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DIAGNOSTYKA PRENATALNA
Diagnostyka prenatalna obejmuje procedury, które w czasie ciąży służą do badań przesiewowych i roz-
poznawania płodowych aneuploidii oraz anomalii. Przed rozpoczęciem testów przesiewowych czy 
diagnostycznych wskazane jest poradnictwo specjalistyczne, najlepiej w I trymestrze ciąży. Badania 
przesiewowe pozwalają ocenić zagrożenie i ustalić, czy u danej osoby występuje zwiększone ryzyko 
urodzenia dziecka z wadą genetyczną. Analiza płodowego DNA w procedurach inwazyjnych pozwala 
stwierdzić nieprawidłowości chromosomowe lub genetyczne u płodu. Postęp technologiczny sprawił, że 
wykonanie, interpretacja i wybór odpowiedniego badania w przypadku konkretnego pacjenta stanowią 
wyzwanie zarówno dla niego samego, jak i dla lekarza.

BADANIA PRZESIEWOWE PŁODU
 I.  Badanie  przezierności karkowej (NT). Pomiar ultrasonograficzny grubości tkanki podskórnej 

na karku płodu wykonuje się między 10. 0/7 a 13. 6/7 tygodniem1, kiedy długość ciemieniowo-
-siedzeniowa (CRL – crown-rump length) wynosi odpowiednio 38–45 mm i 84 mm. Zwiększo-
ne NT definiuje się jako wartość numeryczną ≥ 3 mm lub większą niż 95–99 centyl dla danego 
wieku płodowego, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nieprawidłowości chromosomowych, 
takich jak trisomia 21, trisomia 18 i zespół Turnera lub innych chorób genetycznych, np. zespół 
Noonan. Ponadto w przypadku ciąży ze zwiększoną NT, mimo prawidłowego kariotypu, istnieje 
wyższe ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, w tym wad serca i obumarcia wewnątrzma-
cicznego płodu. Pomiar wyłącznie NT jako jedynego testu przesiewowego w kierunku aneuploidii 
nie jest zalecany, ponieważ odsetek wykrywania trisomii 21 jest niski (64–70%).

 II.  Badanie przesiewowe w I trymestrze. Do obliczenia ryzyka wystąpienia trisomii 18 i 21 wyko-
rzystuje się pomiar NT razem z badaniem matczynych markerów serologicznych, czyli wolnej 
β-ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG) i swoistego białka ciążowego A (PAPP-A). Po-
wyższe badania wykonane między 10. 3/7 a 13. 6/7 tygodniem ciąży uznaje się za skuteczne 
narzędzie przesiewowe: odsetek wykrywalności rzędu 82–87% dla trisomii 21, przy 5% wyników 
fałszywie dodatnich. W przypadku płodu z zespołem Downa wolne β-hCG jest podwyższone, 
a PAPP-A obniżone. Przegląd Cochrane porównujący wiarygodność markerów ultrasonograficz-
nych razem z markerami serologicznymi lub bez nich do wykrycia zespołu Downa w I trymestrze, 
wykazał, że połączenie wieku matki, pomiaru NT i markerów serologicznych (PAPP-A i wolne 
β-hCG) daje lepsze rezultaty niż zastosowanie samych markerów ultrasonograficznych (z wyjąt-
kiem pomiaru kości nosowej) w połączeniu (lub bez) z wiekiem matczynym.

 III.  Badanie przesiewowe w II trymestrze.  Test poczwórny (inaczej quad screen) polega na analizie 
czterech czynników we krwi matki w okresie między 15. a 22. 6/7 tygodniem ciąży: α-fetoproteiny 
w surowicy krwi matki (MSAFP), całkowitego hCG, niesprzężonego estriolu i inhibiny A. Test po-
czwórny służy do oceny ryzyka trisomii 18 i 21 oraz otwartych wad cewy nerwowej. Test ten jest 
opcją u pacjentek zgłaszających się po 13. 6/7 tygodniu ciąży lub u tych, które nie wykonały badań 
przesiewowych w I trymestrze. W przypadku zespołu Downa zarówno MSAFP, jak i niesprzężony 
estriol są niskie, a hCG i inhbina A są podwyższone.

    Test poczwórny pozwala na wykrycie zespołu Downa w ok. 80% przypadków z 5% odsetkiem 
wyników fałszywie dodatnich. W teście pięciu markerów (tzw. penta screen) ocenia się stężenie 
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hiperglikozylowanego hCG i czterech parametrów testu poczwórnego; jest on alternatywą dla ba-
dania przesiewowego w II trymestrze. 

    Tak jak badania przesiewowe w I trymestrze, dodatnie wyniki testów czterech i pięciu markerów 
wymagają potwierdzenia nieprawidłowości chromosomowej w badaniu inwazyjnym (amniocen-
teza lub biopsja kosmówki – CVS). Pacjentkom po badaniu przesiewowym w I trymestrze i/lub 
CVS zaleca się ocenę stężenia MSAFP w II trymestrze jako badanie przesiewowe w kierunku wad 
cewy nerwowej. W przypadku otwartej wady cewy nerwowej stężenie MSAFP wzrasta. Zostało 
stwierdzone, że celowane badanie USG w II trymestrze jest skuteczne w wykrywaniu otwartych 
wad cewy nerwowej.

