
RODZAJE ŁOŻYSKA PRZODU-
JĄCEGO
W zależności od umiejscowienia łoży-
ska w macicy rozróżnia się trzy rodzaje 
łożyska przodującego. Są to: 

• łożysko centralnie przodujące: ło-
żysko jest umiejscowione tuż nad 
ujściem wewnętrznym szyjki ma-
cicy, w większości je pokrywając. 
Ten rodzaj łożyska przodującego 
wiąże się z największym ryzykiem 
powstania powikłań w trakcie cią-
ży oraz podczas porodu; 

• łożysko przodująco brzeżnie: ło-
żysko jest umiejscowione w ten 
sposób, że brzegiem styka się 
z ujściem wewnętrznym szyjki 
macicy; 

• łożysko nisko usadowione: diagno-
zuje się je, gdy po 20. tygodniu 
ciąży łożysko znajduje się bliżej niż 
2 centymetry od ujścia wewnętrz-
nego szyjki macicy. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że ło-
żysko, które usadowione jest na przed-
niej ścianie macicy nie jest łożyskiem 
przodującym. Wręcz przeciwnie - jego 
umiejscowienie jest właściwe. 

PRZYCZYNY NIEPRAWIDŁO-
WEGO UMIEJSCOWIENIA SIĘ 
ŁOŻYSKA
Najczęściej diagnozowaną przyczy-
ną wystąpienia łożyska przodującego 
jest nieprawidłowa struktura śluzówki 
macicy przyszłej mamy. Powodem 
takiego stanu rzeczy są głównie za-

ŁOŻYSKO 
PRZODUJĄCE
Wszelkie komplikacje, które pojawiają się w trakcie 
ciąży mogą potencjalnie negatywnie wpływać zarówno 
na stan zdrowia dziecka, jak i przyszłej mamy. Nieste-
ty, dotyczą one coraz większej liczby kobiet, a do najczę-
ściej występujących zaliczamy te, które wiążą się z łoży-
skiem, czyli narządem powstałym z połączenia tkanki 
matki oraz płodu. Jego główną funkcją jest dostarczanie 
do tego drugiego niezbędnych składników odżywczych 
i odbiór szkodliwych produktów metabolizmu. Można 
wśród tych powikłań wyróżnić, m. in. łożysko przo-
dujące, które polega na nieprawidłowym ulokowaniu 
się tego narządu w ścianie macicy, w okolicach ujścia 
wewnętrznego jej szyjki, pokrywając ją częściowo albo 
w całości. Powikłanie to dotyczy około 0,5% ciąż. 
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biegi chirurgiczne przeprowadzane 
w obrębie macicy, w tym cesarskie 
cięcia przy poprzednich ciążach. 
Przyczynia się to do sytuacji, w któ-
rej nowo powstające łożysko “szuka” 
miejsca do rozwoju na ścianie macicy 
i wybiera tylko te, w których będzie 
ona posiadała prawidłową strukturę 
błony śluzowej. Im więcej razy w ob-
rębie macicy dochodziło do cięcia 

chirurgicznego, tym większe praw-
dopodobieństwo, że łożysko zacznie 
rozwijać się w obrębie ujścia szyjki 
macicy. Czynnikiem ryzyka, który 
może sprzyjać wystąpieniu łożyska 
przodującego jest również korzy-
stanie ze sztucznych metod wspo-
magających zapłodnienie. Co wię-
cej, większe prawdopodobieństwo 
nieprawidłowego umiejscowienia 

się łożyska istnieje w przypadku wy-
stąpienia ciąży mnogiej, a także, gdy 
wcześniej dochodziło do sytuacji, 
w której czyszczona była jama maci-
cy (np. poronienie, aborcja). Większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
łożyska przodującego występuje rów-
nież u kobiet, które po raz kolejny 
są w ciąży niż u tych, które oczekują 
dziecka pierwszy raz w życiu.
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ROZPOZNANIE ŁOŻYSKA 
PRZODUJĄCEGO
Rozpoznanie łożyska przodującego 
najczęściej przebiega podczas ba-
dania ultrasonograficznego kobiety 
będącej w ciąży. Według zaleceń Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologów i Po-
łożników określenie położenia łożyska 
w obrębie macicy powinno nastąpić 
na badaniach odbytych w około 20. 
i w około 30. tygodniu ciąży. Ponadto 
zaleca się, aby podczas tej diagnostyki 
wykonane zostało USG przezpochwo-
we, które z większą dokładnością określi 
położenie łożyska. Pozwoli ono na jed-
noznaczne stwierdzenie, czy światło 
wewnętrznego ujścia szyjki macicy jest 
przesłonięte. 

Warto przy tym pamiętać, że łożysko przo-
dujące można zdiagnozować dopiero po 
20. tygodniu ciąży, gdyż do tego czasu 
łożysko może się cały czas przemieszczać, 
w miarę jak rośnie i rozciąga się macica, 
a w szczególności jej dolna część. 

OBJAWY WSKAZUJĄCE NA ŁO-
ŻYSKO PRZODUJĄCE
Do najczęstszego objawu wskazującego 
na to, że łożysko jest niewłaściwie ułożo-
ne i ogranicza ujście wewnętrzne szyjki 
macicy należy plamienie bądź niewiel-
kie krwawienie z dróg rodnych kobiety. 
Zdarza się ono zazwyczaj dopiero w III 
trymestrze ciąży, jednak zaobserwowa-
nie takiego objawu w innym okresie jej 
trwania również należy niezwłocznie zgło-

sić swojemu lekarzowi prowadzącemu. 
Innymi niepokojącymi objawami mogą 
być też miękki brzuch i brak napięcia mię-
śniowego w jego obrębie. 

