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Znaczenie oznaczeñ ludzkiej gonadotropiny
kosmówkowej (hCG) w surowicy krwi
w diagnostyce prawid³owego rozwoju i powik³añ
wczesnej ci¹¿y
The role of serum human chorionic gonadotropin assessment
in the evaluation of normal and abnormal course of early
pregnancy
Przedstawiono rolê oznaczeñ bhCG w surowicy krwi jako czynnika monitoruj¹cego
dobrostan ci¹¿y wczesnej oraz zmiany stê¿eñ
bhCG w przypadkach powik³añ ci¹¿y wystêpuj¹cych w I trymestrze jej trwania.

I. Biochemiczna diagnostyka
prawid³owego rozwoju ci¹¿y
wczesnej
Ka¿da pacjentka w wieku prokreacyjnym zg³aszaj¹ca siê do szpitalnego oddzia³u ratunkowego z objawami ostrego
brzucha lub silnym bólem podbrzusza,
nieprawid³owym krwawieniem z narz¹dów rodnych, wymiotami lub omdleniami powinna byæ wstêpnie traktowana jako
bêd¹ca we wczesnej ci¹¿y a¿ do wykluczenia. Dlatego w diagnostyce ró¿nicowej objawów nale¿y mieæ na uwadze
wszystkie powik³ania zwi¹zane z wczesn¹ ci¹¿¹ [1]. Jedynym oznaczeniem wyczerpuj¹cym wymóg najwy¿szej dostêpnej starannoci diagnozowania i leczenia
zawarty w ustawie o zawodzie lekarza jest
oznaczenie stê¿enia hCG w surowicy [2].
Wytwarzany przez trofoblast hCG jest
podstaw¹ immunologicznych testów ci¹¿owych. Wydaje siê to oczywist¹ prawd¹
jednak czêsto jest to interpretowane jak
równoæ jakoci testów do oznaczeñ
bhCG w moczu i w surowicy. Opieranie
decyzji klinicznych takich jak w³¹czenie
do leczenia antybiotyków toksycznych
dla zarodka, skierowanie pacjentki do
badañ obrazowych przy u¿yciu promieni
rentgenowskich jedynie na wykluczeniu
ci¹¿y poprzez wykonanie tzw. testu ci¹¿owego z moczu czêsto okazuje siê fa³szywie ujemne [1]. Badania te czêsto wykonywanie s¹ przez sam¹ pacjentkê a
wiêc osobê w wiêkszoci przypadków bez
przeszkolenia, a nawet wykonuj¹c¹ takie

The aim of paper was to present the role
of serum bhCG assessment as a marker of early
pregnancy well-being. The changes in bhCG
serum concentration during complications of
early pregnancy were also discussed.

badanie pierwszy raz w ¿yciu. Ponadto
badanie takie wykonywane jest w p³ynie
ze zbiornika bhCG czyli w moczu z pêcherza, a nie z p³ynu do którego bhCG
jest pierwotnie wydzielane. Tak wiêc nie
mo¿e byæ równie czu³e jak badanie z surowicy tj. nie mo¿e równie wczenie wykryæ obecnoæ jaja p³odowego w organizmie kobiety. Prowadziæ to mo¿e do nara¿enia zarodka na teratogenne wp³ywy
leków lub metod diagnostycznych, a lekarz mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci za brak wystarczaj¹cej starannoci diagnostycznej, nawet po zleceniu
wykonania testu ci¹¿owego z moczu,
który da³ wynik negatywny [2]. Inn¹ sytuacj¹ kliniczn¹, w której oznaczanie
bhCG w surowicy, a nie w moczu wykazuje swoj¹ przewagê jest monitorowanie
efektów leczenia niep³odnoci przy u¿yciu sztucznych technik prokreacji. Z trofoblastu hCG uwalniana jest do kr¹¿enia
matki i wydalana przez nerki. W surowicy hCG jest wykrywalne w 9 do 11 dniu
po owulacyjnym szczycie stê¿enia LH,
czyli w 8 dni po jajeczkowaniu i w 1 dzieñ
po zagnie¿d¿eniu zarodka. Ma to istotne
znaczenie kliniczne u pacjentek leczonych z powodu nie p³odnoci z zastosowaniem sztucznych technik prokreacji.