 IV.  Badanie przesiewowe zintegrowane i badanie przesiewowe sekwencyjne (niezależne, stopnio-
wane i warunkowane). Poniższe opcje są połączeniem badań przesiewowych z I i II trymestru.

  A.  Zintegrowane badanie przesiewowe. Pomiar NT i ocenę matczynego PAPP-A wykonuje się 
w I trymestrze, a test poczwórny – w II trymestrze ciąży. Badanie bez pomiaru NT nazywa się 
zintegrowanym badaniem przesiewowym w surowicy. W przypadku obydwu badań – w peł-
ni zintegrowanego i przesie wowego w surowicy – wyniki dostępne są dopiero po zakończeniu 
wszystkich badań w I i II trymestrze i dają odsetek wykrycia zespołu Downa na poziomie 
odpowiednio 94% i 87% z 5% odsetkiem wyników fałszywie dodatnich.

  B.  Sekwencyjne badanie przesiewowe. Badanie NT, PAPP-A i wolnego β-hCG wykonuje się 
w I trymestrze, a test poczwórny – w II trymestrze. Przy takich badaniach niezależnych 
wyniki mogą zostać przekazane w I trymestrze, a u pacjentek z podwyższonym ryzykiem 
można wykonać prenatalne badania nieinwazyjne, badania (NIPT) lub inwazyjne. W przy-
padku niskiego ryzyka wykonuje się badania w II trymestrze, które ocenia się niezależnie 
od wyników pierwszego przesiewu z wysokim 11% odsetkiem wyników fałszywie dodatnich 
i 94% odsetkiem wykrywalności. W badaniu stopniowanym pacjentki po badaniu w I trymes-
trze, zaliczone do grupy wysokiego ryzyka, mają wykonywane NIPT lub badanie inwazyj-
ne. W pozostałych przypadkach przeprowadza się badania w II trymestrze, a ich wyniki in-
terpretuje w połączeniu z tymi wcześniejszymi, co daje odsetek wykrywalności na poziomie 
95% z 5% odsetkiem wyników fałszywie dodatnich. Warunkowane badanie sekwencyjne 
rozpoczyna się badaniem sekwencyjnym w I trymestrze i w przypadku pośredniego ryzy-
ka przeprowadza się test poczwórny. U pacjentek z wysokim ryzykiem wykonuje się NIPT lub 
badanie inwazyjne w postaci CVS lub amniocentezy, natomiast u osób z niskim ryzykiem, nie 
przeprowadza się żadnych innych testów. Warunkowane badanie sekwencyjne ma duży od-
setek wykrywalności z niskim odsetkiem wyników fałszywie dodatnich i uważane jest za 
najlepsze w diagnostyce trisomii 21. Przegląd Cochrane porównał skuteczność badań przesie-
wowych w kierunku zespołu Downa w I i II trymestrze ciąży. Wykazano, że połączenie wieku 
matki z pomiarem NT w I trymestrze i markerami oznaczonymi w surowicy w I i II trymestrze 
daje lepsze rezultaty niż testy, które nie obejmują USG z I trymestru lub testy, które obejmują 
tylko markery biochemiczne z II trymestru bez markerów oznaczonych w surowicy w I try-
mestrze.

 V.  Analiza wolnego DNA płodowego. Analizę wolnego DNA płodowego (cffDNA – cell-free fetal DNA) 
nazywa się też diagno styką prenatalną nieinwazyjną, NIPT lub  diagnostyką prenatalną nieinwa-
zyjną genomową. Płodowe komórkowe DNA z krwi matczynej bada się w celu wykrycia aberracji 
chromosomowych lub genetycznych, takich jak trisomia 21 (zespół Downa), 18 (zespół Edwardsa), 
13 (zespół Patau), czy nieprawidłowości chromosomów płciowych. Odsetek wykrycia zespołu Dow-
na ocenia się nawet na 98–99%, z < 1% wyników fałszywie dodatnich. Amerykańska Akademia Ge-
netyki Medycznej i Genomiki (ACMG – The American College of Medical Genetics and Genomics) 
stwierdza, że badanie wolnego DNA jest testem o największej czułości dla zespołu Downa i powin-
no być dostępne dla wszystkich kobiet ciężarnych. Amerykańska Akade mia Położników i Gineko-
logów (ACOG – The American College of Obstetricians and Gynecologists) oraz Towarzystwo Medy-
cyny Matczyno-Płodowej (SMFM) zalecają ten test kobietom ze zwiększonym ryzykiem aneuploidii 
u płodu, w tym kobietom z trisomią w poprzedniej ciąży, w zaawansowanym wieku (powyżej
35. roku życia), pozytywnym wynikiem badania przesiewowego z I lub II trymestru, USG płodu 
sugerującym p odwyższone ryzyko nieprawidłowości chromosomow ej albo w przypadku znanej 
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„Złota godzina”, opisana po raz pierwszy w dziedzinie medycyny ratunkowej, dotyczy pierwszych
60 min po urazie. Dowiedziono, że im wcześniej pacjenci urazowi otrzymają kompleksową opiekę, tym 
lepsze będą rezultaty leczenia. W neonatologii termin złota godzina dotyczy pierwszych 60 min życia 
dziecka, w trakcie których zachodzi bardzo ważny okres adaptacji. Optymalizacja termoregulacji, kon-
trola glikemii, wsparcie krążeniowo-oddechowe oraz odżywianie (szczególnie w przypadku noworod-
ków wysokiego ryzyka) są kluczowe dla uzyskania pozytywnych długoterminowych wyników leczenia. 
Osiągnięcie tego celu umożliwia postępowanie standaryzowane, opracowane na podstawie dowodów 
klinicznych. Badania kliniczne dowodzą, że w przypadku wcześniaków zastosowanie protokołu „złotej 
godziny” zmniejsza śmiertelność oraz częstość występowania hipotermii, przewlekłej choroby płuc, 
krwawień dokomorowych i retinopatii.
 I. „Złota godzina” – noworodek donoszony
  A.  Protokół „złotej godziny” dla noworodka donoszonego obejmuje opóźnione odpępnienie, 

