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Przedstawiono wystêpuj¹ce w organizmie kobiety fizjologiczne zmiany
ci¹¿owe, ich wp³yw na obserwowane
dolegliwoci kliniczne i wyniki badañ
biochemicznych. Omówiono zmiany w
uk³adzie sercowo-naczyniowym, oddechowym, moczowym, pokarmowym,
metaboliczne i endokrynologiczne w
aspekcie praktycznej przydatnoci w
prowadzeniu praktyki lekarza ogólnego.

Physiological maternal changes, as
well as signs and symptoms during
pregnancy were presented. Changes
in cardiopulmonary, urinary, digestive
tract, metabolic and endocrinal
changes in the light of practical application in G-P practice were presented.

Celem zapewnienia miejscowych warunków do rozwoju i wzrastania p³odu, w
organizmie kobiety zachodzi szereg zmian
adaptacyjnych. Dziêki funkcji, pocz¹tkowo
cia³ka ¿ó³tego, przejmowanej w póniejszym
okresie przez sprawnie dzia³aj¹ce ³o¿ysko
dochodzi do przekszta³ceñ we wszystkich
uk³adach, których dzia³anie zostaje podporz¹dkowane temu naczelnemu celowi. W
ci¹¿y wyranie wzrasta zapotrzebowanie na
energiê, do poziomu ok. 300 kcal/dzieñ [23].
Wymaga to zwiêkszenia transportu substancji potrzebnych do wzrastania p³odu i jego
otoczenia, jak i produktów przemiany materii. W ujêciu najogólniejszym organizm kobiety musi wykonaæ znacznie wiêksz¹ pracê. Dochodzi zatem do zatrzymania wody
w ustroju, wzrostu objêtoci krwi kr¹¿¹cej,
zwiêksza siê objêtoæ wyrzutowa serca oraz
iloæ uderzeñ na minutê, wzrasta przep³yw
krwi przez nerki i filtracja k³êbkowa, zmieniaj¹ siê funkcje uk³adu oddechowego, pokarmowego oraz wydzielania wewnêtrznego. Szczegó³owe przedstawienie wszystkich
zmian przekracza ramy niniejszego opracowania, st¹d uwaga zostanie zwrócona na
najistotniejsze z klinicznego punktu widzenia problemy, które mog¹ wp³ywaæ na podejmowanie decyzji w praktyce lekarza ogólnego.

gromadzi siê wewn¹trz komórek wzrastaj¹cej macicy, gruczo³ów piersiowych i w tkance t³uszczowej. Ci¹¿owa hiperwolemia jest
spowodowana zatrzymaniem sodu a w konsekwencji wody, dziêki wysokiej aktywnoci
uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron oraz
zmianom w regulacji osmolarnoci. Konsekwencj¹ jest przyrost masy cia³a, hemodilucia i wzrost minutowego wyrzutu sercowego (cardiac output) [6,15].

Zatrzymanie wody w ustroju
ciê¿arnej
Najbardziej zewnêtrznie widocznym objawem ci¹¿y, poza powiêkszon¹ macic¹, jest
przyrost masy cia³a kobiety (przeciêtnie o
12,5 kg), g³ównie dziêki zatrzymywaniu wody
(6,5-8,5 litra) [23]. £o¿ysko, p³yn owodniowy i p³ód to ok. 3,5 litra, przyrost objêtoci
³o¿yska naczyniowego - 1,5-1,6 L (osocze
1200 - 1400 ml, masa krwinek ok. 300-400
ml). Pozosta³a czêæ przypada w wiêkszoci na przestrzeñ pozanaczyniow¹, pozakomórkow¹, ale stosunkowo niewielka iloæ

Regulacja osmolarnoci
Wzrost objêtoci osocza rozpoczyna siê
ju¿ oko³o 5 tygodnia ci¹¿y, co zwi¹zane jest
z wysok¹ aktywnoci¹ hormonu antydiuretycznego (ADH) i prowadzi do zatrzymania
sodu (ca³kowita retencja sodu w ci¹¿y jest
oceniana na ok. 900 mEq). Z uwagi na równoczesne zwiêkszenie pragnienia dochodzi
do spadku poziomu sodu w surowicy krwi o
3-4 mmol/l, co jest po³¹czone ze obni¿eniem
osmolarnoæ osocza o 8-10 mOsm/l. Opisane zmiany, ok. 10 tyg. ci¹¿y, ulegaj¹ stabilizacji, utrzymuj¹c siê prawie na tym
samym poziomie do koñca ci¹¿y. Zwiêkszone pragnienie, obserwowane w pocz¹tkowym okresie, wi¹¿e siê ze zwiêkszonym
wydalaniem moczu. Jest to stan przejciowy (utrzymuj¹cy siê do 8 tyg. ci¹¿y) kiedy
dochodzi do ustalania nowych warunków,
gdy¿ opisane zmiany prowadz¹ do obni¿enia progu uwalniania ADH [27]. Poprzez
wp³yw na zmianê napiêcia tkankowego, kr¹¿¹ce w wysokim stê¿eniu hormony, blokuj¹
zwrotne hamowanie wydalania ADH, co prowadzi do zatrzymania przyjmowanej w wiêkszych ilociach wody, ustalenia nowych
warunków dla osmolarnoci osocza a w
konsekwencji zmniejszenia pragnienia i zahamowania poliurii. Stê¿enie ADH w surowicy krwi jest porównywalne do okresu poza
ci¹¿¹, pomimo trzy do czterokrotnie szybszej jego degradacji. Stan taki jest mo¿liwy
dziêki produkcji znacznych iloci wazopre195

synazy pochodzenia ³o¿yskowego. Rozk³ada ona zarówno oksytocynê jak i ADH, a jej
poziom w czasie ci¹¿y wzrasta 1000 krotnie [27].
Uk³ad Renina-Angiotensyna
-Aldosteron (RAA)
W ci¹¿y obserwujemy wysok¹ aktywnoæ uk³adu RAA. Aktywnoæ osoczowa
reniny wzrasta 5-10 krotnie. Podobnie wzrasta aktywnoæ zarówno angiotensynogenu,
angiotensyny jak i aldosteronu, którego poziom w ci¹¿y donoszonej jest dwukrotnie
wy¿szy w porównaniu do okresu poza ni¹.
[6,31,40,43].
Przedsionkowy hormon
natriuretyczny (przedsionkowy
czynnik natriuretyczny  ANP)
Przedsionkowy hormon natriuretyczny
(Atrial Natriuretic Peptide  ANP) jest bia³kiem syntetyzowanym w miocytach przedsionka serca, w odpowiedzi na jego poszerzenie i odgrywa istotn¹ rolê w regulacji objêtoci przestrzeni pozakomórkowej. Wykazuje dzia³anie diuretyczne, niatriuretyczne,
zwiêksza przep³yw krwi przez nerki i przepuszczalnoæ naczyñ, jak równie¿ wykazuje dzia³anie naczyniorozkurczowe, czyli dzia³a antagonistyczne do uk³adu RAA. Przyjmuje siê, ¿e podwy¿szenie poziom tego
hormonu mo¿e byæ ogólnoustrojow¹ odpowiedzi¹ na przewlek³e przeci¹¿enie objêtociowe. Nie ma zgodnoci odnonie roli, jak¹
pe³ni w ci¹¿y, jak równie¿ czy w trakcie jej
fizjologicznego przebiegu jego poziom wzrasta. Przeprowadzona metaanaliza wykaza³a jednak, ¿e poziom ANP w ci¹¿y, w porównaniu do okresu poza ni¹, wyranie
wzrasta [3].
Zmiany w uk³adzie sercowonaczyniowym
Ci¹¿owe zmiany adaptacyjne mo¿na
scharakteryzowaæ jako zwiêkszenie objêtoci ³o¿yska naczyniowego, zwiêkszeniu minutowego wyrzutu serca, spadek cinienia
têtniczego krwi i uogólniony spadek obwodowego oporu naczyniowego.
Serce
W wyniku zwiêkszonej objêtoci krwi, od
pierwszego trymestru ci¹¿y, w badaniu echokardiograficznym obserwujemy zwiêkszony
wymiar pónorozkurczowy lewej komory.
Podobnie zwiêkszaj¹ siê rozmiary przedsionków. Zmiany w sercu kobiety ciê¿arnej
s¹ podobne do obserwowanych u sportowców. W ci¹¿y fizjologicznej nie obserwujemy zmian w centralnym cinieniu ¿ylnym ani
w kr¹¿eniu p³ucnym (capillary pulmonary
wedge pressure). Uniesiona przepona powoduje zmianê sylwetki serca (obserwowane w badaniu rentgenowskim klatki piersiowej) polegaj¹ce na uniesieniu lewego obrysu serca i przesuniêciu jego koniuszka w
lewo. W badaniu EKG obserwujemy równie¿ przesuniêcie osi elektrycznej serca w
lewo [6,15].
Rzut minutowy serca
(objêtoæ minutowa  cardiac output)
Minutowy rzut serca w ci¹¿y wzrasta o
ok. 50%, g³ównie w pierwszej po³owie. Z
wartoci rednio 4,88 L/min obserwowanych
przed ci¹¿¹ osi¹ga rednio 7,34 L/min w 34
tygodniu [42]. Tak du¿a zmiana jest pochod196