Oznaczanie stê¿enia hCG w surowicy
nale¿y wykonaæ nie wczeniej ni¿ w 7 dni
po transferze blastocysty w technice zap³odnienia pozaustrojowego czy te¿ w 11
dni po poda¿y nasienia w technice sztucznego unasieniania. Wczeniejsze wykonanie takiego badania mo¿e prowadziæ do
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wyników fa³szywie ujemnych, a brak jego
wykonania przed krwawieniem miesi¹czkowym w spodziewanym terminie mo¿e
prowadziæ do fa³szywych wniosków o
ca³kowicie nieudanym zabiegu sztucznej
prokreacji, podczas gdy dosz³o do zap³odnienia, a nawet do implantacji i do niestety nastêpowego bardzo wczesnego
poronienia. Oczywicie dla pacjentki nie
ma to wiêkszego znaczenia, ale dla lekarza jest w stanie wskazaæ na etap, w których dochodzi do utraty ci¹¿y. Nie nale¿y jednak zapominaæ o fa³szywie dodatnich wynikach tych oznaczeñ mog¹cych
wynikaæ z zastosowania domiêniowej
poda¿y hCG w celu wywo³ania owulacji
czy te¿ podtrzymania czynnoci cia³ka
¿ó³tego [1].
Poziom bhCG stanowi wa¿ny element
w algorytmie diagnostycznym powik³añ
wczesnej ci¹¿y. Osoczowe bhCG < 1 IU/
l wyklucza ci¹¿ê.
W przypadku podejrzenia nieprawid³owego przebiegu ci¹¿y w diagnostyce
ró¿nicowej bierzemy pod uwagê:
1. ci¹¿ê ekotopow¹ (pozamaciczn¹);
2. obumarcie ci¹¿y;
3. puste jajo p³odowe;
4. zaniad groniasty.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e proces diagnostyczny z u¿yciem bhCG jest procesem
dynamicznym i pojedynczy wynik posiada ma³¹ wartoæ kliniczn¹. Z trofoblastu
hCG uwalniana jest do kr¹¿enia matki i
wydalana przez nerki ju¿ kilka dni po
implantacji. Najwy¿sze wartoci w moczu osi¹ga hCG w 60 do 90 dni po pierwszym dniu ostatniej miesi¹czki. Fakt ten
tak¿e jest istotny w praktyce klinicznej.
Czêsto zdarza siê seryjne oznaczanie hCG
(kilkukrotnie w I trymestrze ci¹¿y)
zw³aszcza w ci¹¿ach powik³anych poronieniem zagra¿aj¹cym [3]. W kolejnych
oznaczeniach obserwuje siê stabilizacjê
poziomu, a nawet spadek stê¿enia hCG
w surowicy. Mo¿e to wzbudzaæ niepokój
tak pacjentek jak i lekarzy. Jeli opisany
brak ci¹g³ego wzrostu lub nawet spadek
poziomu pojawia siê po 80 dniu od daty
ostatniej miesi¹czki, a biofizyczne monitorowanie dobrostanu p³odu (np. nadanie
USG) nie ujawnia nieprawid³owoci to
nale¿y uspokoiæ ciê¿arn¹ i zapewniæ j¹ o
prawid³owym rozwoju jej dziecka. W
prawid³owo rozwijaj¹cej siê ci¹¿y, do 10
tygodnia jej trwania, wzrost stê¿enia podjednostki bhCG tak zwany czas podwojenia jej stê¿enia odbywa siê w czasie 48
h. Jest to jeden z bardzo wa¿nych wskaników dobrostanu ci¹¿y w I trymestrze
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jej trwania. Chung i Allen wykazali i¿
najmniejszy wzrost stê¿enia bhCG w surowicy, który pozwala przewidywaæ prawid³owy rozwój ci¹¿y wczesnej wynosi
53% w ci¹gu 48 godzin [4]. Nie nale¿y
jednak absolutnie opieraæ siê tylko na tym
jednym parametrze i podejmowaæ decyzji dotycz¹cych losów ci¹¿y [5]. Istniej¹
bowiem doniesienia i¿ u 10% pacjentek
z prawid³owo rozwijaj¹c¹ siê ci¹¿¹ wystêpuje nieprawid³owa dynamika wzrostu
gonadotropiny. Dopiero ³¹czna interpretacja danych biochemicznych (seryjne
oznaczenia stê¿eñ hCG), biofizycznych
(USG endowaginalne) oraz klinicznych
pozwala prawid³owe podjêcie odpowiedniej decyzji co pozwoli na braæ pewnoci
co do stanu i prognozy rozwojowej ci¹¿y
[6]. Trudno jest te¿ jednoznacznie okreliæ czas trwania ci¹¿y na podstawie jednego oznaczenia bhCG w surowicy.