zapewnienie prawidłowej termoregulacji oraz wczesne rozpoczęcie karmienia piersią.
  B.  Przedporodowa rozmowa z rodzicami i odprawa zespołu medycznego
   1.  Jeżeli jest ryzyko, że noworodek będzie wymagał interwencji zaraz po urodzeniu, na-

leży przeprowadzić przedporodową rozmowę z rodzicami i wytłumaczyć im plan postępo-
wania.

   2.  Tak jak w przypadku każdej resuscytacji noworodka, należy przydzielić zadania człon-
kom zespołu medycznego i przygotować sprzęt.

   3.  Personel Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka powinien być poinformowany o pla-
nowanym przyjęciu noworodka.

  C.  Opóźnione zaciskanie pępowiny
   1.  Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów (ACOG –

American College of Obstetricians and Gynecologists) oraz Programem Resuscyta-
cji Noworodka (NRP – Newborn Resuscitation Program) pępowinę należy zacisnąć po
30–60 sek. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinny to być 1–3 min 
po urodzeniu.

   2.  Zaciśnięcie pępowiny opóźnione o 1 min skutkuje przesunięciem ok. 80 ml dodatkowej 
krwi u noworodka donoszonego.

   3.  Według zaleceń NRP opóźnione zaciskanie pępowiny powinno dotyczyć wszystkich no-
worodków donoszonych, które po urodzeniu nie wymagają resuscytacji.

   4.  Opóźnione odpępnienie ma wpływ na wyższe stężenie hemoglobiny w wieku 2–12 mie-
sięcy życia oraz całkowite stężenie żelaza w organizmie w pierwszym roku życia.

   5.  Opóźnione zaciskanie pępowiny może zwiększać ryzyko żółtaczki i konieczność stoso-
wania fototerapii.

   6.  „Wyciskanie” pępowiny (cord milking) jest alternatywą dla opóźnionego zaciskania
pępowiny, ale obecnie NRP nie zaleca jego stosowania.

  D.  Zapobieganie hipotermii
   1.  Prawidłowa ciepłota ciała noworodka wynosi 36,5–37,5°C.
   2.  Udowodniono, że hipotermia u noworodka zwiększa ryzyko śmiertelności.
   3.  Największe ryzyko hipotermii u noworodka występuje zaraz po urodzeniu, w związku 

z różnicą temperatury in utero i temperatury otoczenia.
   4.  Działania zapobiegające hipotermii: podwyższenie temperatury na sali porodowej, stoso-

wanie otwartego promiennika ciepła, wczesny kontakt „skóra do skóry”.

CZĘŚĆ II Postępowanie podstawowe

5 Złota godzina
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    a.  Noworodek powinien być odebrany w ciepłe pieluchy, a kontakt „skóra do skóry” trze-
ba zastosować natychmiast, jeśli noworodek nie wymaga resuscytacji.

    b.  Temperaturę na sali porodowej należy utrzymywać między 23°C a 25°C.
  E.  Wsparcie oddechu
   1.  Tlenoterapia i pulsoksymetria
    a.  Podczas resuscytacji czujnik pulsoksymetru powinien znajdować się na prawej ręce no-

worodka lub jego nadgarstku.
    b.  Resuscytację noworodka urodzonego o czasie należy rozpoczynać 21% tlenem i zwięk-

szać jego stężenie, aż do uzyskania docelowych saturacji, zgodnie z wytycznymi NRP.
    c.  Jeśli konieczna jest wentylacja dodatnim ciśnieniem, zaleca się stosowanie elementu T, 

aby zapewnić stałe wdechowe ciśnienie szczytowe (PIP – peak inspiratory pressure) oraz 
dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (PEEP – positive end-expiratory pressure).