n¹ zarówno wzrostu czêstoci uderzeñ serca na minutê o ok. 10-15, jak i zwiêkszonej
objêtoci wyrzutowej (stroke volume)  g³ównie w pierwszej po³owie ci¹¿y (rednio z 65
do 85 ml) [37]. Zwiêkszenie minutowej objêtoci serca pokrywa g³ównie zwiêkszony
dop³yw krwi do macicy i gruczo³ów piersiowych. We wczesnej ci¹¿y stanowi to 2-3%
przep³ywu przez macicê i 1% przez gruczo³y piersiowe. W koñcowym okresie przez
macicê przep³ywa ok. 450-650ml/min, co
stanowi 17% rzutu minutowego, a przez gruczo³y piersiowe  2%. W tym te¿ okresie
przep³yw krwi przez nerki stanowi 20% objêtoci minutowej przez skórê i mózg po
10%, a przez têtnice wieñcowe  5% [22].
Minutowa objêtoæ serca zle¿y od pozycji ciê¿arnej, gdy¿ u kobiety le¿¹cej na
wznak jest o ok. 10-30% ni¿sza w porównaniu do le¿¹cej na boku (w pozycji pó³lewobocznej) [4]. Opisywane zmiany zwi¹zane z pozycj¹ ciê¿arnej wystêpuj¹ jedynie po
24 tyg. ci¹¿y. W pozycji na wznak ciê¿arna macica powoduje ucisk na ¿y³ê pró¿n¹
doln¹, prowadz¹c do utrudnienia dop³ywu
krwi do serca w konsekwencji do zmniejszenia wype³nienia przedsionka co prowadzi do
zmniejszenia rzutu serca. U 95% kobiet mechanizmy kompensuj¹ce prowadz¹ do szybkiego wzrostu obwodowego oporu naczyniowego i utrzymania prawid³owego cinienia
têtniczego krwi, podczas gdy u ok. 5% kobiet mechanizmy te nie dzia³aj¹. Dochodzi
prawdopodobnie do aktywacji uk³adu parasympatycznego i w konsekwencji rozwija siê
zespó³ ¿y³y pró¿nej dolnej, przebiegaj¹cy
z obni¿eniem cinienia i omdleniem [15]. Jedynym leczeniem jest zmiana pozycji na
boczn¹.
Cinienie têtnicze i ¿ylne krwi
Cinienie têtnicze krwi jest wyk³adnikiem
minutowej objêtoci serca i obwodowego
oporu naczyniowego. W ci¹¿y, pomimo wyranego wzrostu minutowego wyrzutu sercowego cinienie têtnicze krwi spada, w wyniku obni¿enia obwodowego oporu naczyniowego. Mechanizm spadku obwodowego
oporu naczyniowego nie jest do koñca poznany, ale przyjmuje siê ¿e przyczyn¹ jest
szczególnie wysokim poziomem progesteronu [6,40,43]. Udowodniono te¿, ¿e naczynia kobiet ciê¿arnych znacznie s³abiej ni¿
nieciê¿arnych reaguj¹ wzrostem cinienia
krwi na wlew angiotensyny II [41], co pozwala wysnuæ hipotezê, ¿e prawid³owo funkcjonuj¹cy ródb³onek ciê¿arnej wykazuje
wysok¹ aktywnoæ miejscowych mediatorów, które dzia³aj¹ rozkurczaj¹co na miêniówkê g³adk¹, a w³aciwie os³aniaj¹ naczynia przed dzia³aniem wazopresorów, co
prowadzi do spadku obwodowego oporu
naczyniowego. Wród substancji ochraniaj¹cych naczynia przed tymi czynnikami
wymieniæ nale¿y miejscow¹ produkcjê
znacznych iloci prostaglandyn [13,44],
szczególnie prostacykliny PGI2, która jest
tak¿e jednym z najpotê¿niejszych inhibitorów agregacji p³ytek [32]. Kolejno wymieniany mediator  ródb³onkowy czynnik relaksuj¹cy (EDRF  endothelial derived-relaxing
factor) [14], który zosta³ póniej zidentyfikowany jako tlenek azotu (NO), wp³ywa miêdzy innymi na relaksacjê naczyñ [24]. Udowodniono, ¿e tlenek azotu dzia³a os³aniaj¹c
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na naczynia ciê¿arnej przed dzia³aniem
wazopresorów [33], a jego mo¿liwy udzia³
w patomechanizmie zagra¿aj¹cej rzucawki
t³umaczy praca Madea T. i wsp. [29]. Wykazano w niej, ¿e podanie inhibitora syntazy
tlenku azotu (L-NMMA) w dawce zbyt ma³ej
dla wywo³ania nadcinienia prowadzi do
wzrostu odpowiedzi skurczowej naczyñ na
wlew angiotensyny II. Równoczesne podanie L-argininy (substratu do produkcji NO) i
inhibitora syntazy tlenku azotu powoduje
obni¿enie odpowiedzi skurczowej naczyñ w
tym tecie. Egzogenny aminokwas L-arginina wydaje siê odgrywaæ rolê w regulacji
prawid³owej funkcji ródb³onka, kontroli cinienia têtniczego krwi, jak równie¿ mo¿e
mieæ wp³yw na wyniki leczenia jednego z
najbardziej niebezpiecznych powik³añ ci¹¿owych, jakim jest zagra¿aj¹ca rzucawka
[29,38].
Wymienione powy¿ej czynniki dzia³aj¹
rozkurczaj¹co na naczynia, a tlenek azotu
nasila tak¿e przeciwagregacyjne dzia³anie
prostacykliny na p³ytki, (w których cGMP i
cAMP dzia³aj¹ jednokierunkowo), hamuj¹c
tworzenie zakrzepów [20].
Obserwowany w ci¹¿y spadek cinienia
têtniczego krwi rozpoczyna siê ok. 8 tygodnia ci¹¿y. Rozkurczowe i rednie cinienie
têtnicze krwi (mean arterial pressure - MAP)
spadaj¹ bardziej ni¿ cinienie skurczowe,
które w ci¹¿y zmienia siê nieznacznie. Najni¿sze wartoci rozkurczowego i redniego
cinienia têtniczego krwi notowano w rodkowym okresie ci¹¿y, a spadek wynosi³ odpowiednio o 16-20 mm Hg, powracaj¹c w
okresie oko³oporodowym do wartoci obserwowanych przed ci¹¿¹.
¯ylne cinienie krwi w koñczynach górnych nie zmienia siê, natomiast w dolnych
wzrasta z wartoci ok. 10 cm H2O w pierwszym trymestrze ci¹¿y do ok. 25 cm H2O, w
okresie oko³oporodowym [1]. Jest to spowodowane uciskiem powiêkszonej ciê¿arnie macicy na ¿y³ê pró¿n¹ doln¹. Opisywana zmiana cinienia prowadziæ mo¿e do
obrzêku koñczyn dolnych, powstawania ¿ylaków, jak równie¿, z uwagi na zwolnienie
przep³ywu krwi w tym obszarze, zwiêksza
ryzyko wyst¹pienia zakrzepicy ¿y³ g³êbokich.
Monitorowanie hemodynamiczne
Stosuj¹c agresywne metody monitorowania z u¿yciem cewnika Swan-Ganz'a (w
praktyce u¿ywane bardzo rzadko) mo¿na
oceniæ zmiany jakie wywo³uje ci¹¿¹ w kr¹¿eniu centralnym i funkcji lewej komory serca.
W badanej t¹ metod¹ grupie kilkunastu
ochotniczek stwierdzono wzrost minutowej
objêtoci serca i czêstoci akcji serca, wyrane obni¿enie obwodowego i p³ucnego
oporu naczyniowego oraz cinienia onkotyczngo. Nie wykazano wp³ywu na cinienie zaklinowania w kapilarach p³ucnych
(pulmonary capillary wedge pressure 
PCWP) jak równie¿ orodkowe cinienie
¿ylne, a omówione wartoci przedstawiono
w tabeli I [5].
Wp³yw porodu na zmiany
hemodynamiczne w kr¹¿eniu
Minutowa objêtoæ serca mierzony pomiêdzy skurczami w I okresie porodu wzrasta o 12% w porównaniu do wartoci obserwowanych w ostatnim okresie ci¹¿y. Wzrost
K. Rytlewski

