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Charakterystyka 

Zatorowość płucna (ZP) jest wiodącą przyczyną śmiertelności matek w krajach rozwiniętych. 

W Stanach Zjednoczonych zatorowość płucna odpowiada za ok. 20% zgonów wśród kobiet 

ciężarnych. Dlatego, w celu zapobiegania śmiertelności z powodu ZP bardzo ważna jest 

profilaktyka jak także zastosowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych. Rozpoznanie 
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zatorowości płucnej jest trudne ze względu na objawy, które mogą się pojawić u zdrowych 

kobiet w ciąży takich jak duszność czy obrzęk kończyn dolnych.  

 

Rekomendacje: 

1. U kobiet w ciąży z podejrzeniem zatorowości płucnej (ZP) nie rekomenduje się 

badania stężenia D-dimerów jako metody wykluczającej zatorowość płucną. 

2. U kobiet w ciąży z podejrzeniem zatorowości płucnej (ZP) z występującymi objawami 

zakrzepicy żył głębokich proponuje się wykonanie ultrasonograficznego testu 

uciskowego kończyn dolnych, a następnie zastosowanie leczenia 

przeciwzakrzepowego w przypadku pozytywnego wyniku testu. 

3. U kobiet w ciąży z podejrzeniem zatorowości płucnej (ZP) bez objawów zakrzepicy żył 

głębokich rekomenduje się wykonanie badań naczyń płucnych zamiast 

ultrasonograficznego testu uciskowego kończyn dolnych. 

4. U kobiet w ciąży z podejrzeniem zatorowości płucnej (ZP) zaleca się wykonanie 

radiografii klatki piersiowej jako pierwszej procedury związanej z promieniowaniem 

radiacyjnym.  

5. U kobiet w ciąży z podejrzeniem zatorowości płucnej (ZP) i z prawidłowym obrazem 

radiograficznym klatki piersiowej rekomenduje się wykonanie scyntygrafii płuc 

zamiast angiografii tętnic płucnych metodą tomografii komputerowej. 

6. U kobiet w ciąży z podejrzeniem zatorowości płucnej (ZP) z nieprawidłowym obrazem 

radiograficznym klatki piersiowej rekomenduje się wykonanie angiografii tętnic 

płucnych metodą tomografii komputerowej zamiast scyntygrafii płuc. 