    d.  Należy sprawdzić położenie rurki intubacyjnej za pomocą czujnika dwutlenku węgla.
  F.  Rozpoczęcie karmienia piersią
   1.  W przypadku dzieci urodzonych o czasie i w dobrym stanie trzeba jak najwcześniej roz-

począć karmienie piersią.
   2.  Inicjatywa − Szpital Przyjazny Dziecku zaleca wczesny kontakt „skóra do skóry” i rozpo-

częcie karmienia piersią w ciągu pół godziny po urodzeniu.
   3.  Kontakt „skóra do skóry” zwiększa częstość oraz czas trwania karmienia piersią.
  G.  Zapobieganie hipoglikemii
   1.  Do czynników zwiększających ryzyko hipoglikemii po urodzeniu należą: za duża masa 

urodzeniowa ciała w stosunku do wieku ciążowego (LGA), noworodek matki cukrzycowej, 
za mała masa ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA) oraz wewnątrzmaciczne ograni-
czenie wzrastania (IUGR).

   2.  Stężenie glukozy we krwi należy monitorować regularnie przez pierwsze 12–24 godz. życia.
  H.  Hipotermia terapeutyczna w przypadku zamartwicy (zob. Rozdział 43)
   1.  Jest standardowym postępowaniem u noworodków urodzonych o czasie lub prawie w ter-

minie planowego porodu, w zamartwicy z cechami umiarkowanej lub ciężkiej encefalopatii.
   2.  Hipotermię terapeutyczną należy rozpocząć w ciągu 6 godz. od urodzenia i kontynuować 

przez 72 godz., a następnie stopniowo ogrzewać ciało noworodka.
   3  Hipotermia terapeutyczna zmniejsza śmiertelność i poprawia rokowanie neurorozwojowe.
   4.  Należy wyłączyć grzałkę promiennika ciepła i uważnie monitorować ciepłotę ciała no-

worodków, które potencjalnie mogą wymagać hipotermii terapeutycznej.
 II.  „Złota godzina” – noworodek przedwcześnie urodzony
  A.  Przedporodowa rozmowa z rodzicami i odprawa zespołu medycznego
   1.  Przed narodzinami wcześniaka rodzice powinni być poinformowani o planie postępo-

wania i możliwych komplikacjach.
   2.  U wcześniaka ryzyko konieczności resuscytacji jest znacznie wyższe niż u noworodka 

donoszonego. Przy porodzie noworodka o bardzo niskiej urodzeniowej masie ciała (VLBW) 
i skrajnie niskiej urodzeniowej masie ciała (ELBW) powinien być obecny doświadczony ze-
spół resuscytacyjny. Prowadzący przydziela zadania członkom zespołu medycznego. Sprzęt 
należy zgromadzić i sprawdzić zgodnie z listą kontrolną, co ułatwia sprawne przygotowanie 
do resuscytacji.

  B.  Opóźnione zaciskanie pępowiny
   1.  Zgodnie z wytycznymi AOCG i NRP zaciśnięcie pępowiny powinno nastąpić po przynaj-

mniej 30–60 sek., natomiast według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) po 1−3 min po 
urodzeniu.

   2.  Według zaleceń NRP opóźnione zaciskanie pępowiny powinno dotyczyć wszystkich 
wcześniaków, które nie wymagają resuscytacji po urodzeniu.

   3.  Opóźnione zaciskanie pępowiny zmniejsza konieczność stosowania wazopresorów, ogra-
nicza częstość przetoczeń krwi z powodu anemii, krwawień dokomorowych (IVH) i ryzyko 
NEC oraz sepsy.

   4.  „Wyciskanie” pępowiny (cord milking) może być alternatywą dla opóźnionego zaciskania 
pępowiny, ale obecnie nie jest zalecane przez NRP.
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Wykonanie badania obrazowego u noworodka wymaga współpracy kilku specjalizacji medycznych: 
pielęgniarek, terapeutów oddechowych, techników radiologii, neonatologów i radiologów. Ustalenie
właściwego rozpoznania wymaga dobrej i stałej komunikacji między członkami zespołu, którzy zgod-
nie z regułą „najniższej skutecznej ekspozycji”, tzw. ALARA (as low as reasonably achievable) wybiorą 
najlepszy rodzaj obrazowania. Obrazowanie przy braku kontekstu klinicznego może być obarczone 
wieloma błędami, w tym niewłaściwym rozpoznaniem. Ten rozdział przedstawia ogólny przegląd ba-
dań obrazowych, które są często wykorzystywane w diagnostyce noworodka. W każdej sytuacji kli-
nicznej ostateczny wybór będzie zależał od standardów postępowania w danej jednostce i dostępnej
aparatury. 
 I.  Najczęstsze badania radiologiczne. Korzyści z badania radiologicznego zawsze powinny prze-

wyższać ryzyko związane z ekspozycją noworodka na promieniowanie (np. 3–5 mrem na jed-
ną projekcję klatki piersiowej). Narządy płciowe noworodka należy jak najdokładniej zasłonić, 
a osoba trzymająca dziecko w czasie badania radiologicznego powinna założyć fartuch ochronny. 
W przypadku zwykłej ekspozycji radiologicznej personel pwinien pozostać w odległości ok. 30 cm
(1 ft) od obszaru promieniowania. 