ten jest pocz¹tkowo spowodowany zwiêkszeniem objtoci wyrzutowej serca (stroke
volume), w póniejszym okresie ból i stres
prowadzi do tachykardii. rednie cinienie
têtnicze krwi wzrasta sukcesywnie w miarê
postêpu porodu od 82-91 mmHg na pocz¹tku do ok. 102 mmHg pod koniec I okresu
porodu. Minutowy wyrzut serca w tym okresie porodu wzrasta o 51% (z 6,99 L/min, do
10,57 L/min) [36].
W czasie skurczu minutowa objêtoæ
serca wzrasta o 1,14 L/min, przy rozwarciu
ujcia szyjki macicy ok. 3 cm, a pod koniec
I okresu porodu (przy rozwarciu powy¿ej 8
cm) przyrost ten wynosi ok. 2,7 L/min. Na
pocz¹tku porodu, w czasie czynnoci skurczowej do kr¹¿enia matki zostaje wt³oczone dodatkowo ok. 300-500 ml krwi z ciê¿arnej macicy, co powoduje wzrost powrotu ¿ylnego do serca, wzrost objêtoci wyrzutowej
i minutowej objêtoci serca, jak równie¿
wzrost cinienia têtniczego krwi [22, 36]. W
trakcie zewn¹trzoponowego znieczulenia
porodu opisane powy¿ej zmiany s¹ znacznie mniejsze w przerwie miêdzy skurczami,
natomiast w czasie skurczu s¹ takie same
jak u ciê¿arnych rodz¹cych bez znieczulenia. Istotny wp³yw na minutow¹ objêtoæ serca ma pozycja rodz¹cej, gdy¿ jej wartoci
s¹ wyranie wy¿sze w pozycji bocznej, co
sugeruje ¿e objêtoæ minutowa serca w czasie porodu jest zale¿na od frakcji preload
[4]. Podane fakty prowadz¹ do jednoznacznej konkluzji, ¿e w czasie porodu nale¿y unikaæ pozycji na wznak, czyli ¿e kobieta powinna rodziæ w pozycji bocznej.
Bezporednio po porodzie (10-30 minut)
minutowa objêtoæ serca osi¹ga swoje maksimum, pomimo zwolnienia w tym okresie
czêstoci uderzeñ serca. Przyjmuje siê ¿e
jest to wynikiem wzrostu objêtoci wyrzutowej (stroke volume) serca jako odpowiedzi
na wzrost objêtoci krwi kr¹¿¹cej na skutek
poporodowego obkurczenia trzonu macicy.
Po 2-4 tygodniach od porodu omawiane parametry powracaj¹ do wartoci obserwowanych przed ci¹¿¹ [15,36].
Zmiany w uk³adzie hematologicznym
Objêtoæ osocza i iloæ krwinek
czerwonych
Objêtoæ krwi wzrasta pomiêdzy 6 a 30
-34 tygodniem ci¹¿y. W póniejszym okresie utrzymuje siê na sta³ym poziomie. redni
przyrost wynosi 40-50%, niemniej notowano tak¿e ni¿sze (20%) lub wy¿sze (nawet o
100%) wartoci. Przyrost ten koreluje z urodzeniow¹ mas¹ cia³a p³odu, a w ci¹¿ach
mnogich jest wy¿szy ni¿ w pojedynczych.
Opisane zjawisko jest wynikiem przyrostu
osocza (wzrost od 6 do 30 tyg. ci¹¿y) o
1200-1300 ml w porównaniu do wartoci
przed ci¹¿¹. Obserwujemy tak¿e przyrost
bezwzglêdnej masy erytrocytów (od 10 do
30 tyg. ci¹¿y), ale bez suplementacji ¿elaza
jest oceniany na ok. 18% wartoci wyjciowych, st¹d obserwowane zjawisko spadku
hematokrytu. Czasami stan taki okrelamy
mianem fizjologicznej anemii ciê¿arnych
Suplementacja ¿elaza w ci¹¿y prowadzi do
znacznie wy¿szego przyrostu masy erytrocytów (nawet do ok. 30% wartoci wyjciowych). Z uwagi na fakt, ¿e iloæ erytrocytów
zwiêksza siê stale w czasie ci¹¿y, a osocze
tylko do ok. 30 tyg., w ostatnim okresie ci¹Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 4

¿y czêsto dochodzi do podwy¿szenia hematokrytu, nawet do wartoci obserwowanych
przed ci¹¿¹. Poziom erytropoetyny w ci¹¿y
równie¿ wzrasta dwu do trzykrotnie, pocz¹wszy od 16 tygodnia ci¹¿y. Obserwujemy tak¿e przyrost odsetka retikulocytów [15].
Opisany mechanizm adaptacyjny
zmniejsza ryzyko powa¿nych uszkodzeñ
narz¹dowych na wypadek krwotoku, jaki
mo¿e wyst¹piæ w ci¹¿y lub po porodzie, przeciwdzia³a znacznemu spadkowi cinienia na
skutek niskiego obwodowego oporu naczyniowego, niemniej nale¿y pamiêtaæ, ¿e z
uwagi na opornoæ naczyñ krwiononych
na wazopresory mo¿e dochodziæ do omdleñ
ortostatycznych, gdy¿ mechanizmy kompensuj¹ce nie s¹ tak sprawne jak w okresie poza
ci¹¿¹.
rednia utrata krwi w czasie porodu drog¹ pochwowa jest oceniana na 500 ml, niepowik³anego ciêcia cesarskiego na nie wiêcej ni¿ 1000 ml, a przy koniecznoci wykonania wyciêcia macicy na ok. 1500 ml i dotyczy zwykle pierwszej doby po porodzie
[35]. Obecnie, przy czêsto stosowanej technice ciêcia cesarskiego (Misgav-Ladach),
utrata krwi jest mniejsza ni¿ przy tradycyjnym sposobie wykonywania tego zabiegu.
U osób nie bêd¹cych w ci¹¿y taka utrata krwi
prowadzi do wyrównywania ubytku przez
szybki wzrost objêtoci osocza, co w efekcie po 24 godzinach obserwacji, daje proporcjonalny do utraty krwi spadek hematokrytu. Po niepowik³anym porodzie natomiast,
w pierwszych 3-4 dniach obserwujemy powolny spadek hematokrytu, z nastêpowym
jego wzrostem w 4-5 dobie do wartoci obserwowanych przed porodem [15].
Metabolizm ¿elaza
¯elazo jest wch³aniane w postaci dwuwartociowych zwi¹zków, natomiast trójwartociowe ¿elazo, wystêpuj¹ce w po¿ywieniu
wymaga redukcji (przez enzym reduktazê
¿elazow¹) do dwuwartociowego. Przy prawid³owym poziomie ¿elaza w ustroju wch³anianiu z przewodu pokarmowego podlega
jedynie 10% tego zwi¹zku, podczas gdy w
sytuacjach zwiêkszonego zapotrzebowania
wch³anianie wzrasta. Nastêpnie ¿elazo jest
uwalniane z enterocytów do krwiobiegu,
gdzie przy pomocy transferyny jest przenoszone do komórek docelowych, g³ównie w
w¹trobie, ledzionie, miêniach i szpiku. W
75% jest przekszta³cane w hemoglobinê. W
ci¹¿y zapotrzebowanie na ¿elazo wynosi ok.
1000 mg, z czego ok. 500 ml pokrywa zwiêkszona produkcjê erytrocytów, 300 jest transportowane do p³odu (na zasadzie aktywnego transportu), a 200 mg zostaje wydalone
z przewodu pokarmowego dziêki utracie
enterocytów. Przyjmuje siê, ¿e dzienne zapotrzebowanie na ¿elazo u kobiety ciê¿arnej wynosi ok. 3,5 mg, wzrastaj¹c w trzecim
trymestrze do 6-7 mg/dobê. Normalna dieta
nie pokrywa zwiêkszonego zapotrzebowania, co udowodniono badaj¹c niektóre
wskaniki, jak np. poziom Hb, ¿elaza, ferrytyny lub osoczowej zdolnoci wi¹zania ¿elaza. U kobiet otrzymuj¹cych preparaty ¿elaza poza zwiêkszeniem zdolnoci wi¹zania
¿elaza nie notowano zmian omawianych
wskaników [15]. W zwi¹zku z powy¿szymi
faktami rekomenduje siê podawanie 30 mg
elementarnego ¿elaza (np. 1 tabletka zawie-

raj¹ca 325 mg glukonianu ¿elaza), po 20
tygodniu ci¹¿y, gdy¿ wczeniejsze podanie
mo¿e siê wi¹zaæ z nasileniem nudnoci lub
nawet z wymiotami. W przypadki niedoboru ¿elaza wystêpuj¹cego przed ci¹¿¹ dawki
¿elaza powinny byæ wiêksze, dobrane indywidualnie i nale¿y je stosowaæ ju¿ w pierwszym okresie ci¹¿y.
P³ytki
Brak zgodnoci odnonie zmian w iloci p³ytek u kobiety ciê¿arnej, w niemniej
wiêkszoci opracowañ zwraca siê uwagê na
niewielkie ich spadek. U ok. 8% ciê¿arnych
stwierdza siê miernego stopnia trombocytopeniê 70000-150000, która nie prowadzi
do patologii. W czasie 1-2 tygodni po porodzie iloæ p³ytek wraca do wartoci wyjciowych [15].
Uk³ad odpornociowy i leukocyty
W pocz¹tkowym okresie dochodzi do
adaptacji uk³adu immunologicznego, gdy¿
zmiany w jego funkcjonowaniu warunkuj¹
blokowanie mechanizmów odrzucaj¹cych
ci¹¿ê jako tzw. przeszczep semiallogeniczny, szczególnie cytotoksyczn¹ odpowied
komórek matki. Warunkiem prawid³owego
rozwoju ci¹¿y jest wytworzenie tolerancji dla
antygenów pochodz¹cych od ojca, st¹d istnieje koniecznoæ zmiany odpowiedzi a nie
stworzenie stanu niedoboru odpornoci.
Podstawow¹ zmian¹ jest przesuniêcie
w typie odpornoci, co obni¿a odpowied
typu komórkowego a zwiêksza odpowied
humoraln¹. Przejawia siê to w spadkiem iloci komórek T-helper1 i NK, a wzrostem
komórek T-helper2. Klinicznie spadek odpornoci komórkowej manifestuje siê zwiêkszon¹ podatnoci¹ na infekcjê np. wirusem
cytomegalii lub ospy wietrznej w ci¹¿y, z
drugiej strony mo¿e t³umaczyæ poprawê np.
w przebiegu reumatycznego zapalenia stawów [15]. Wród wielu, nie do koñca poznanych, mechanizmów zwróciæ uwagê nale¿y na uk³ad HLA-G który wydaje siê odgrywaæ istotn¹ rolê, ukrywaj¹c trofoblast
przed uk³adem immunologicznym matki [2].
W ci¹¿y fizjologicznej obserwujemy
wzrost leukocytozy. W pierwszym trymestrze mo¿e zawieraæ siê w granicach do
5100 do 9900/mm3, a w drugim i trzecim
rednio wynosi ok. 5 600 (w granicach 5 600
-12 200). Opisywany wzrost leukocytozy
wi¹¿ê siê g³ównie z przyrostem iloci segmentowanych neutrofile i granulocytów, a
fakt ten próbuje siê t³umaczyæ wysokim poziomem estrogenów i kortyzolu [6].
Uk³ad hemostatyczny
Ci¹¿a wi¹¿e siê ze wzrostem ryzyka
powik³añ zatorowo-zakrzepowych z uwagi
na obserwowane utrudnienie kr¹¿enia ¿ylnego w obrêbie koñczyn dolnych i zmiany
w uk³adzie krzepniêcia. Podwy¿szeniu ulega poziom wielu czynników prokoagulacyjnych, w efekcie czego dochodzi do wzrostu
naturalnych inhibitorów krzepniêcia, ale jest
to po³¹czone ze spadkiem aktywnoci fibrynolitycznej osocza. Znacznemu podwy¿szeniu ulegaj¹ poziomy czynników I, VII, VIII,
IX i X. Poziomy czynników II, V, XII nie ulegaj¹ zmianie lub podnosz¹ siê nieznacznie,
a czynników XI i XIII ulegaj¹ obni¿eniu. Poziom fibrynogenu zaczyna wzrastaæ w pierw197