Na wystąpienie łożyska przodującego 
może wskazywać również ułożenie pło-
du w jamie macicy. Zwiększone ryzyko 
występuje wtedy, gdy płód jest ułożony 
prostopadle do ujścia szyjki macicy lub jest 
do niego skierowany pośladkami. 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE 
Z WYSTĘPOWANIEM ŁOŻYSKA 
PRZODUJĄCEGO
Najbardziej niebezpieczną komplikacją 
wynikającą z tego, że łożysko przysłania 
ujście szyjki macicy jest masywne krwa-
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wienie, które stanowi zagrożenie życia 
zarówno dla dziecka, jak i matki. Do pod-
stawowych działań, jakie należy podjąć 
w takim przypadku należy transfuzja krwi 
u matki oraz podawanie jej dużej ilości 
płynów. Jeśli krwawienie nie ustępuje 
przez dłuższy czas, wtedy jedyną szansą 
na jego zahamowanie pozostaje rozwią-
zanie ciąży przez cesarskie cięcie. 

Innym niebezpiecznym powikłaniem, któ-
re ściśle związane jest z wystąpieniem 
łożyska przodującego jest łożysko wrośnię-
te. Polega ono na tym, że kosmki łożyska 
bardzo głęboko przyrastają w głąb ściany 
macicy, szczególnie w dolnej jej części, 
gdzie wewnętrzna warstwa jest słabo 
wykształcona. Penetracja kosmków jest 

czasami tak bardzo silna, że wychodzi poza 
macicę i z tego względu wrastają one 
w sąsiednie narządy, np. w pęcherz mo-
czowy. Jedyną szansą na uratowanie życia 
matki w takim przypadku jest usunięcie 
macicy tuż po porodzie. Łożysko przodu-
jące może również powodować wrastanie 
naczyń krwionośnych płodu do naczyń 
krwionośnych matki zlokalizowanych 
w obrębie ujścia szyjki macicy. Jeśli mat-

ka ma inną grupę krwi niż płód, to może 
dojść do wytworzenia przeciwciał, które 
będą niszczyć krwinki dziecka, prowadząc 
do wystąpienia u niego niedokrwistości. 
Łożysko przodujące może wpływać rów-
nież na nieprawidłowe ułożenie dziecka 
w jamie macicy, co może się wiązać z wy-
stąpieniem wad rozwojowych. 

ZALECENIA DLA KOBIET ZE 
ZDIAGNOZOWANYM ŁOŻY-
SKIEM PRZODUJĄCYM
Kobiety, u których zdiagnozowano łoży-
sko przodujące muszą unikać jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej. Niewskazane jest 
wykonywanie czynności domowych wy-
magających wysiłku (np. sprzątania) oraz 
podnoszenie ciężarów (już nawet kilku ki-
logramów). Ponadto należy zrezygnować 
ze współżycia seksualnego, gdyż penetra-
cja i orgazm mogą powodować skurcze 
macicy, które mogą wywołać krwawienia 
z dróg rodnych kobiety. Co więcej zaleca 
się również stosować odpowiednią dietę, 
aby zapobiegać problemom z zaparcia-
mi i unikać wysiłku podczas oddawania 
stolca. 

Kobiety, u których zostało stwierdzone 
łożysko przodujące muszą ponadto od 
około 32. tygodnia ciąży pozostawać pod 

stałą kontrolą lekarza oraz przebywać 
w niewielkiej odległości od szpitala. 

POSTĘPOWANIE I PORÓD 
U KOBIET Z ŁOŻYSKIEM PRZO-
DUJĄCYM
U kobiet, u których występuje łożysko 
przodujące, zaleca się rozwiązanie ciąży 
poprzez cesarskie cięcie. Według zale-
ceń Polskiego Towarzystwa Ginekologów 

i Położników, jeśli odległość między brze-
giem łożyska, a ujściem wewnętrznym 
szyjki macicy jest większa niż 1 cm, można 
rozważyć poród naturalny. Jeśli jednak, 
występuje ryzyko przedwczesnego po-
rodu lub krwawienie z dróg rodnych jest 
intensywne, rozwiązanie ciąży przebiega 
już między 34. a 37. tygodniem ciąży, aby 
zapobiec sytuacji, w której poród natu-
ralny rozpocznie się bez nadzoru lekarza. 

Co więcej, u kobiet z łożyskiem przodują-
cym od 33. tygodnia ciąży stosuje się stery-
doterapię. Ma ona na celu szybszy rozwój 
płuc dziecka, aby zapobiec powstawaniu 
komplikacji wynikających z potencjalnie 
przedwczesnego porodu. Dodatkowo 
w tym okresie podaje się matce leki to-
kolityczne, które ograniczają aktywność 
skurczową macicy, stąd zapobiegają one 
wywołaniu przedwczesnego porodu. 

Łożysko przodujące jest bardzo poważ-
nym powikłaniem ciąży, które może wpły-
wać na zdrowie i życie dziecka oraz matki. 
Z tego względu nie należy bagatelizować 
wszelkich zaleceń lekarskich związanych 
z tą komplikacją.

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki

Najbardziej niebezpieczną komplikacją 
wynikającą z tego, że łożysko przysłania 

ujście szyjki macicy jest masywne 
krwawienie, które stanowi zagrożenie 
życia zarówno dla dziecka, jak i matki. 

MAMA I DZIECKO

29