  A.  Zdjęcie RTG klatki piersiowej 
   1.  Projekcja przednio-tylna (AP [pozycja na plecach]). Naj lepsza pojedyncza projekcja do 

identyfikacji chorób serca lub płuc, weryfikacji umiejscowienia rurki dotchawiczej czy dre-
nów i/lub cewników, uwidocznienia powikłań po wentylacji mechanicznej w postaci zespo-
łów ucieczki powietrza, takich jak odma opłucnowa. 

   2.  Projekcja boczna promieniem poziomym (projekcja boczna – dzi ecko leży na plecach). 
Ograniczona wartość diagnostyczna z wyjątkiem oceny lokalizacji drenu z przodu (najlep-
sza dla drenażu odmy opłucnowej) lub z tyłu (najlepsza dla drenażu kolekcji płynu w jamie 
opłucnowej) klatki piersiowej. Może również uwidocznić końcówkę wysoko umiejscowio-
nego cewnika w żyle pępowinowej i jego lokalizację w stosunku do prawego przedsionka. 

   3.  Projekcja boczna w pozycji na boku (lewoboczna, dziecko leży bezpośrednio na k liszy 
na lewym boku, prawoboczna, kiedy dziecko leży na kliszy na prawym boku). Zdjęcie 
określane jako „rozwiązujące wątpliwości”, ponieważ może być stosowane do różnicowania 
odmy opłucnowej od odmy śródpiersiowej lub rozpoznania wysięku w opłucnej. Projek-
cja najlepsza do wizualizacji niewielkiej odmy opłucnowej lub niewielkiej kolekcji płynu 
w opłucnej, ponieważ mogą być one trudne do ustalenia w projekcji AP. Przy podejrze-
niu odmy opłucnowej wskazane jest zdjęcie boczne na przeciwnym boku klatki piersiowej 
(z podejrzanym bokiem do góry). Kolekcja powietrza między płucem a ścianą klatki piersio-
wej będzie widoczna po stronie wystąpienia odmy opłucnowej. W przypadku podejrzenia 
wysięku w jamie opłucnowej, wskazana jest projekcja boczna na tym samym boku (podej-
rzany bok powinien być w pozycji do dołu). W przypadku gdy stan ogólny dziecka nie jest 
stabilny, projekcja boczna na boku nie jest bezpieczna. 

  B.  Zdjęcie RTG jamy brzusznej 
   1.  Projekcja AP. Najlepsza pojedyncza projekcja do diagnostyki schorzeń brzusznych, takich 

jak niedrożność jelit lub weryfikacji umiejscowienia cewników, takich jak pępowinowe 
cewniki tętnicze i żylne, czy sondy jelitowe. Odróżnienie jelita cienkiego od grubego na 
zwykłych zdjęciach radiologicznych nie jest możliwe z powodu braku haustracji w jelicie 
grubym. U noworodka do pierwszego tygodnia życia, projekcja ta jest zalecana jako wstępne 
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badanie radiologiczne konieczne do ustalenia dalszego postępowania w przypadku wymio-
tów żółciowych. 

   2.  Lewoboczna projekcja brzuszna na boku (dziecko ułożone lewym bokiem do dołu). 
Najlepsza pozycja do diagnostyki perforacji jelit. Wolne powietrze wewnątrz jamy brzusznej 
z perforacji jelit będzie widoczne jako kolekcja powietrza między wątrobą a prawą boczną 
ścianą brzucha. 

  C.  Projekcja AP klatki piersiowej i brzucha (potocznie zwana babygram). Zdjęcie radiologicz-
ne, które obejmuje całe ciało noworodka lub klatkę piersiową i brzuch w jednym ujęciu. Zwy-
kle jest zalecana w przypadku wprowadzania cewników i/lub linii. 

 II.  Podstawowe badania radiologiczne z kontrastem
  A.  Kontrast jelitowy. Kontrast jelitowy stanowią środki kontrastowe stosowane w przewodzie 

pokarmowym, które mogą być podawane doustnie lub doodbytniczo. Siarczan baru i rozpusz-
czalne w wodzie środki o niskiej osmolalności są stosowane wymiennie, z wyjątkiem kilku 
przypadków wymienionych poniżej. 

   1.  Baryt. Siarczan baru jest środkiem areaktywnym, pokrywającym wyściółkę przewodu po-
karmowego po połknięciu lub podaży doodbytniczej. Nie jest wchłaniany z przewodu po-
karmowego, nie powoduje przesunięć płynowych. Jest to środek kontrastowy pierwszego 
wyboru przy rutynowych badaniach górnego odcinka przewodu pokarmowego czy wlewach 
z kontrastem, jeśli nie ma podejrzenia perforacji. Badania z kontrastem barytowym nie 
są wskazane u dzieci z podejrzeniem perforacji brzusznej lub gdy nie jest znany status 
docelowego miejsca podawanego kontrastu, ponieważ baryt jest drażniący dla otrzewnej 
i może doprowadzić do „barytowego zapalenia otrzewnej”. 