szym trymestrze ci¹¿y, a w trzecim trymestrze wyranie wzrasta o 50% wartoci poza
ci¹¿¹. Wartoci czasu protrombinowego
(PT), czasu aktywacji tromboplastyny
(APTT) i czasu trombinowego (TT) ulegaj¹
skróceniu, ale ich wartoci mieszcz¹ siê w
ogólnie przyjêtych wartociach normy, podczas gdy czas krwawienia i krzepniêcia nie
ulegaj¹ zmianie. Opisane powy¿ej zmiany
okrelane s¹ mianem nadkrzepliwoci [15].
Zmiany w uk³adzie oddechowym
W ci¹¿y luzówka nosa i gard³a mo¿e
byæ obrzêkniêta i jest to spowodowane wysokim poziomem estrogenów, st¹d je¿eli
istnieje koniecznoæ intubacji to rurkê intubacyjn¹ nale¿y dok³adnie pokryæ ¿elem,
gdy¿ w przeciwnym wypadku mo¿e dojæ do
miejscowego krwawienia lub nawet uszkodzenia tchawicy.
Zmiany mechaniczne
Adaptacja ci¹¿owa wczenie powoduje
zmiany w wygl¹dzie klatki piersiowej. Przyjmuje siê, ¿e s¹ one spowodowane rozlunieniem przyczepów miêni miêdzy¿ebrowych i wystêpuj¹ we wczesnej ci¹¿y, znacznie wczeniej ni¿ uniesienie ku górze przepony przez powiêkszon¹ macicê. K¹t miêdzy¿ebrowy powiêksza siê z ok. 70% do
100%, wymiar poprzeczny klatki piersiowej
wzrasta o ok. 2 cm a obwód klatki piersiowej o ok. 5-7 cm.
W miarê postêpu ci¹¿y przepona unosi
siê ku górze przeciêtnie 4 cm, ale jej ruchomoæ nie jest upoledzona i wynosi ok. 1 - 2
cm. Funkcja miêni miêdzy¿ebrowych równie¿ jest zachowana, a maksymalne cinienie wdechowe i wydechowe nie zmienia siê
[16,28].
Przyjmuje siê ¿e ci¹¿¹, poprzez uniesienie przepony powoduje zmniejszenie pojemnoci zalegaj¹cej p³uc (residual volume RV), a przez to zmniejszenie (o ok. 5%) ca³kowitej pojemnoci p³uc (total lung capacity
 TLC), jak równie¿ czynnociowej pojemnoci zalegaj¹cej (functional residual capacity  FRC). Pojemnoæ ¿yciowa p³uc (vital
capacity  VC) nie ulega zmianie, zwiêksza
siê natomiast o ok. 5-10% maksymalna pojemnoæ wdechowa (inspiratory capacity 
IC), jak równie¿ pojemnoæ oddechowa (tidal volume  TV). Ci¹¿a nie wp³ywa na wynik bania spirometrycznego, dlatego jest ono
przydatne w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu schorzeñ p³ucnych. Wysoki
poziom progesteronu jest odpowiedzialny za
stan przewlek³ej hiperwentylacji, dziêki
zwiêkszeniu iloci oddechów i pojemnoci
oddechowej p³uc u ciê¿arnych [15].
Wymiana gazowa
Wzrost iloci oddechów i oddechowej
pojemnoci p³uc powoduje zwiêkszenie o 50
-70% wentylacji pêcherzykowej, pêcherzykowego PO2 i spadek pêcherzykowego
PCO2. Hiperwentylacja prowadzi do spadku cinienia parcjalnego dwutlenku wêgla
(PCO2) we krwi têtniczej (z wartoci 37-40
mmHg poza ci¹¿¹) do 27-32 mmHg. Opisany stan u³atwia wymianê gazow¹ przez ³o¿ysko  czyli odbieranie w kr¹¿eniu p³odowym tlenu od matki, a w kr¹¿eniu matki 
p³odowego dwutlenku wêgla. Niski poziom
PCO2 w kr¹¿eniu matki warunkuje przewle198