Mimo i¿ podawane s¹ zakresy norm dla
okrelonych tygodni ci¹¿y nie powinno
siê podejmowaæ decyzji o losach ci¹¿y
na podstawie jednostkowego oznaczenia,
a zw³aszcza ju¿ definitywnie informowaæ
pacjentki o rokowaniu na podstawie odniesienia pojedynczego wyniku do podanych norm. Nie wynika to nawet z bardzo szerokich norm do³¹czonych do wyniku oznaczenia bhCG dla danego przedzia³u czasu trwania ci¹¿y ale z czêsto
wystêpuj¹cych, a nie w pe³ni uwiadomionych przez pacjentkê trudnoci w ustaleniu rzeczywistego czasu trwania danej
ci¹¿y [1].
II. Diagnostyka powik³añ ci¹¿y
wczesnej
Ci¹¿a pozamaciczna
Diagnostyka ci¹¿y ekotopowej wymaga po³¹czenia oceny poziomu b-hCG oraz
przezpochwowego badania ultrasonograficznego, w niektórych orodkach równie¿ punkcji zatoki Douglasa. Typowy
obraz kliniczny to ból brzucha, zatrzymanie miesi¹czki, krwawienia, nudnoci,
wymioty, omdlenia. Je¿eli w badaniu
USG obserwujemy ¿yw¹ ci¹¿e w jamie
macicy, ci¹¿a ekotopowa jest ma³o prawdopodobna choæ wspó³wystêpowanie obu
tych typów ci¹¿ zdarza siê 1/30000 ci¹¿
[7]. Ci¹¿e pozamaciczn¹ mo¿emy rozpoznaæ gdy widzimy jamê macicy bez struktur jaja p³odowego torbielowato-lite guzy
w rzucie przydatków, poszerzone jajowody o pogrubia³ej cianie, wolny p³yn w
jamie otrzewnowej oraz zlokalizowany
poza jam¹ macicy pêcherzyk ci¹¿owy z
pêcherzykiem ¿ó³tkowym z/lub bez zarodka. Taki obraz badania USG oraz po-

ziom beta hCG powy¿ej 1500 UI/l jest
podstaw¹ rozpoznania ci¹¿y pozamacicznej [8]. W przypadku niecharakterystycznego obrazu USG (brak zmian w przydatkach, brak p³ynu w zatoce Douglasa)
zalecane jest postêpowanie wyczekuj¹ce
po³¹czone z obserwacj¹ w warunkach
szpitalnych, niemniej jednak przy stê¿eniu bhCG przekraczaj¹cym 2000 IU/l wystêpuje du¿e prawdopodobieñstwo ci¹¿y
ekotopowej, które zwiêksza siê je¿eli w
kolejnych dniach obserwuje siê wzrost
stê¿enia oraz zlokalizowany poza jam¹
macicy pêcherzyk ci¹¿owy z pêcherzykiem ¿ó³tkowym z/bez zarodka [A].
Chung i Allen wykazali i¿ spadek stê¿enia bhCG mniejszy ni¿ 21 do 35% w ci¹gu 48 godzin stanowiæ mo¿e dodatkowe
potwierdzenie obecnoci ci¹¿y ekotopowej [4].