   2.  Niskoosmolalne środki kontrastowe rozpuszczalne w wodzie. Są to substancje stosowa-
ne wymiennie z barytem, które w obrazowaniu noworodków zastąpiły środki kontrastowe 
wysokoosmolalne. Iohexol (Omnipaque) jest jedynym preparatem w tej kategorii zatwier-
dzonym przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków (FDA) do stosowania 
dojelitowego u dorosłych i dzieci. Omnipaque 180 (180 – ilość jodu organicznego wyrażona 
w mg na 1 ml) i Omnipaque 240 mogą być stosowane u wcześniaków i świeżorodków. 
Powszechne jest stosowanie pozarejestracyjne (off-label) środków kontrastowych, takich 
jak iodixanol (Visipaque). Omnipaque 180, Omnipaque 240 i Visipaque nie wymagają 
rozcieńczania przed podażą. 

    a.  Zalety
    i.  W przypadku perforacji jelita substancje te nie są toksyczne dla jamy otrzewnowej 

i nie uszkadzają śluzówki jelita. 
    ii.  W przypadku aspiracji dochodzi do ograniczonego (jeśli w ogóle) podrażnienia 

płuc. 
    iii.  Wykazują ograniczoną absorpcję z prawidłowego przewodu pokarmowego i dzię-

ki temu utrzymują dobre cieniowanie całego przewodu pokarmowego w czasie opóź-
nionego obrazowania. 

    b.  Wady. W porównaniu z barytem brak wad poza wyższym kosztem.
   3.  Wskazania:
    a.  Każde obrazowanie górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz wlew z kontras-

tem u noworodka. 
    b.  Podejrzenie przetoki tchawiczo-przełykowej typu H. 
    c.  Podejrzenie perforacji przełyku lub jelit. 
    d.  Odma otrzewnowa o niewyjaśnionej przyczynie. 
    e.  Diagnostyka tzw. bezpowietrznego brzucha u noworodka > 12 godz. życia.
  B.  Fluoroskopia u noworodków. Fluoroskopia jest techniką obrazowania wykorzystującą pro-

mieniowanie RTG w czasie rzeczywistym pozwalającym uchwycić obraz poruszającego się 
narządu. Zwykle jest stosowana z kontrastem. Fluoroskopia w szybkich impulsach jest stoso-
wana w celu ograniczenia dawki promieniowania. Najczęstszym wskazaniem u noworodków 
jest obrazowanie przewodu pokarmowego lub układu moczowo-płciowego. 

   1.  Wlew z kontrastem. Stosowany w diagnostyce przyczyn niskiej niedrożności jelit, takich 
jak niedrożność smółkowa, zespół małej lewej okrężnicy (SLCS – small left colon syndrome), 
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atrezja jelita krętego, atrezja okrężnicy, choroba Hirschsprunga, malformacja odbytu i od-
bytnicy, czy zwężenie w przebiegu martwiczego zapalenia jelit (NEC). W przypadku nie-
których schorzeń, takich jak zespół małej lewej okrężnicy czy niedrożność smółkowa, wlew 
może być nie tylko diagnostyczny, ale też terapeutyczny. 

   2.  Obrazowanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (UGI – upper gastrointestinal 
imaging). Diagnostyka malrotacji jelit, skrętu jelita środkowego, niedrożności ujścia żołądka. 

    a.  Wymioty żółciowe. W przypadku wymiotów żółciowych u noworodka wskazane jest jak  
najszybsze wykonanie serii zdjęć górnego odcinka przewodu pokarmowego. Badanie po-
winno zostać wykonane w ścisłej współpracy z radiologiem, aby jak najlepiej uwidocznić 
więzadło Treitza. Nie jest wymagane badanie całego jelita cienkiego. 

    b.  Wymioty nieżółciowe. Do możliwych przyczyn należy opóźnione opróżnianie żołądka, 
refluks żołądkowo-przełykowy (GER) i przerostowe zwężenia odźwiernika. U noworod-
ków wymiotujących treścią bez żółci oraz niemowląt < 3. miesiąca życia, które nagle 
zaczęły wymiotować treścią bez żółci, a celowana ocena ultrasonograficzna odźwiernika 
nie jest u nich możliwa, wskazane jest planowe obrazowanie UGI. 

    c.  Podejrzenie refluksu żołądkowo-przełykowego (GER – gastroesophageal reflux).
pH-metria oraz scyntygrafia żołądka i przełyku są lepszymi badaniami pozwalającymi na 
stwierdzenie i ocenę ilościową GER niż seria zdjęć UGI.

   3.  Obrazowanie przełyku (esophagram). Dziecko otrzymuje środek kontrastowy doustnie 
w pokarmie lub przez sond ę nosowo-żołądkową, a następnie wykonywane jest obrazo-
wanie. Badanie jest wykonywane przy przetokach tchawiczo-przełykowych, zwężeniu lub 
niedrożności przełyku, perforacji, niewyjaśnionej odmie śródpiersia, w celu diagnostyki 
przyczyn stridoru, zaburzeń połykania lub anomalii wielkich pni tętniczych. 