k³¹ alkalozê oddechow¹, która jest czêciowo kompensowana poprzez zwiêkszone
wydalania dwuwêglanów z moczem. Pozwala to utrzymaæ pH w granicach 7,4-7,45 i
obni¿a poziom dwuwêglanów do wartoci 18
-21 mEq/L. We wczesnej ci¹¿y cinienia
parcjalne tlenu (PO2) wzrasta do wartoci
106-108 mmHg, natomiast w okresie koñcowym nieznacznie spada do 101-104
mmHg. Gradient pêcherzykowo têtniczy
(PA-aO2) powoli ronie, aby w koñcowym
okresie ci¹¿y osi¹gn¹æ wartoci 20 mmHg
(przed ci¹¿¹ 14 mmHg).W czasie porodu,
szczególnie w pozycji le¿¹cej na wznak
gradient pêcherzykowo têtniczy wzrasta do
26 mmHg [15].
Zmiany w uk³adzie moczowym
Nerki w ci¹¿y powiêkszaj¹ swoj¹ objêtoæ, na skutek zwiêkszenia unaczynienia,
przyrostu podcieliska i poszerzeniu uk³adu kielichowo-miedniczkowego. Wymiar
pod³u¿ny zwiêksza siê o ok. 1 cm. Poszerzeniu ulêgaj¹ tak¿e moczowody, a wymiar
miedniczek nerkowych powiêksza siê rednio o 15 mm (w granicach od 5 do 25 mm)
po stronie prawej i 5 mm (3-8mm) po stronie lewej. Poszerzenie moczowodów, nawet
do wymiaru 2 cm, jest widoczne najbardziej
w po³owie ci¹¿y, a za przyczynê tych zmian
uznaje siê zarówno podwy¿szony poziom
progesteronu (co równie¿ prowadzi do spowolnieniu perystaltyki moczowodów), jak
równie¿ fakt bliskiego s¹siedztwa poszerzonych naczyñ macicznych i jajnikowych w
dolnym odcinku moczowodów inne po stronie prawej a inne po lewej. Obserwowane
od po³owy ci¹¿y zmiany w pêcherzu moczowym polegaj¹ na uniesieniu i przekrwieniu
jego ciany, szczególnie w okolicy trójk¹ta
pêcherzowego, a ucisk struktur p³odowych
mo¿e prowadziæ do mikrohematurii. O koñcowym okresie zmniejsza siê pojemnoæ
pêcherza moczowego i zwiêksza siê czêstoæ
okresowego nieotrzymania moczu [15].
Przep³yw nerkowy
Przep³yw nerkowy osocza (effective renal plasma flow  ERPF) wyranie wzrasta
od 16 tygodnia ci¹¿y (o 75%) w porównaniu
do okresu poza ci¹¿¹, a¿ do 34 tygodnia,
kiedy nastêpuje zwolnienie (przyrost do ok.
25%). Zwiêksza siê tak¿e filtracja k³êbuszkowa (glomerular filtration rate - GRF), pocz¹wszy od 5-7 tygodnia ci¹¿y, osi¹gaj¹c
wartoci o 50% wy¿sze i stan taki utrzymuje siê do koñca ci¹¿y. Z uwagi na fakt dysproporcjonalnego wzrostu EPRF i GRF w
pocz¹tkowym okresie ci¹¿y dochodzi do
spadku frakcji filtrowanej (wskanik przes¹czania  filtraction fraction  FF; tabela II).
Klirens endogennej kreatyniny pozwala, z wystarczaj¹c¹ dla celów klinicznych
dok³adnoci¹, zmierzyæ wielkoæ GRF. U
ciê¿arnych obserwujemy wzrost wartoci
tego parametru do ok. 150-200 ml/min, w
porównaniu do 120 ml/min poza ni¹. Kliniczn¹ konsekwencj¹ zwiêkszenia filtracji k³êbkowej (GRF) jest obni¿enie osoczowego
poziomu kreatyniny (z 0,8 mg/dl do 0,5 mg/
dl), mocznika (z 13 mg/dl do 9 mg/dl) w przebiegu ca³ej ci¹¿y. Poziom kwasu moczowego obni¿a siê jedynie do 24 tygodnia ci¹¿y
[15].
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Funkcja kanalików nerkowych
Pomimo obserwowanego w ci¹¿y wysokiego poziomu aldosteronu, co pozwala³oby podejrzewaæ wysok¹ utratê potasu, wykazano zatrzymywanie tego pierwiastka (w
iloci sumarycznej dla ci¹¿y 350 mmol).
Wiêkszoæ jest zu¿ywana na potrzeby wzrastaj¹cego p³odu i ³o¿yska. Uznaje siê, ¿e
zdolnoæ nerek do zatrzymywania potasu
jest zwi¹zana z wysokim poziomem progesteronu jaki obserwujemy w ci¹¿y.
Wzrost wydalania glukozy z moczem
jest w ci¹¿y zjawiskiem powszechnie znanym, st¹d obserwowana czasami glikozuria jest niekoniecznie zjawiskiem patologicznym. Ciê¿arne u których stwierdzamy normalny poziom glikemii wydalaj¹ z moczem
od 1 do 10 g glukozy na dobê. Glikozuria
jest zwykle okresowa i nie zale¿y w ci¹¿y
fizjologicznej ani od czasu jej trwania ani od
wielkoci glikemii. W k³êbuszkach dochodzi
do zwiêkszonego przes¹czania glukozy,
dziêki 50% wzrostowi GRF dlatego w proksymalnych k³êbuszkach nerkowych stwierdzano znaczne iloci tego cukru. Mo¿liwy
jest wzrost reabsorbcji w dalszych odcinkach
uk³adu moczowego, ale mechanizmy nie s¹
dok³adnie poznane. Z klinicznego punktu
widzenia okazjonalnie stwierdzana glikozuria w ci¹¿y nie jest patologiczna, natomiast
utrzymywanie siê tego stanu wymaga wykluczenia cukrzycy [15].
W ci¹¿y fizjologicznej nie stwierdzano
ani proterinurii, albuminurii czy nawet mikroalbuminurii (bia³komocz < 30 mg/dl) u kobiet bez bia³komoczu przed ci¹¿¹. Bia³komocz wystêpuj¹cy u czêci kobiet, najczêciej towarzyszy³ infekcji dróg moczowych
[11, 21] a np. w nefropatii cukrzycowej ulega³ nasileniu. W ci¹¿y mo¿e natomiast wyst¹piæ amnioaciduria, zwiêksza siê wydalanie wapnia z moczem jak równie¿, w odpowiedzi na ci¹¿ow¹ alkalozê oddechow¹,
zwiêksza siê wydalanie dwuwêglanów [14].
Zmiany w uk³adzie pokarmowym
Od¿ywienie w ci¹¿y
Wiêkszoæ ciê¿arnych, u których nie
wystêpuj¹ nudnoci ani wymioty, w pierwszym okresie ci¹¿y wykazuje zwiêkszony
apetyt, co prowadzi do przyjmowania wiêkszej iloci kalorii (o ok. 200 kcal/dobê). Polecany dla ci¹¿y przyrost wynosi ok. 300
kcal/dobê, niemniej u kobiet wykazuj¹cych
wysok¹ aktywnoæ fizyczn¹, jak równie¿ u
nastolatek mo¿e byæ jeszcze wiêkszy. Od¿ywanie w ci¹¿y jest wa¿nym elementem prawid³owego jej rozwoju, a co wiêcej, jest czynnikiem wp³ywaj¹cym na genom p³odowy,
wewn¹trzmaciczny rozwój p³odu jak i stan
zdrowia w doros³ym ¿yciu. Zjawisko to jest
okrelane terminem programowanie p³odowe i pozwala na stwierdzenie, ¿e zaburzenia w tym okresie wp³ywaj¹ na rozwój chorób objawiaj¹cych siê w doros³ym ¿yciu. Nieprawid³owe od¿ywianie i stan endokrynologiczny mog¹ doprowadziæ do zmian strukturalnych i metabolicznych u p³odu, które
predysponuj¹ do rozwoju zaburzeñ metabolicznych, endokrynologicznych, jak równie¿
zmian w uk³adzie sercowo-naczyniowym w
doros³ym ¿yciu. Udowodniono, ¿e u dzieci
urodzonych z nisk¹ mas¹ istnieje wysokie
ryzyko rozwoju schorzeñ naczyñ wieñcowych, nadcinienia, hipercholesterolemii i
K. Rytlewski

Tabela I
Centralne zmiany hemodynamiczne w ci¹¿y.
Central hemodynamic changes in pregnancy.

Badany param etr *

11-12 tc. i po porodzie

38-39 tc.

ró¿nica

M inutow a objêtoæ sercow a (L/m in)

4,3 ± 0,9

6,2 ± 1,0

+ 43%

Czêstoæ akcji serca kobiety (ud./m in)

71 ± 10,0

83 ± 10,0

+ 17%

Obw odow y opór naczy niow y (dy n-cm -sec)

1530 ± 520

1210 ± 266

- 21%

P³ucny opór naczy niow y (dy n-cm -sec)

119 ± 47,0

78 ± 22

- 34%

Cinienie onkoty czne (m m Hg)

20,8 ± 1,0

18 ± 1,5

- 14%

rednie cinienie têtnicze (M AP - m m Hg)

86,4 ± 7,5

90,3 ± 5,8

NS

Cinienie "zaklinow ania" (PCWP - m m Hg)

6,3 ± 2,1

7,5 ± 1,8

NS

Orodkow e cinienie ¿y lne (m m Hg)

3,7 ± 2,6

3,6 ± 2,5

NS

* - Opracowano na podstawie [5]
Tabela II
Zmiany hemodynamiczne w nerkach, w ci¹¿y.
Serial changes in renal hemodynamics.
Badany parametr*

Poza ci¹¿¹

EPRF (ml/min)

480 ± 72

GRF (ml/min)
FF

Ci¹¿¹ - pozycja siedz¹ca
16 tc.

26 tc.

Ci¹¿¹ - pozycja pó³-lewoboczna

36 tc.

29 tc.

37 tc.

840 ± 145 891 ± 279 771 ± 175

748 ± 85

677 ± 82

99 ± 18

149 ± 17

152 ± 18

150 ± 32

145 ± 19

138 ± 22

0,21

0,18

0,18

0,20

0,19

0,21

* - Opracowano na postawie [10]
Tabela III
Zmiany poziomu CRH, ACTH, Kortyzolu i Aldosteronu w surowicy krwi oraz poziomu wolnego kortyzolu w
moczu, w przebiegu ci¹¿y.
Sequential measurements of plasma CRH, ACTH, Cortisol, Aldosterone, and Urinary Free Cortisol during pregnancy.

Ty dzieñ ci¹¿y

CRH (pg/m l)

A C TH
(pg/m l)

Korty zol
(µg/dl)

D H EAS
(µg/dl)

Aldosteron
(pg/m l)

Wolny korty zol
w m oczu (µg/24 h)

11 - 15

115 ± 45

8,8 ± 2,8

10,5 ± 1,4

102 ± 14

412 ± 63,6

54,8 ± 7,3

21 - 25

145 ± 30

9,8 ± 1,5

20,0 ± 1,1* 85,1 ± 9,0

487 ± 42,8

84,4 ± 8,4

31 - 35

1570 ± 349*

12,1 ± 2,0

22,0 ± 1,2* 62,6 ± 6,8*

766 ± 94

105 ± 8,8*

36 - 41

4346 ± 754* 18,6 ± 2,6* 26,0 ± 1,1* 63,8 ± 7,1*

1150 ± 170*

111 ± 8,7*

* - p<0,05 w porównaniu do poziomu hormonu w 11-15 tygodniu ci¹¿y; CRH corticotropin relasing hormone;
ACTH hormon adrenokortykotropowy; DHEAS siarczan dehydroepiandrosteronu; Opracowano na podstawie [18]