Reasumuj¹c  jeli bhCG osi¹ga w surowicy wartoci 1500 mIU/ml przezpochwowe badanie USG powinno uwidoczniæ w jamie macicy pêcherzyk ci¹¿owy.
W przeciwnym razie nale¿y rozwa¿yæ
wystêpowanie ci¹¿y ektopowej ,które
powinno byæ podtrzymywane do momentu jej wykluczenia. £¹czne oznaczenie
poziomu hCG w surowicy i wykonanie
badania badania USG przezpochwowego pozwala potwierdziæ lub wykluczyæ
ci¹¿e ektopowa [9]. Stawiania pewnego
rozpoznania ci¹¿y ekotopowej przy braku obrazu pêcherzyka ci¹¿owego w jamie macicy i stê¿eniu hCG poni¿ej 1500
U/l wydaje siê byæ dzia³aniem przedwczesnym nara¿aj¹cym pacjentkê na stres.
Ci¹¿a obumar³a
Podobnie ³¹czne oznaczenie stê¿enia
w surowicy bhCG i przezpochwowe badanie USG wykorzystywane jest w diagnostyce ci¹¿y obumar³ej w I trymestrze
jej trwania. Ci¹¿ê obumar³¹ rozpoznaje
siê w przypadku gdy w badaniu USG
przezpochwowym nie udaje siê uwidoczniæ akcji serca zarodka, a poziom bhCG
w surowicy przekracza 6500 IU/l. Jeli
poziom hCG jest wy¿szy od 6500 IU/l to
w prawid³owo rozwijaj¹cej siê ci¹¿y powinno siê stwierdziæ obecnoæ akcji serca zarodka. W przeciwnym razie nale¿y
rozwa¿yæ wystêpowanie ci¹¿y obumar³ej.
Podejrzenie zwiêkszaj¹ takie objawy jak
krwawienie z narz¹dów rodnych, rozwarcie kana³u szyjki macicy i obni¿enie napiêcia piersi [5]. Istotnym czynnikiem
ryzyka jest tak¿e wiek pacjentki poni¿ej
25 lat lub powy¿ej 35 lat [5]. Je¿eli nie
wystêpuj¹ opisane powy¿ej kliniczne objawy poronienia w toku i w kolejnych
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dniach nie obserwujemy akcji serca zarodka w badaniu USG, a stê¿enie bhCG
w surowicy nie narasta lub obni¿a siê
wykonujemy ³y¿eczkowanie jamy macicy jako zabieg terapeutyczny.
Puste jajo p³odowe
Sytuacjê gdy w badaniu USG obserwujemy pêcherzyk ci¹¿owy bez elementów zarodka nazywamy ci¹¿¹ bezzarodkow¹ lub pustym jajem p³odowym. G³ówn¹ przyczyn¹ tej patologii s¹ zaburzenia
chromosomalne zarodka. Obraz kliniczny odpowiada objawom wczesnej ci¹¿y
 opónienie lub brak krwawienia miesiêcznego, dodatni test ci¹¿owy, sk¹pa
ostatnia miesi¹czka, napiêcie piersi. Puste jajo p³odowe nale¿y ró¿nicowaæ z
poronieniem zatrzymanym, obumarciem
ci¹¿y, zaniadem groniastym. W krótkim
czasie mo¿e dojæ do poronienia samoistnego, które jeli wyst¹pi w terminie
miesi¹czki mo¿e byæ potraktowane jako
bardziej obfite krwawienie miesiêczne.
Algorytm diagnostyczny polegaj¹cy na
ocenie dynamiki zmian stê¿enia bhCG w
osoczu w kolejnych dniach pozwala na
podjêcie dzia³añ terapeutyczno-diagnostycznych. W przypadku braku objawów
poronienia samoistnego oraz stwierdzeniu zbyt ma³ej dynamiki (braku wzrostu
lub obni¿aniu siê) zmian stê¿enia bhCG
w osoczu oraz nadal obrazu pustego jaja
p³odowego w badaniu USG wykonujemy zabieg diagnostyczno-terapeutyczny
wy³y¿eczkowania jamy macicy.
