
Do komplikacji, w wyniku której po-
wstaje ciąża zaśniadowa dochodzi już 
na etapie zapłodnienia. Zarodek zawie-
ra nieprawidłowy materiał genetyczny, 
przez co trofoblast, czyli część zarodka 
odpowiedzialna za wytworzenie łożyska, 
rozrasta się do nienaturalnie olbrzymich 
rozmiarów.

RODZAJE ZAŚNIADU
Do rozwoju zaśniadu może dochodzić 
wskutek zapłodnienia jajeczka pozbawio-
nego jądra komórkowego przez jeden 
lub dwa plemniki. Zarodek pozbawiony 
matczynego materiału genetycznego 
nie jest w stanie prawidłowo się roz-
wijać. Cały swój potencjał wzrostowy 
wykorzystuje na rozrost łożyska. Płód 
w tym wypadku w ogóle nie powsta-

je, a nawet gdyby tak nie było, to nie 
mógłby przeżyć ze względu na to, że 
łożysko w przypadku tej patologii ciąży 
nie funkcjonuje prawidłowo. Co za tym 
idzie – nie jest w stanie zapewnić tlenu 
i składników odżywczych, wystarczają-
cych dla rozwoju płodu. Mówimy wtedy 
o zaśniadzie całkowitym.

Istnieje też druga postać: zaśniad czę-
ściowy, w przypadku którego przez dwa 
plemniki zapłodnione zostaje zdrowe 
jajeczko. Ze względu na zbyt dużą ilość 
materiału genetycznego, dochodzi do 
nadmiernej proliferacji (rozmnażania się 
komórek) części zygoty odpowiedzialnej 
za wytworzenie łożyska. Najczęściej płód 
w ogóle nie powstaje, lecz w niektó-
rych przypadkach opisywano 

ZDROWIE

ZAŚNIAD 
GRONIASTY
Pozytywny wynik testu ciążowego oznacza najczęściej ogrom-
ne szczęście i zapowiedź nadejścia nowego członka rodziny. 
Sama ciąża powinna być pięknym okresem w życiu kobiety. 
Jest to czas poświęcony na troskę o własne ciało, poukładanie 
obecnych spraw, aby przygotować świat na nadejście nowego 
członka rodziny. Proces zachodzenia w ciążę, jak i rozwoju 
płodu jest zjawiskiem wieloetapowym oraz wyjątkowo skom-
plikowanym. Dlatego bardzo duży nacisk kładzie się na badania 
kontrolne, ponieważ nie zawsze ciąża kończy się szczęśliwie. 
Istnieje szereg zagrożeń i komplikacji jakie mogą nas spotkać. 
Jedną z takich patologii jest zaśniad groniasty. Choroba, jaka 
się kryje pod tą dziwaczną nazwą, to nic innego jak łagodna 
postać choroby trofoblastycznej, czyli takiej, podczas której 
dochodzi do nieprawidłowego rozwoju kosmówki, a w kon-
sekwencji - całego łożyska.
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Do rozwoju zaśniadu może dochodzić wskutek zapłodnienia jajeczka 
pozbawionego jądra komórkowego przez jeden lub dwa plemniki. 
Zarodek pozbawiony matczynego materiału genetycznego nie jest 
w stanie prawidłowo się rozwijać. Cały swój potencjał wzrostowy 

wykorzystuje na rozrost łożyska. 
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obecność komórek płodu w badaniach. 
Jest on jednak na tyle słaby, że nie jest 
w stanie prawidłowo się rozwijać.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA
Zdrowy człowiek posiada 23 pary chro-
mosomów, które tworzą nasz materiał 
genetyczny. Połowę dostajemy od matki, 
a drugą połowę od ojca. Struktury te 
odpowiadają za programowanie naszych 
komórek i wyznaczanie im funkcji. In-
nymi słowy dyktują komórkom, w jakie 
tkanki mają się rozwinąć. Problem ciąży 
zaśniadowej polega na tym, że zarodek 
posiada zwiększoną liczbę chromoso-
mów, które otrzymuje podwójnie od 
ojca (zapłodnienie jajeczka przez dwa 
plemniki). W związku z tym nie jest 
możliwy poprawny rozwój, ponieważ 
zachwiane zostają sygnały wysyłane do 
komórek. Nie dochodzi w rezultacie do 
prawidłowego rozwoju tkanek, lecz do 
nadmiernego rozrostu łożyska, które osią-
ga olbrzymie rozmiary.

Statystycznie 1 na 1000 ciąż to ciąża za-
śniadowa. Istnieją pewne czynniki ryzyka, 
które sprzyjają powstawaniu zaśniadów. 
Są to:

• wiek matki: dotyczy to szczególnie 
kobiet powyżej 35. oraz poniżej 20. 
roku życia,

• obciążenie genetyczne matki: skłon-
ność do wytwarzania jajeczek bez jądra 
komórkowego,

• przebyta ciąża zaśniadowa w prze-
szłości,

• stosowanie doustnej antykoncepcji,

• czynniki zewnętrzne: w szczególno-
ści niedobór witaminy A oraz kwasu 
foliowego.

DIAGNOSTYKA
Do diagnozy wykorzystuje się przede 
wszystkim aparat USG. Podczas badania 
lekarz może zobaczyć zbyt duże, jak na 

ten moment ciąży powiększenie macicy 
oraz określany jako „burza śnieżna” obraz 
wielu cyst wypełnionych płynem (jest 
to rozrośnięte łożysko, które wyglądem 
przypomina kiść winogron). 