cukrzycy a zwiêkszenie ryzyka jest niezale¿ne od czasu trwania ci¹¿y [17,45]. Badania w modelach zwierzêcych wykazuj¹, ¿e
zarówno niedo¿ywienie jak i nadmierne
od¿ywienie wp³ywaj¹ na przep³yw maciczno-³o¿yskowy i w konsekwencji na wzrastanie p³odu. Zaburzona ³o¿yskowa produkcja
tlenku azotu (czynnik naczyniorozkurczowy)
i poliamin (kluczowy regulator syntezy DNA
i bia³ek; arginina jest substratem do produkcji
obydwu zwi¹zków) mo¿e t³umaczyæ rozwój
jednego z najniebezpieczniejszych powik³añ
w ¿yciu p³odowym, jakim jest wewn¹trzmaciczna hipotrofia p³odu (intrauterine growth
restriction  IUGR). Istnieje coraz wiêcej dowodów, ¿e od¿ywianie kobiety w okresie ci¹¿y ma wp³yw na rozwój genomu p³odu
(wp³yw na ekspresjê genów), st¹d promocja prawid³owego od¿ywiania matki ma
wp³yw nie tylko na optymalne wzrastanie
p³odu, ale równie¿ zmniejsza ryzyko rozwoju przewlek³ych chorób w doros³ym ¿yciu
[17,45].
Przewód pokarmowy
W ci¹¿y produkcja liny i pH w ustach
nie ulega zmianie. Nadmierne wydzielanie
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liny, obserwowanie bardzo rzadko, zwykle
towarzyszy nadmiernym wymiotom ciê¿arnych i w skrajnych przypadkach mo¿e wynosiæ nawet do 1 do 2 L/dobê. Brak jest dowodów, ¿e ci¹¿a zaostrza przebieg próchnicy zêbowej, natomiast wystêpuj¹ce rozpulchnienie luzówki jamy ustnej mo¿e powodowaæ niewielkie krwawienia z dzi¹se³ lub zaostrzaæ schorzenia dzi¹se³ i przyzêbia [15].
Napiêcie i perystaltyka ¿o³¹dka w ci¹¿y
ulega obni¿eniu, najprawdopodobniej z uwagi na efekt progesteronowy. Z tego samego
powodu dochodzi do spowolnienia perystaltyki dalszych odcinków przewodu pokarmowego i czêstych w ci¹¿y zaparæ (nawet 38%
kobiet). Istotnym jest wp³yw tego stanu na
czas ca³kowitego opró¿niania ¿o³¹dka. W
porównaniu do kobiet nie bêd¹cych w ci¹¿y
ulega on wyranemu wyd³u¿eniu, ale jedynie kobiet z objawami refluksu ¿o³¹dkowego
(pieczenie w prze³yku) [30]. Powiêkszaj¹ca
siê macica przesuwa ku górze jelita, a tym
samym wyrostek robaczkowy. Ma to istotne
znaczenie przy rozpoznawaniu i leczeniu
zapalenia wyrostka robaczkowego. Cinienie w obszarze ¿y³y wrotnej i w splocie oko³oodbytniczym wzrasta, mog¹c prowadziæ do

poszerzenia naczyñ i powstania ¿ylaków.
W ci¹¿y obserwujemy zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wrzodowej ¿o³¹dka,
a przyczyny tego faktu próbuje siê t³umaczyæ zarówno niskim poziomem histaminy
i zmniejszeniem iloci produkowanego kwasu ¿o³¹dkowego, zwiêkszon¹ produkcj¹
mucyny i zwiêkszon¹ reakcj¹ immunologiczn¹ na infekcjê Helicobacter pylori. Nasilenie objawów refluksu ¿o³¹dkowego, obserwowane w ci¹¿y, jest spowodowane
zwolnieniem perystaltyki prze³yku, obni¿eniem napiêcia miêni wpustu ¿o³¹dka i uciskiem wywieranym przez powiêkszaj¹c¹ siê
macicê, co prowadzi do zawracania kwanej treci ¿o³¹dkowej do prze³yku powoduj¹c uczucie uporczywego pieczenia [15].
Zwolnienie czasu opró¿niania ¿o³¹dka
i refluks ¿o³¹dkowy wystêpuj¹cy w ci¹¿y, z
anestezjologicznego punktu widzenia, ma
bardzo istotne znaczenie, gdy¿ u³atwia zach³yniêcie kwan¹ treci¹ ¿o³¹dkow¹ w
czasie intubacji, prowadz¹c do gronych dla
¿ycia powik³añ oddechowych [25].
Pêcherzyk ¿ó³ciowy
Ci¹¿¹ prowadzi do istotnych zmian w
funkcjonowaniu pêcherzyka ¿ó³ciowego, co
jest spowodowane wysokim poziomem progesteronu. Szczególnie w drugiej po³owie
ci¹¿y jego wielkoæ wzrasta prawie dwukrotnie, zwalnia siê tak¿e szybkoæ opró¿niania, co w po³¹czeniu z wysokim poziomem
cholesterolu w ¿ó³ci i niskim poziomem
kwasu chenodeoksocholowego u³atwia krystalizacjê cholesterolu i tworzenie kamieni
¿ó³ciowych [15].
W¹troba
Wymiary i budowa histologiczna w¹troby nie ulegaj¹ zmianie, natomiast ci¹¿a
mo¿e wywo³ywaæ zmiany obserwowane w
schorzeniach w¹troby. Przebarwienia skóry, paj¹czki naczyniowe s¹ spowodowane
wysokim poziomem estrogenów i ustêpuj¹
po zakoñczeniu ci¹¿y. Ca³kowita ustrojowa
pula bia³ka wzrasta, a obserwowany spadek wartoci bia³ka i albumin w surowicy
krwi, którego poziom w koñcowym okresie
ci¹¿y jest ni¿szy o ok. 25%, ni¿ poza ni¹,
daje siê wyt³umaczyæ hemodilucj¹. Osoczowa aktywnoæ fosfatazy alkalicznej wzrasta, osi¹gaj¹c w trzecim trymestrze ci¹¿y
wartoci dwu do czterokrotnie wy¿sze ni¿
poza ci¹¿¹, ale jest to spowodowane ³o¿yskow¹ produkcj¹ ciep³ostabilnego izoenzymu. Pozosta³e wyznaczniki funkcji w¹troby jak poziom bilirubiny, aminotransferazy
asparaginowej (ASPAT - SGOT), aminotransferazy alaninowej (ALAT - SGTP), gglutamylotranspeptydazy (GGTP), 5'- nukleotydazy, fosfokinazy kreatyniny (creatinine phosphokinase  CPK) i dehydrogenazy mleczanowej (LDH) nie ulegaj¹ zmianie.
Ci¹¿a mo¿e natomiast wp³ywaæ na produkcjê i wydalanie kwasów ¿ó³ciowych, a z
uwagi na wysoki poziom estrogenów mo¿e
dochodziæ do niewielkiego (subklinicznego)
zastoju ¿ó³ci. Wzrasta tak¿e poziom wielu
bia³ek produkowanych przez w¹trobê, takich jak fibrynogen, ceruloplazmina, trensferyna, bia³ka wi¹¿¹ce (binding globulines)
kortykosterydy, sterydy p³ciowe, hormony
tarczycy i witamina D [15].
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Nudnoci i wymioty
Nudnoci i wymioty poranne towarzysz¹
oko³o 70% ciê¿arnych w I trymestrze ci¹¿y
ale rzadko (0,5%-1%) prowadz¹ do znacz¹cej utraty masy cia³a, kwasicy ketonowej czy
zaburzeñ elektrolitowych, wymagaj¹cych leczenia wyrównuj¹cego [7,8]. Jakkolwiek
przyczyna wystêpuj¹cych w ci¹¿y nudnoci
i wymiotów nie jest do koñca poznana, to
przyjmuje siê ¿e jest to schorzenie spowodowane wieloma czynnikami  tak genetycznymi jak i rodowiskowymi. Istniej¹ dowody
³¹cz¹ce te dolegliwoci z wy¿szym ni¿ normalnie poziomem choriongonadotropiny kosmówkowej i estrogenów, a czêstoæ i nasilenie objawów mo¿e byæ modyfikowane
przez czynniki genetyczne, poprzez wp³yw
na receptory (np. dla glikoprotein lub estrogenów) [1]. Osobniczo zmienne odbieranie
bodców smakowych i zapachowych, jak
równie¿ obserwowana w ci¹¿y patologiczna stymulacja b³êdnika w uchu wewnêtrznym, co wi¹¿e siê czasowo z najwy¿szym
poziomem choriongonadotropiny kosmówkowej i spadkiem osmolarnoci osocza,
wp³ywaj¹ tak¿e w sposób istotny na rozwój
omawianego schorzenia [12]. Bezporednim
czynnikiem wp³ywaj¹cym na wyst¹pienie
wymiotów jest obni¿enie napiêcia ciany
¿o³¹dka po³¹czone z obni¿eniem jego perystaltyki i równoczesne wystêpowanie fali
antyperystaltycznej w jelicie cienkim. Powoduje to wt³oczenie treci jelitowej do ¿o³¹dka, a rytmiczne skurcze przepony i miêni
brzucha, po³¹czone z obni¿onym napiêciem
miênia zwieracza wpustu ¿o³¹dka prowadz¹ do wyrzucenia zalegaj¹cej w ¿o³¹dku
treci [19,30].
Czêsto pojawia siê hipoteza, ¿e nadmierne wymioty ciê¿arnych s¹ spowodowane transformacj¹ prze¿yæ psychologicznych
do objawów fizykalnych. Obecnie jednak
brak jest dowodów potwierdzaj¹cych tê hipotezê. Z drugiej strony  udowodniono, ¿e
omawiana dolegliwoæ mo¿e te¿ byæ skuteczne leczona psychologiczne, co pozwala na stwierdzenie, ¿e prze¿ycia psychiczne mog¹ zaostrzaæ przebieg tego schorzenia [8,12,25].
Zmiany endokrynologiczne
Tarczyca
Wysoka produkcja choriongonadotropiny kosmówkowej [hCG] i estrogenów oraz
zwiêkszone zu¿ycie jodu (wzrost wydalania
przez nerki, wzrost iloci produkowanych
hormonów tarczycy, a w drugiej po³owie ci¹¿y wysoki transport do p³odu) warunkuj¹
zmiany w czynnoci i budowie morfologicznej tarczycy. Pomimo zwiêkszonej produkcji hormonów tarczycy kobieta ciê¿arna jest
w stanie eutyreozy, co wi¹¿ê siê g³ównie ze
wzrostem bia³ek wi¹¿¹cych tyrozynê (tyroid binding globulin  TBG).
Zwiêkszona iloæ estrogenów poci¹ga
za sob¹ zwiêkszenie puli TBG, co wymusza zwiêkszenie produkcji hormonów tarczycy (T3 i T4), których ca³kowita iloæ w ci¹¿y
wzrasta. Tyroksyna (T4) jest traktowana jako
prohormon dla trójjodotyroniny (T3), gdy¿ w
tkankach zlokalizowane s¹ enzymy zwane
dejodynazami (dejodynaza II przekszta³ca
T4 w T3), które reguluj¹ poziom hormonów
tarczycy w zale¿noci od miejscowego zapotrzebowania, co pozwala utrzymaæ sta³y
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poziom T3 np. w mózgu [26].
Kolejny czynnik hCG, produkowana w
du¿ej iloci, stymuluje gruczo³ tarczycowy
do zwiêkszonej pracy, podobnie jak TSH. W
pierwszym trymestrze ci¹¿y, kiedy stê¿enie
hCG jest najwy¿sze, mo¿e dojæ do przejciowej nadczynnoci tarczycy, powi¹zanej
czêsto z niepowci¹gliwymi wymiotami ciê¿arnej.
W ci¹¿y obserwujemy zwiêkszony nerkowy klirens jodu, zwiêkszony wychwyt
przez tarczycê, spowodowany wiêksz¹ produkcj¹ hormonów, a tak¿e wysoki transport
(transport aktywny) tego pierwiastka do p³odu. Powoduje to stan relatywnego niedoboru jodu i ujawnia ograniczenie jego poda¿y.
Wszystkie te czynniki prowadz¹ do
zwiêkszenia produkcji hormonów tarczycy i
powiêkszenia tego gruczo³u, st¹d uznaæ
mo¿na, ¿e nieznaczne jego powiêkszenie
jest fizjologiczne w ci¹¿y [26].
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e chc¹c uzyskaæ obraz funkcji tarczycy podczas ci¹¿y nale¿y
oznaczaæ frakcjê wolnych hormonów (freeT4) fT4 oraz TSH. Kolejny wyznacznik pracy
gruczo³u, czyli stosunek T3/T4 ulega w ci¹¿y
podwy¿szeniu, z uwagi na zwiêkszon¹ produkcjê T3, spowodowan¹ stymulacj¹ tarczycy, w warunkach obni¿onej poda¿y jodu. Podnosi siê tak¿e poziom tyreoglobuliny (Tg) [26].
Prawid³owe funkcjonowanie tarczycy
warunkuje prawid³owy rozwój p³odu. Hormony matki mog¹ przechodziæ do krwiobiegu
p³odu w minimalnej iloci, wystarczaj¹cej
jednak aby w I trymestrze ci¹¿y zapewniæ
prawid³owy rozwój jego centralnego systemu nerwowego. Hormony tarczycy s¹ niezbêdne w procesie rozwoju mózgu dziecka,
gdy¿ reguluj¹ czas i ekspresjê genów, warunkuj¹c tworzenie cytoszkieletu, wypustek,
os³onki mielinowej i synaps, a ich brak w
¿yciu p³odowym i w okresie wczesnego dzieciñstwa mo¿e spowodowaæ nawet upoledzenie umys³owe [26].
Gruczo³y nadnerczowe
Ci¹¿a wi¹¿ê siê z wyran¹ zmian¹ funkcji kory nadnerczy, co wyra¿a siê istotnym
wzrostem poziomu hormonów w surowicy
krwi ciê¿arnej, pomimo ¿e wielkoæ gruczo³ów nie ulega istotnej zmianie. Wartoci tych
zmian podano za Golandem i wsp. w tabeli
III [18].
Zmienia siê dobowy rytm wydzielania
kortyzolu, osi¹gaj¹c szczyt w godzinach
porannych. Biologicznie czynna jest jedynie
frakcja wolnego kortyzolu (free cortisol) 
nie zwi¹zanego z bia³kiem wi¹¿¹cym (CBG).
Poziom bia³ek wi¹¿¹cych kortykosteroidy
(corticosteroid-binding globulin  CBG) ulega w ci¹¿y podwy¿szeniu, aby pod koniec 6
miesi¹ca zdublowaæ wartoci sprzed ci¹¿y.
Jest to odpowied na podwy¿szony poziom
kortyzolu, ale zmiana nie jest wystarczaj¹ca i w koñcu obserwujemy wzrost poziomu
wolnego kortyzolu. Wzrost wolnego kortyzolu mo¿na czêciowo tak¿e wyt³umaczyæ
obserwowanym w ci¹¿y znacznym wzrostem CRH (corticotropin releasing hormone). Jest on produkowany prze ³o¿ysko, b³ony p³odowe i uwalniany do krwiobiegu matki, a dziêki pobudzaniu uk³adu podwzgórzowo - przysadkowego powoduje wzrost ACTH
[18,]. Wród innych przyczyn hiperkortyzolemii wymienia siê obni¿ony klirens nerkoPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 4