Ci¹¿owa choroba trofoblastyczna
Do ci¹¿owej choroby trofoblastycznej zaliczamy cztery jednostki chorobowe: zaniad groniasty ca³kowity i czêciowy, zaniad niszcz¹cy, rak kosmówki oraz
guz p³yty podstawowej ³o¿yska. Ci¹¿owa choroba trofoblastyczna wystêpuje w
Polsce z czêstoci¹ 1:100 - 1:2000 ci¹¿.
Markerem biochemicznym wszystkich
rozrostów i nowotworów trofoblastu jest
g³ównie podjednostka bhCG. Wysokie
wartoci bhCG, nadmiernie powiêkszo-
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na macica w stosunku do wieku ci¹¿owego, krwawienie z pochwy oraz wykluczenie ci¹¿y mnogiej w badaniu USG nasuwaj¹ podejrzenie zaniadu groniastego.
Dla potwierdzenia diagnozy wykonujemy
USG przezpochwowe, w którym obserwujemy typowo powiêkszon¹ macicê
wype³nion¹ obrzêkniêtymi kosmkami
(obraz zamieci nie¿nej), w wiêkszoci
przypadków brak p³odu, brak prawid³owej kosmówki i ³o¿yska oraz w czêci
przypadków torbiele tekaluteinowe jajników. Po zabiegu wy³y¿eczkowania jamy
macicy i usuniêcia mas zaniadu z jamy
macicy wykonujemy kolejne oznaczanie
poziomu bhCG celem potwierdzenia radykalnoci zabiegu oraz monitorowania
ewentualnych przerzutów. Oznaczamy
poziom bhCG co 7-14 dni przez pierwsze 2 miesi¹ce, nastêpnie co miesi¹c przez
pó³ roku i co 2 miesi¹ce w drugim pó³roczu. Wzrost poziomu hCG lub utrzymywanie siê wysokiego stê¿enia w 3-krotnym oznaczeniu stanowi wskazanie do
chemioterapii.
Nastêpowe oznaczanie hCG w surowicy krwi po chirurgicznym usuniêciu
mas zaniadu stanowi podstawowy
wskanik prawid³owego wykonania zabiegu usuniêcia zaniadu oraz jeden z
pierwszych sygna³ów ewentualnych przerzutów w chorobie trofoblastycznej. Jeli ewakuacja mas zaniadu jest doszczêtna to obserwuje siê spadek poziomu
bhCG w surowicy a¿ do wartoci nieoznaczalnych. Jeli natomiast dosz³o do powik³añ lub z³oliwego jego przekszta³cenia obserwuje siê utrzymywanie poziomu
bhCG w surowicy czy nawet jego wzrost
[6,10]. Rzetelne monitorowanie poziomu
ca³kowitej hCG w surowicy (z uwzglêdnieniem nienaruszonej hCG, zubo¿onej
hCG, wolnej podjednostki b hCG i zubo¿onej podjednostki b HCG) jest konieczne w przypadku chorych po usuniêciu
zaniadu groniastego. Oznaczenia tego
typu minimalizuj¹ nieuzasadnione stosowanie chemioterapii u osób pozostaj¹cych
w remisji oraz dostarczaj¹ wczesnych

wskazañ do wdro¿enia dodatkowej terapii w przypadku ponownego pojawienia
siê HCG lub utrzymywania siê hCG na
oznaczalnym poziomie [11]. Zastosowanie w monitorowaniu wyników leczenia
testów, które nie s¹ w stanie oznaczyæ
zmodyfikowanych cz¹steczek hCG lub
fragmentów tych cz¹steczek, a kierowanie siê tylko tzw. z³otym standardem testów wykorzystuj¹cych przeciwcia³a poliklonalne przeciw b-podjednostce hCG
prowadziæ mo¿e do fa³szywych wyników.
Nara¿a to pacjentki i pacjentów na niepotrzebne procedury lecznicze lub ich
zaniechanie [11]. Po wykluczeniu powy¿szych stanów powinno siê mieæ na uwadze równie¿ rzadkie jednostki chorobowe takie jak nowotwory zarodkowe, których markerem nowotworowym jest beta
hCG.
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