   4.  Obrazowanie całego jelita cienkiego. Wysokie dawki promieniowania w połączeniu z im-
pulsami fluoroskopii i RTG brzucha są stosowane w diagnostyce zwężeń u wcześniaka z nie-
tolerancją karmień w przebiegu martwiczego zapalenia jelit (NEC).

   5.  Cystouretrografia mikcyjna (VCUG – voiding cystourethrography). Badanie fluoroskopowe 
dolnego odcinka układu moczowego z kontrastem stosowane u noworodków z wrodzony-
mi wadami układu moczowego w celu pooperacyjnej oceny układu moczowego, przy blo-
kadzie ujścia pęcherza moczowego, krwiomoczu, urazie, wodonerczu i/lub moczowodzie 
olbrzymim, pęcherzu neurogennym lub w pr zypadku zakażenia układu moczowego z go-
rączką. 

 III.  Badania z radioizotopami. W porównaniu z badaniami radiologicznymi, badania radioizotopowe 
zapewniają raczej ocenę czynnościową niż anatomiczną i zwykle wymagają niższych dawek na-
promieniowania noworodka.

  A.  Badanie scyntygraficzne refluksu. Stosowane do oceny jakościowej i ilościowej refluksu, GER 
jest porównywalne do pH-metrii, a lepsze od zdjęć seryjnych UGI. Do żołądka podawana jest 
mieszanka koloidu siarczanu z technetem-99m, diagnostycznym środkiem radioaktywnym, 
który nie jest absorbowany do krwiobiegu. Następnie noworodek jest skanowany w pozycji na 
plecach za pomocą kamery gamma przez 1–2 godz. 

  B.  Cystografia z radioizotopem. Badanie jest stosowane do oceny jakościowej i ilościowej odpły-
wów pęcherzowo-moczowodowych. Przewagą tego badania nad radiologicznym VCUG (cysto-
uretrografii mikcyjnej) jest znacznie niższa dawka promieniowania (mniejsza o 50–100 razy) 
i dłuższy czas obserwacji (1–2 godz.). Wadami są znacznie gorsza wizualizacja szczegółów 
anatomicznych, brak możliwości dobrego uwidocznienia uchyłków pęcherza, zastawki cewki 
tylnej, czy łagodnego odpływu. Technika ta nie jest zalecana jako badanie wstępne w diagno-
styce dolnego odcinka układu moczowego, szczególnie u noworodków płci męskiej. 

  C.  Scyntygrafia kości. Badanie jest stosowane w diagnostyce przy podejrzeniu zapalenia szpiku. 
Procedura jest badaniem trójfazowym (faza naczyniowa, tkankowa i metaboliczna) po dożyl-
nej podaży dwufosforanu metylenu znakowanego technetem-99m. 

   1.  Zalety. W porównaniu z klasycznym zdjęciem radiologicznym wcześniejsza wykrywalność 
zmian w kościach.
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   2.  Wady. Jeśli tylko jest dostępne, zalecane jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycz-
nego (MRI) ze względu na brak promieniowania. Scyntygrafia kości może nie uwidocznić 
ostrej fazy zapalenia szpiku (np. pierwsze 24–48 godz.). W trakcie scyntygrafii kości czy MR 
pacjent musi być unieruchomiony w sposób mechaniczny lub farmakologiczny. 

  D.  Cholescyntygrafia wątroby (HIDA – hepatoiminodiacetic acid). Badanie jest stosowane 
w wybranych rodzajach żółtaczki noworodkowej  w celu zróżnicowania atrezji dróg żółcio-
wych (schorzenie chirurgiczne) od noworodkowego zapalenia wątroby (schorzenie neonato-
logiczne). Aby usprawnić przepływ żółci w wątrobie, przez 5 dni poprzedzających badanie 
podawany jest doustnie fenobarbital (5 mg/kg/d). 

 IV.  Ultrasonografia. U noworodka obrazowanie USG powinno być pierwszym badaniem obrazowym 
w wielu wskazaniach. Najczęstsze badania USG wykonywane u noworodka obejmują obrazowanie 
głowy, serca (echokardiografia), bioder w kierunku dysplazji, brzucha, nerek lub pęcherza moczo-
wego. Zaletami tego badania są: nieinwazyjność, brak promieniowania jonizującego, możliwość 
wykonania na OITN oraz możliwość uwidocznienia dynamiki zmian w czasie rzeczywistym. Do 
wad zalicza się potrzebę specjalistycznego szkolenia, duże uzależnienie jakości obrazowania od 
umiejętności wykonującego badanie, brak możliwości obrazowania przez gazy jelitowe czy zmi-
neralizowane kości. 