wy tego hormonu a przesuniêcie poziomu
sprzê¿enia zwrotnego powoduj¹cego znacznie zmniejszone hamowanie produkcji
ACTH przy wysokim poziomie kortyzolu [34].
Przyjmuje siê, ¿e to zablokowanie sprzê¿enia zwrotnego pomiêdzy kortyzolem a ACTH
jest kompensowane produkcj¹ substancji
podobnej do ACTH przez ³o¿ysko.
Poziom dezoksykortykosteronu (DOC),
podobnie jak aldosteronu (najsilniejszy mineralikortykosteryd) równie¿ wzrasta od drugiej po³owy ci¹¿y, osi¹gaj¹c najwy¿sze
wartoci w trzecim trymestrze. W przeciwieñstwie do okresu poza ci¹¿¹ jego poziom
nie jest zale¿ny zarówno od stymulacji
ACTH, blokowania dexametazonem jak i
poda¿y sodu, co sugeruje ¿e za opisany stan
jest odpowiedzialna jednostka matczynop³odowa [15].
Poziom siarczanu dezoksyhydroepiandrosteronu (DHA-S) w ci¹¿y spada, co jest
zwi¹zane z wysokim metabolizmem tego
zwi¹zku, który jest podstawowym prekursorem zarówno estrogenów, testosteronu jak
i androstendionu. Poziom testosteronu jest
w ci¹¿y wyranie podwy¿szony, g³ównie z
uwagi wysoki poziom bia³ka wi¹¿¹cego (binding globuline), androstendion, z uwagi na
niewielki wzrost jego produkcji [15]. Wysoka produkcja hormonów steroidowych w ci¹¿y jest wynikiem wspó³dzia³ania zarówno
p³odu, ³o¿yska jak i matki. Produkcja estrogenów jest zale¿na od sprawnego funkcjonowania zarówno narz¹dów p³odu jak i ³o¿yska, gdy¿ g³ównym prekursorem jest
DHA-S pochodz¹cy z nadnerczy p³odowych,
podczas gdy progesteron mo¿e byæ syntetyzowany w znacznej czêci z cholesterolu
matki.
Przysadka
W ci¹¿y, pojawienie siê p³odu i ³o¿yska
w organizmie matki warunkuje zmiany hormonalne, które poci¹gaj¹ za sob¹ zmiany
w jej uk³adzie podwzgórzowo-przysadkowym. £o¿ysko jest ród³em wielu hormonów,
wród których wymieniæ nale¿y: TRH,
GnRH, somatostatynê i hormony przysadkowe (cACTH, cTSH, cPRL, prawdopodobnie
Cash), a tak¿e peptydy podobne do hormonów przysadki (hCG  choriongonadotropina i hCS  somatotropina ³o¿yskowa) [26].
W ci¹¿y wzrasta wielkoæ przysadki
mózgowej i jest to spowodowane g³ównie
rozrostem komórek laktotropowych przedniego p³ata, produkuj¹cych prolaktynê, której poziom wzrasta od 5 do 8 tygodnia. Pod
koniec ci¹¿y ponad dziesiêciokrotnie przekracza wartoci obserwowane przed ci¹¿¹
a po porodzie, w czasie 2-3 tygodni, powraca do wartoci wyjciowych.
Poziom FSH i LH w surowicy spada od
pocz¹tku ci¹¿y, wykazuj¹c bardzo ma³e
wartoci. Jest to wynikiem zablokowania
zarówno syntezy jak i uwalniania. Od pocz¹tku ci¹¿y stwierdzono zmniejszenie
wra¿liwoci komórek gonadotropowych na
GnRh, a opisany stan jest tak¿e uwarunkowany wysokim zwrotnym hamowaniem
przez, wytwarzane w du¿ej iloci  estrogeny, progesteron, hCG i omówion¹ powy¿ej
 hiperprolaktynemiê.
Poziom matczynego hormonu wzrostu
(growth hormone  GH) równie¿ spada, co
jest najprawdopodobniej spowodowane haK. Rytlewski