Alarmujące mogą być także wyniki ba-
dań krwi, w których poziom hormonu 
HCG osiąga kilkukrotność poziomu, który 
wskazuje na ciążę. Tutaj należy jednak 
uważać, ponieważ znacznie podwyż-
szony poziom HCG może też oznaczać 
zdrowo rozwijającą się ciążę bliźniaczą. 
Ten współczynnik nigdy nie jest jedyną 
podstawą diagnozy, może być jednak 
wskazówką. Lekarze często zwracają rów-
nież uwagę na niespecyficzne objawy, 
jakimi są podwyższone ciśnienie, anemia 
czy nadczynność tarczycy. Dlatego tak 
ważne są częste wizyty oraz dobra komu-
nikacja pomiędzy lekarzem a pacjentką.

LECZENIE
Wiadomość o zaśniadzie może być pio-
runująca dla rodziców, którzy dopiero co 
cieszyli się na widok dwóch kresek na 
teście ciążowym. Jednak ciąża zaśniado-
wa nie może przekształcić się w zdrową. 
Najczęstszą metoda terapii jest zabieg 

usunięcia zaśniadu przez łyżeczkowa-
nie macicy. Aby zapobiec komplikacjom, 
należy ten zabieg przeprowadzić jak 
najszybciej. Najczęściej odbywa się to 
w znieczuleniu ogólnym. W niektórych 
przypadkach, jeśli pacjentka nie chce 
mieć więcej dzieci, zaleca się zabieg cał-
kowitego usunięcia macicy.

Jeśli ciąża zaśniadowa jest w wysokiej 
kategorii ryzyka z podejrzeniem nowo-
tworzenia, po zabiegu łyżeczkowania 
może zostać podany chemioterapeutyk 
w celu prewencji przeciwnowotworo-
wej.

Po zakończeniu terapii zaleca się rok 
przerwy na zajście w następną ciążę. 
Poziom HCG może pozostawać pod-
wyższony przez bardzo długi czas, więc 
samo określenie, czy pojawiła się na-
stępna ciąża, będzie utrudnione. Nie 
wspominając już o tym, że organizm 
kobiety musi mieć czas na regenerację.

ZAŚNIAD A KOSMÓWCZAK
W większości przypadków zaśniad gro-
niasty nie niesie za sobą poważnych 
konsekwencji. Oczywiście nie jest to 

Zapadalność na zaśniad groniasty w Europie wynosi 
mniej więcej 1 przypadek na 1000 ciąż. W porównaniu 

z pacjentkami w wieku 21-35 lat, u młodszych (poniżej 21 
lat) lub starszych (powyżej 35 lat) kobiet ryzyko zaśniadu 
groniastego jest zwiększone o 1,9 raza, a u ciężarnych 
w wieku powyżej 40 lat – o 7,5 raza, natomiast wśród 
pacjentek w wieku powyżej 50 lat zaśniad groniasty 
występuje już w co trzeciej ciąży. Na podstawie tych 

obserwacji można wysnuć wniosek, że komórki jajowe 
u bardzo młodych lub starszych kobiet są podatne na 

nieprawidłowy przebieg zapłodnienia, który prowadzi do 
rozwoju całkowitego zaśniadu groniastego.

Źródło: www.podyplomie.pl 
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jednak powód, dla którego należy 
bagatelizować tą chorobę, ponieważ 
w bardzo rzadkich (2-3% pacjentek) 
przypadkach może prowadzić do po-
wstania kosmówczaka. Jest to złośliwy 
nowotwór kosmówki, który ma bardzo 

dużą skłonność do tworzenia przerzu-
tów. Prognozy w przypadku tego scho-
rzenia nie są już tak optymistyczne, jak 
w przypadku zaśniadu. Należy przejść 
długotrwałą chemioterapię, aczkolwiek 
tak jak w przypadku większości chorób 

nowotworowych, najważniejszy jest tu-
taj czas. Im szybciej podejmiemy właści-
wą terapię, tym większe szanse mamy 
na wyzdrowienie.

Zaśniad nie powstaje wskutek zanie-
dbań któregokolwiek z rodziców. Nic co 
robimy nie może spowodować, że zdro-
wa ciąża przekształci się w zaśniadową. 
Jednak naszą rolą jest dbanie o nasze 
zdrowie, zwłaszcza w tak wyjątkowym 
czasie. Wszelkie dolegliwości należy 
zgłaszać lekarzowi i pilnować badań 
kontrolnych. Należy też pamiętać, że 
zdrowemu organizmowi dużo łatwiej 
przezwyciężyć wszelkie trudności, więc 
zbilansowana dieta i dbałość o kondy-
cję zarówno fizyczną, jak i psychiczną 
powinno być dla nas priorytetem.

MARTYNA PIOTROWSKA
Pracownik Apteki

OBJAWY
 
W początkowym etapie choroba zaśniadowa wygląda na zdrowo roz-
wijającą się ciążę. Mogą jednak pojawić się alarmujące objawy, takie jak: 

• krwawienie podczas pierwszego trymestru,

• brązowo zabarwione upławy, wśród których można zauważyć w nie-
których przypadkach cysty przypominające kształtem winogrona,

• nudności i wymioty, które są dużo silniejsze niż w trakcie zdrowej ciąży,

• ból pęcherza (łożysko w przypadku ciąży zaśniadowej rośnie znacznie 
szybciej niż powinno, co powoduje silny nacisk na pęcherz).

Jeśli jesteś w pierwszym trymestrze ciąży i zauważysz któryś z tych 
objawów, koniecznie skontaktuj się z lekarzem!
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