  A.  Ultrasonografia głowy. U noworodka donoszonego jest to wstępne badanie obrazowe w przy-
padku drgawek. Jest ono również wskazane u wcześniaków w celu wykluczenia krwawienia 
wewnątrzkomorowego (IVH), zmian niedokrwiennych (leukomalacja okołokomorowa [PVL 
– periventricular leukomalacia]), wodogłowia, czy nieprawidłowości rozwojowych. Może być 
też stosowane do oceny odległych wyników neurorozwojowych (np. IVH stopnia III i IV, cysty 
okołokomorowe i wentrikulomegalia średniego i ciężkiego stopnia – obie związane z nieko-
rzystnym rokowaniem). Badanie może być przeprowadzone na OITN przy użyciu przenośne-
go aparatu USG i nie wymaga specjalnego przygotowania. Amerykańska Akademia Pediatrii
(AAP –  American Academy of Pediatrics) zaleca rutynowe badania przezciemiączkowe 
u wszystkich noworodków urodzonych < 30. tygodnia ciąży w okresie między 7. a 14. dobą 
życia i powtórnie między 36. a 40. tygodniem wieku postkoncepcyjnego. Klasyfikacja IVH na 
podstawie kryteriów ultrasonograficznych jest przedstawiona na Rycinach 12.1–12.4.

     Rycina 12.5 obrazuje krwawienie do tylnego dołu czaszki, a Rycina 12.6 – zmiany niedo-
krwienne w PVL. 

   1.  Stopnie krwawienia śródczaszkowego (IVH) w USG mózgowia noworodka (na podstawie 
Papile i wsp., 1978):

    a.  Stopień I. Podwyściółkowe krwawienie do macierzy rozrodczej. 
    b.  Stopień II. IVH bez poszerzenia komór (mózgu).
    c.  Stopień III. IVH z poszerzeniem komór (mózgu).
    d.  Stopień IV. IVH z krwawieniem do miąższu (tkanki mózgowej).
  B.  Ultrasonografia brzucha. Badanie przydatne w diagnostyce patologii wewnątrzbrzusznych, 

takich jak wzdęcie brzucha, choroby pęcherzyka żółciowego, niedrożność żółciowa, płyn w ja-
mie otrzewnowej, zmiany guzowate w jamie brzusznej, wrzody, przerost odźwiernika, mal-
rotacja lub przy poszukiwaniu przyczyn niewydolności nerek. Badanie USG może być przy-
datne w diagnostyce malrotacji jelit, przy czym seria zdjęć RTG górnego odcinka przewodu 
pokarmowego (UGI) jest nadal uważana za złoty standard postępowania zgodnie z zaleceniami 
Towarzystwa Radiologii Pediatrycznej (Society for Pediatric Radiology). Połączenie badania 
typu duplex i Dopplera kolorowego naczyń pomaga w rozpoznawaniu nadciśnienia wrotnego 
i powikłań nieprawidłowego położenia cewnika naczyniowego (np. zakrzepicy żyły nerkowej). 
U wcześniaków z NEC, u których rozwija się tzw. bezpowietrzny brzuch, badanie USG poma-
ga ocenić perystaltykę jelit, grubość ich ściany, unaczynienie, czy niedokrwienie jelita, może 
także uwidocznić tworzenie się ropnia lub perforację jelita. 

  C.  Badanie ultrasonograficzne nerek i pęcherza moczowego. W patologiach układu moczo-
wego jest to badanie pierwszego wyboru, wykonywane u każdego dziecka przy pierwszym 
zakażeniu układu moczowego z gorączką, zmniejszeniu diurezy i/lub podejrzeniu blokady 
ujścia pęcherza moczowego oraz w trakcie wstępnej diagnostyki wrodzonych nieprawidło-
wości układu moczowo-płciowego.
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  D.  Badanie ultrasonograficzne stawów biodrowych jest zalecane przy wykluczaniu rozwojowej 
dysplazji stawów biodrowych. Jest wykonywane w okresie między 4. a 6. tygodniem życia 
dziecka, aby uniknąć zbyt dużego odsetka wyników fałszywie dodatnich. Amerykańska Aka-
demia Pediatrii zaleca USG bioder w celu wyjaśnienia podejrzanych lub niejednoznacznych 
wyników badania przedmiotowego lub wykrycia klinicznie niemej dysplazji rozwojowej bioder 

A

B

RYCINA 12.1. Obraz ultrasonografi czny mózgu. Krwawienie do macierzy rozrodczej (stopień I lub podwyściółkowy) wska-
zane jest strzałką na przekrojach czołowym (A) i strzałkowym lewym (B).
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(DDH – developmental dysplasia of the hip) u noworodków wysokiego ryzyka, mimo prawi-
dłowego badania. Czynnikami ryzyka są: ułożenie pośladkowe w III trymestrze ciąży, DDH 
w wywiadzie rodzinnym, nieprawidłowe otulanie i/lub zawijanie dziecka lub nieprawidłowości 
w poprzednich badaniach przedmiotowych w okresie noworodkowym, które później uległy 
normalizacji. 

A

B

RYCINA 12.2. Obraz ultrasonografi czny mózgu. Przekroje czołowy (A) i strzałkowy lewy (B) uwidaczniają ograniczone krwa-
wienie śródkomorowe (IVH) bez powiększenia komór oznaczone strzałkami (IVH stopień II). 
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