muj¹cym dzia³anie laktogenu ³o¿yskowego
(hPL  human placental lactogen). [15]
Zmiany metaboliczne w ci¹¿y
Insulina jest hormonem powoduj¹cym
przesuniêcie szlaków metabolicznych w kierunku procesów anabolicznych. Powoduje
przemieszczenie glukozy do komórki, pobudzenie cyklu glikolizy, pentozowego i glikogenosyntezy, biosyntezy DNA i RNA oraz
aktywacjê lipogenezy, hamuje natomiast lipolizê i glukoneogenezê. Insulina zwiêksza
zatem zasoby energetyczne ustroju i syntezê substancji koniecznych dla prawid³owego wzrostu. Do prawid³owego wzrastania
p³ód potrzebuje dop³ywu substratów energetycznych od matki. Procesem tym steruj¹ takie hormony anaboliczne dziecka jak
hormon wzrostu, insulina i inne czynniki
wzrostu (somatomedyny). Wydaje siê, ¿e
zasadnicz¹ rolê we wzrastaniu p³odu odgrywa insulina. Stê¿enie czynników wzrostu jest
zale¿ne zarówno od hormonu wzrostu jak i
³o¿yskowej somatotropiny która, dzia³aj¹c
poprzez receptory ³o¿yskowe reguluje przep³yw substratów energetycznych od matki
do p³odu. Somatomedyny p³odowe pozostaj¹ tak¿e w sprzê¿eniu zwrotnym z ³o¿yskow¹ somatotropin¹, reguluj¹c jej poziom i tym
samym wp³ywaj¹c porednio na produkcjê
somatomedyn matki i iloæ transportowanych przez ³o¿ysko substratów energetycznych [26].
Ci¹¿¹ istotnie wp³ywa na metabolizm
wêglowodanów, w zwi¹zku z koniecznoci¹
transportu substratów energetycznych do
rozwijaj¹cego siê p³odu i ³o¿yska, a tym samym wp³ywa na metabolizm insuliny. Wzrasta stê¿enie hormonów dzia³aj¹cych antagonistycznie do insuliny, a tak¿e hormonów
produkowanych przez ³o¿ysko jak laktogen
³o¿yskowy, estrogeny, prolaktyna i progesteron. Wszystkie te czynniki powoduj¹ podwy¿szenie poziomu glukozy w surowicy krwi.
Ci¹¿a zatem, to bezwzglêdny i wzglêdny
niedobór insuliny, który wymaga zwiêkszenia jej produkcji, czyli wykorzystania rezerw
trzustkowych. Nale¿y wyranie podkreliæ,
¿e insulina matczyna nie przechodzi przez
³o¿ysko, a glukoza jest transportowana na
drodze dyfuzji u³atwionej, st¹d ka¿de zaburzenie w tym uk³adzie wp³ywa na rozwój
wewn¹trzmaciczny dziecka i w konsekwencji programuje stan jego zdrowia w wieku
doros³ym. Rytm dobowy wyrzutu insuliny jest
w ci¹¿y wyraniej powi¹zany z przyjmowanymi posi³kami, gdy¿ notujemy znacznie
wy¿sze ni¿ poza ci¹¿¹, poposi³kowe wzrosty glikemii.
Aminokwasy s¹ aktywnie transportowane przez ³o¿ysko do p³odu, gdzie s³u¿¹ do
budowy bia³ek, jak równie¿ s¹ ród³em energii. W ci¹¿y notujemy istotny wzrost poziomu lipidów i lipoprotein w surowicy krwi.
Poziom trójglicerydów wzrasta pod koniec
ci¹¿y z 200 do 300 mg/dl. Poziom cholesterolu i frakcji LDL równie¿ wzrasta, a zmiany wydaj¹ siê byæ zwi¹zane z wysokimi poziomami estrogenów, progesteronu i hPL.
Pomimo zmian profilu lipidów ci¹¿¹ nie
zwiêksza ryzyka rozwoju mia¿d¿ycy naczyñ
w póniejszym ¿yciu, niemniej mo¿e pogarszaæ profil lipidowy u kobiet cierpi¹cych na
przewlek³e zaburzenia gospodarki t³uszczowej [39].
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Gruczo³y piersiowe, zmiany skórne,
oczy
W ci¹¿y, ju¿ do samego pocz¹tku, dochodzi do przekszta³ceñ gruczo³ów piersiowych, ich powiêkszenia, tkliwoci, rozwoju i
wzrostu gruczo³ów mlecznych, co jest zwi¹zane z prawid³owym wspó³dzia³aniem
wszystkich hormonów. Szybki spadek estrogenów i progesteronu, obserwowany po
porodzie wydaje siê wyzwalaæ proces laktacji.
Nadmierna pigmentacja jest typowa dla
ci¹¿y i dotyczy ok. 90% kobiet. Przyczyny
tego zjawiska s¹ nie do koñca poznane, a
udzia³ MSH (melanocyte-stimuling hormone) jest dyskusyjny. W czasie ci¹¿y niektóre znamiona skórne mog¹ siê powiêkszaæ,
inne znikaæ, ale brak jest dowodów, ¿e stan
ten wp³ywa na wystêpowanie z³oliwych
zmian skórnych.
Ci¹¿¹ mo¿e prowadziæ do niewielkiego
hirsutyzmu, co jest najprawdopodobniej
zwi¹zane z wysokim poziomem kortyzolu.
Zmienia siê tak¿e stosunek czasowy miêdzy fazami wzrostu w³osów, co jest przyczyn¹, wiêkszej ni¿ normalnie, utraty w³osów w
po³ogu. Jest to zjawisko fizjologiczne, a w
okresie 6-12 miesiêcy po porodzie w³osy
odrastaj¹.
W omawianym okresie z uwagi na wysokie poziomy hormonów dochodzi do os³abienia struktury kolagenu skórnego, co prowadzi do powstania rozstêpów skórnych".
Obserwuje siê tak¿e proliferacjê i poszerzenie naczyñ skórnych, wystêpowanie paj¹czków, czasami nadreaktywnoci naczyñ
skórnych na bodce zewnêtrzne, co jest
przyczyn¹ miejscowego zbledniêcia lub nadmiernego zaczerwienienia.
W ci¹¿y obserwujemy spadek cinienia
w ga³ce ocznej oraz zgrubienie rogówki.
Zmiany pojawiaj¹ siê ju¿ we wczesnym jej
okresie i ustêpuj¹ do 6 tygodni po porodzie
i mog¹ byæ przyczyn¹ dyskomfortu obserwowanego przy u¿ywaniu soczewek kontaktowych. Ewentualna korekta zaburzeñ ostroci widzenia powinna byæ przeprowadzona
dopiero po zakoñczeniu po³ogu, czyli ust¹pieniu zmian adaptacyjnych. Ci¹¿a nie powoduje jakichkolwiek zmian w polu widzenia, a ich ewentualne stwierdzenie wymaga
ustalenia przyczyny [15].
Podsumowanie
Przedstawione powy¿ej zmiany obserwowane w ci¹¿y fizjologicznej nie zawsze
mog¹ byæ przydatne w codziennej praktyce
lekarza ogólnego, niemniej zosta³y tutaj zaprezentowane celem wyjanienia mechanizmów adaptacyjnych, które wp³ywaj¹ na
wyniki badañ biochemicznych wykonywanych u ka¿dej ciê¿arnej. Obserwowane odchylenia od norm (podawanych przez pracownie dla osób nie bêd¹cych w ci¹¿y) nie
powinny byæ przyczyn¹ kierowania ciê¿arnych do konsultacji specjalistycznych, gdy¿
mo¿e to wytworzyæ u nich poczucie zagro¿enia, a tym samym niekorzystnie wp³ywaæ
na przebieg ci¹¿y.
Kobieta ciê¿arna zg³aszaj¹ca siê do lekarza ogólnego czêsto oczekuje wyjanienia w¹tpliwoci dotycz¹cych wp³ywu zmian
ci¹¿owych na jej samopoczucie, jest pe³na
obaw o zdrowie swojego dziecka ale równie¿ jest czêsto zmuszona do podjêcia de-

cyzji dotycz¹cych jej pracy zawodowej. Ci¹¿¹ wp³ywa na to ostatnie zagadnienie, gdy¿
pracodawca jest zobowi¹zany do stworzenia miejsc pracy chronionej, niemniej dolegliwoci, które mo¿e odczuwaæ ciê¿arna,
bêd¹ niew¹tpliwie wp³ywa³y na efektywnoæ
wykonywanej przez ni¹ pracy. Ciê¿ka praca fizyczna jest jednym z istotnych czynników ryzyka wyst¹pienia porodu przedwczesnego, nudnoci i wymioty obserwowane we
wczesnej ci¹¿y, jak równie¿ przyrost masy
cia³a, mog¹ wp³ywaæ na komfort wykonywanej pracy. Zmiany skórne, dyskomfort przy
noszeniu soczewek kontaktowych, to równie¿ niektóre tematy do omówienia na jednej z pierwszych wizyt, st¹d znajomoæ fizjologii tego okresu jest niezbêdna w prowadzeniu praktyki lekarza ogólnego.
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