
Poroniłaś? Pamiętaj, że nadal 
możesz szczęśliwie urodzić dziecko.

Dzięki odpowiedniej i wczesnej diagnostyce możecie: 

Po pierwsze: poznać przyczynę poronienia

Po drugie: uniknąć kolejnych zbędnych badań

Po trzecie: odzyskać spokój i równowagę

Po czwarte: odpowiednio przygotować się do kolejnej ciąży
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Dlaczego poroniłam? 
Gdzie mam szukać przyczyny?

Kobiety w podobnej sytuacji do Ciebie, bardzo często 
rozpoczynają diagnostykę od wykonania u siebie 
licznych badań hormonalnych i immunologicznych. 
Są przekonane, że do poronienia doszło z ich winy 
i to w sobie szukają przyczyny. 

Warto jednak abyś wiedziała, że prawie 70% poronień 
spowodowanych jest przez czynniki genetyczne, czyli 
aberracje chromosomowe. Są to nieprawidłowości 
materiału genetycznego komórek rozrodczych. Dlatego 
diagnostykę przyczyny poronienia warto rozpocząć od 
przebadania materiału poronnego.

Zdaniem eksperta:

„Badanie na materiale poronnym pozwala określić przyczynę,która 
stała się powodem poronienia. W 60% przypadków są to aberracje 
chromosomowe (wady genetyczne najczęściej związane 
z nieprawidłową liczbą chromosomów). Wykrycie nieprawidłowości 
genetycznej, umożliwia ocenę czy zmiana ma charakter rodzinny 
czy dotyczy tylko tego płodu oraz jaka jest szansa na utrzymanie 
kolejnej ciąży. W efekcie, skróceniu ulega czas diagnostyki 
i w związku z tym możemy zaplanować optymalne postępowanie 
w następnej ciąży.”

lek. Beata Kozak - Klonowska
genetyk



Genetyka w walce z poronieniami

Pierwszym z badań po poronieniu, które może pomóc 
Ci w odnalezieniu przyczyny poronienia jest badanie 
materiału do dziecka, aby sprawdzić, czy wystąpiły 
u niego wady genetyczne.

Dzięki temu badaniu dowiesz się, czy do poronienia 
doszło w skutek losowej, a nie dziedzicznej zmiany 
genetycznej. Wystąpienie większości takich wad 
nie wpływa na dalsze szanse posiadania zdrowego 
potomstwa przez rodziców. Zwykle wady genetyczne 
płodu nie są dziedziczne, dlatego też przyszli rodzice 
odzyskują spokój, bo wiedzą, że nie mogli nic zrobić 
w tej sytuacji i poronienie było po prostu przypadkowe.

Dzięki przeprowadzeniu tego badania lekarz genetyk 
może dostosować odpowiednie zalecenia dla rodziców 
i przygotować ich jak najlepiej do kolejnej ciąży.

 

Na czym polega to badanie?
Na określeniu, czy utrata ciąży miała związek 
z wystąpieniem chorób o podłożu genetycznym takich 
jak: Zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turnera oraz innych.

Jeśli chcesz przeprowadzić takie badanie i poroniłaś 
w szpitalu, możesz dopytać się, czy materiał został 
zabezpieczony przez lekarza. Jeśli tak, to wystarczy, 
że udasz się z podaniem o wypożyczenie materiału 
(najczęściej są to bloczki parafinowe), a następnie 
będziesz mogła przeprowadzić odpowiednie badanie.



Kolejnym badaniem, które może pomóc Ci w odnalezieniu 
przyczyny poronienia jest badanie na trombofilię 
wrodzoną, która jest genetyczną skłonnością organizmu 
do tworzenia 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.”

 

Dlaczego po poronieniu warto 
wykonać badanie na trombofilię 
wrodzoną?

Po pierwsze dowiesz się, czy masz
mutację przyczyniającą się do poronień.

Po drugie będziesz mogła podjąć 
odpowiednio dostosowane leczenie, 
które zwiększy Twoje szanse na 
urodzenie dziecka.

Po trzecie będziesz wiedzieć, czy 
masz zwiększone predyspozycje 
do zakrzepicy, która także może 
przyczyniać się do poronień.
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Trombofilia wrodzona
– przyczyną poronienia



Trombofilia a poronienie – zdaniem eksperta

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

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-1.”

prof. nadzw. dr hab. n. med. Aleksandra Jezela - Stanek, 
- specjalista genetyki klinicznej

  

  

  Jak trombofilia wrodzona
  może wpływać na Twoją 
                    ciążę?

