania Anatomiczne
 USG – Ultrasonografia narządu rodnego

 HSC – Histeroskopia

 HSG – Histerosalpingografia

Badanie seminogramiczne
 Badanie Nasienia

JAKIE BADANIA WYKONAĆ PO PORONIENIU
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GENETYKA W WALCE Z PORONIENIAMI

Wpływ na znaczną część poronień mają czynniki 
genetyczne. W poszukiwaniu przyczyn powinniśmy 
rozważyć także:

Badanie kariotypu, które polega na określeniu 
liczby, wielkości, przewężenia i prawdziwego rozdziału 
chromosomów. Celem tego jest sprawdzenie, czy 
chromosomy nie są ze sobą połączone w sposób 
nieprawidłowy.

Jeśli występują jakieś zmiany w obrębie kariotypu mogą 
one powodować choroby genetyczne, być przyczyną 
poronień lub powodować problemy w poczęciu 
dziecka. Istotne jest, że jeśli wynik będzie wskazywał, że 
kariotyp jest nieprawidłowy, ale zrównoważony nadal 
istnieje szansa na urodzenie dziecka.

Badanie wad genetycznych płodu to jedno 
z pierwszych badań wykonywanych po poronieniu. 
Polega ono na określeniu, czy do utraty ciąży doszło 
na skutek poważnych chorób o podłożu genetycznym 
takich jak Zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turnera 
oraz innych. Co daje takie badanie? Przede wszystkim 
informację, czy do poronienia doszło na skutek losowej 
zmiany genetycznej. Zwykle wady genetyczne płodu nie 
są dziedziczne, więc przyszli rodzice odzyskują spokój. 
Wiedzą, że nie mogli nic zrobić w tym przypadku i że 
poronienie było po prostu przypadkowe.

Genetyczną przyczyną poronień 
może być trombofilia wrodzona

Trombofilia wrodzona jest „podstępną” chorobą 
genetyczną, ponieważ często nie daje żadnych 
objawów. Dlatego też wiele kobiet nie wie o tym, że 
w ich genach są zmiany, które mogą w określony 
sposób wpływać na przebieg ciąży: m.in. powodować 
poronienia czy zakrzepicę.
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ZDANIEM EKSPERTA

CO POWINNAM WIEDZIEĆ 
O TROMBOFILII WRODZONEJ?

Po pierwsze, że jest to genetycznie uwarunkowana 
skłonność do powstawania zakrzepów. Mutacje, 
które ją powodują mogą przyczyniać do poronień, w 
tym wczesnych poronień i poronień nawykowych. 

Mogą powodować także inne powikłania m.in. 
urodzenie dziecka z wadami cewy nerowej, zespołem 
Downa. Zwiększają także prawdopodobieństwo zawału 
serca i udaru mózgu.
 

Po drugie, jej występowanie sprzyja rozwojowi 
zakrzepicy żylnej i tętniczej. Będąc w ciąży zmiany 
hormonalne i zwiększony ucisk na żyły biodrowe 
(spowodowany powiększającą się macicą) powodują, 
że wzrasta ryzyko wystąpienia u Ciebie zakrzepicy. 
Jeśli dodatkowo masz mutację w którymś z genów 
powodujących trombofilię wrodzoną wówczas jeszcze 
bardziej jesteś na nią narażona.

Po trzecie, mutacja genu MTHFR zaburza właściwe 
przekształcanie kwasu foliowego – tak ważnego dla 
kobiet w ciąży. Powoduje to, że nie jest on właściwie 
przyswajany, a wręcz odkłada się w organizmie, 
co negatywnie wpływa na stan zdrowia. Sprzyja to 
zaburzeniom miażdżycy, anemii, zatrzymaniu wzrostu 
płodu, pojawieniu się u dziecka Zespołu Downa, wad 
cewy nerwowej.

W razie ich stwierdzenia należy 
wykonać m.in. badanie genetyczne, 
obejmujące – w zależności od 
objawów oraz wieku ciąży w którym 
nastąpiło poronienie (I czy II trymestr) 
– analizę czynnika V Leiden, mutację 
w genie protrombiny, a także analizę 
wybranych mutacji w genie MTHFR 
i PAI-I.” – dr Aleksandra Jezela-Stanek

„Powikłania ciąży, które powinny 
skłonić lekarza do diagnostyki w 
kierunku trombofilii wrodzonej są:
- poronienie, - zahamowanie 
wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, 
- stan przedrzucawkowy, - oddzielenie 
łożyska i obumarcie płodu bez 
występujących wad rozwojowych
- choroba zakrzepowo-zatorowa
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GENETYKA W WALCE Z PORONIENIAMI

Warto wiedzieć, że mutacja w tym genie podnosi 
poziom homocysteiny, tym samym prowadzi do 
hiperhomocysteinemii. Zwiększa ona ryzyko zakrzepicy, 
miażdżycy oraz patologii ciąży.

Po czwarte, trombofilię wrodzoną powodują konkretne 
mutacje genetyczne, m.in. czynnik V Leiden, mutacja genu 
protrombiny, mutacje genu MTHFR. Jeśli masz, którąś z 
nich, powinnaś być pod stałą opieką lekarską. Zazwyczaj 
w takich przypadkach pacjentki przyjmują heparynę 
drobnocząsteczkową – bezpieczną dla dziecka, która ma 
zapobiegać powstawania zakrzepów.

„U wszystkich kobiet z powtarzającymi się poronieniami 
należy przeprowadzić wywiad w kierunku trombofilii. 
Obejmuje on występowanie choroby zakrzepowo-
zatorowej, udarów, zawałów, zakrzepicy żylnej oraz 
choroby wieńcowej zarówno u pacjentki, jak i u jej 
krewnych pierwszego stopnia. Dodatni wywiad obliguje 
do wykonania badań w kierunku mutacji typu Leiden 
czynnika V, mutacji genu protrombiny, stężenia 
antytrombiny oraz poziomu białka C i białka S.”

Przyszłe mamy, u których występuje 
ta mutacja powinny przyjmować 
zmetylowaną formę kwasu foliowego.

i



JAKI WPŁYW MA TROMBOFILIA WRODZONA NA TWOJĄ DIETĘ?
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Nie znalazłeś odpowiedzi
na swoje pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 
 
Czekamy na kontakt:

TELEFONICZNY
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 do 21.00
Tel: 32 445 34 26 lub numer bezpłatny: 800 007 771

E-MAILOWY 
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 do 16.30
adres e-mail: biuro@testdna.pl

NA ANONIMOWYM CZACIE ONLINE
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.30
Czat online dostępny jest na naszych stronach 
oraz www.testdna.pl
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testDNA Services Sp. z o.o.

ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych

www.testdna.pl
www.zakrzepica-test.pl