• może powodować wczesne poronienia 
   (do 12 tyg. ciąży)
• może być przyczyną nawykowych 
   poronień (3-cie i kolejne poronienie)
• może powodować wewnątrzmaciczne 
   obumarcie płodu i oddzielenie się łożyska
• może przyczyniać się do zahamowania        
   wzrostu płodu
• może powodować wady cewy nerwowej 
   u Twojego dziecka 
• może spowodować zakrzepicę



Badanie wariantów C677T 
i A1298C genu MTHFR

Jedną z przyczyn poronień może być obecność 
wariantów genu MTHFR. Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne szacuje, że może ona dotyczyć 
nawet 50% kobiet. Niestety wiele z nich nie jest 
świadomych, że są jej nosicielkami, ponieważ 
nie daje ona żadnych widocznych objawów. 

Mutacja w tym genie powoduje nieprawidłowe 
przyswajanie kwasu foliowego, który jest niezbędny 
do prawidłowego rozwoju dziecka w łonie matki. 
Oznacza to, że kobiety ze zmianą w genie MTHFR 
mimo przyjmowania aptecznych suplementów 
z kwasem foliowym mogą mieć zaburzone jego 
przyswajanie.

Dodatkowo zaburzenia metabolizmu folianów 
mogą być przyczyną m.in. poronień, poronień 
nawykowych, wewnątrzmacicznego 
obumarcia płodu, wad cewy nerwowej stanu 
przedrzucawkowego.

Wykonanie badania daje szansę na uniknięcie 
powikłań ciążowych, dzięki dobraniu przez lekarza 
właściwej suplementacji odpowiednią formą kwasu 
foliowego.



Celiakia – przyczyną poronienia

Kolejnym badaniem, które może pomóc Ci 
w odnalezieniu przyczyny poronienia, jest badanie 
na celiakię czyli chorobę genetyczną polegającą na 
nietolerancji glutenu (białka zawartego z zbożach). 
Celiakia często nie daje widocznych objawów 
dlatego trudno ją zdiagnozować. Nieleczona choroba 
zwiększa ryzyko utraty ciąży aż 10-krotnie. 

Jak celiakia może wpływać 
na przebieg ciąży i poronienie?

Celiakia prowadzi do wyniszczenia wypustek w jelicie 
cienkim. Są one odpowiedzialne za przyswajanie 
substancji odżywczych z pożywienia, suplementów 
diet, a nawet leków. W organizmie brakuje wówczas 
niezbędnych dla zdrowego rozwoju ciąży substancji 
odżywczych, m.in. magnezu, cynku, selenu, żelaza 
oraz witamin: A, D, K, E i kwasu foliowego. Niedobory 
tych podstawowych mikroelementów prowadzą do 
osłabienia organizmu.

Nieleczona celiakia może uniemożliwiać 
zagnieżdżenie zarodka i utrzymanie ciąży. 
Wczesna diagnoza oraz zastosowanie 
leczenia pozwoli Ci tego uniknąć.



Zagrożenie ciążowe
związane z celiakią:
- Nieleczona aż 10-krotnie zwiększa ryzyko poronienia.

- Jest czynnikiem podwyższającym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań okresu 
ciążowego: osłabia odporność, zwiększa ryzyko 
ułożenia miednicowego, przedwczesnego porodu i 
cesarskiego cięcia.

- Może być przyczyną niepłodności.

- Wpływa na obniżenie potencji oraz jakości nasienia 
u mężczyzn.

- Może prowadzić do niskiej masy urodzeniowej 
i niedokrwistości niemowląt.

Dlaczego po poronieniu warto 
wykonać badanie na celiakię?

Po pierwsze: dowiesz się czy, masz geny 
odpowiedzialne za celiakię, która może 
przyczyniać się do poronień.

Po drugie: będziesz mogła podjąć leczenie, 
które zwiększy Twoje szanse na urodzenie dziecka.

Po trzecie: będziesz wiedzieć, czy Twoje dziecko 
jest narażone na celiakię, ponieważ jest to choroba 
dziedziczona.

Warto, abyś wiedziała, że celiakia może
uaktywnić się w każdym momencie. Bardzo często 
czynnikiem aktywującym chorobę jest właśnie 
ciąża. Badanie genetyczne da Ci jednoznaczną 
odpowiedź, czy masz geny odpowiedzialne 
za celiakię. Ich brak oznacza, że na nią nie 
zachorujesz – ani teraz, ani w przyszłości.
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Badanie histopatologiczne
 Badanie mikrośladowe tkanek płodu

 
Badania genetyczne 

 Badanie genetyczne tkanek płodu

 Badanie kariotypu rodziców 

 Badanie trombofilii wrodzonej

 Badanie celiakii
 
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

Badania po poronieniu



Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach po poronieniu 
porozmawiaj z naszą konsultantką medyczną.

na bezpłatnej infolinii 800 007 771
pod numerem (32) 445 34 26

pod adresem e-mail biuro@testdna.pl
 
na anonimowym czacie na www.testdna.pl

665 761 131


