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Forord

Fosterfysiologi, CTG og Sikre fødsler

Den fornemste opgave for jordemødre og obstetrikere er  
at medvirke til, at børn fødes sunde og raske. 

Under fødslen udsættes barnet for betydeligt større påvirkning  
end i nogen anden periode af graviditeten. Ikke blot er der en  
mekanisk og dermed fysisk belastning af barnet, men fødslen  
påvirker også blodcirkulationen i placenta. Det influerer på til-
førslen af ilt med deraf følgende påvirkning af barnets vitale  
funktioner. Denne stresstilstand under fødslen gælder både  
det raske barn og det barn, der har færre ressourcer.

Det er derfor helt afgørende, at der sker en løbende vurdering 
af barnets tilstand undervejs i fødselsforløbet, således at der er 
mulighed for at gribe ind, hvis der opstår tegn på truende eller 
manifest iltmangel.

De vigtigste metoder til at løse vores opgave
En række undersøgelser og observationer kan give os  
information om barnets betingelser og tilstand under  
fødslen.

Ved fødslens start bør gøres status, omfattende:
 •  Graviditetens forløb inkl. oplysning om fosterbevægelser
 • Moderens tilstand
 • Veerne
 • Fostervand (farve og mængde)
 • Vaginaleksploration
 • Barnet  
   – De 4 håndgreb
   – Fosterskøn
   – Hjerteaktion

Barnets hjerteaktion kan registreres ved brug af træstetoskop, 
hvis det drejer sig om en normal graviditet hos en rask kvinde 
med en forventet normal fødsel. 

Alternativt kan fosteret overvåges elektronisk med CTG og  
ved behov kan tages blodprøver fra barnets skalp til bestem - 
melse af pH eller evt. laktat.

CTG kan evt. suppleres med STAN. Dette undervisningsprogram 
omhandler ikke STAN, da ikke alle afdelinger anvender denne 
overvågningsmetode. Der henvises i stedet til særlige kurser i 
STAN.
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1. Ilt, kredsløb og stofskifte

Et af barnets væsentligste problemer under fødslen er,  
at det kan blive udsat for iltmangel.

Fosterets kredsløb adskiller sig afgørende fra det fødte  
individs. Det er væsentligt at have viden om fosterets  
fysiologiske processer så vi kan håndtere fødslen på en  
hensigtsmæssig måde og gribe ind, eller undlade indgreb,  
på de rigtige tids punkter.  

Ilt transporteres bundet til hæmoglobin. Fosterets blod har et 
særlig højt iltindhold (O2), der dels skyldes et højt hæmoglobin-
indhold, dels at fosteret har en særlig type hæmoglobin, Hb F,  
der har en større evne end almindeligt Hb til at binde ilt. 

Det iltrige blod transporteres fra placenta via navlevenen til  
fosteret, og det iltfattige blod via 2 navlearterier fra fosteret  
til placenta.

Placentas funktion

Placenta fungerer som barnets lunger og er udvekslings organ  
mellem mor og barn.

Ilt (O2) og næringsstoffer transporteres fra mor til barn og  
kuldioxid (CO2) og affaldsstoffer fra barn til mor.

Det iltfattige blod i arterierne har en lav iltmætning, ca. 25%,  
og højt CO2 indhold. I placenta diffunderer ilt til barnets  
blodkar og CO2 diffunderer over til moderen. 

Efter udveksling af ilt, CO2 og næringsstoffer transporteres  
blodet tilbage til fosteret via navlevenen. Blodet har nu et  
højt indhold af ilt, 75%, og lavt indhold af CO2.

Blodgennemstrømningen i placenta

Der er en betydelig cirkulation i placenta – i den sidste del af  
graviditeten ca. 500 ml/minut. Det er jo selvfølgelig livsvigtigt  
for barnet. For moderen udgør det en stor del af minutvolumen  
og kan nedprioriteres, hvis hendes eget liv er truet.

Navlesnoren transporterer blod til og fra fosteret og det  
er afgørende, at karrene i navlesnoren ikke bliver afklemt.  
Afklemning af karrene modvirkes af fostervandet, den  
Whartonske gelé og navlesnorens snoninger.

O2

O2

CO2

CO2
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2. Grader af iltmangel

Normalt iltindhold

Fosteret er upåvirket. 

Hypoksæmi

For lidt ilt i blodet  
sammenlignet med 
normale forhold, men 
nok til at opretholde 
forsyning af vævene  
i en periode.

Let til moderat  
hypoksi

 For lidt ilt i blodet 
således at de perifere 
væv lider, men der er 
fortsat tilstrækkeligt 
med ilt til at opretholde 
funktionen af de cen-
trale, vitale organer, 
altså hjerte, hjerne og 
binyrer.

Svær hypoksi

 For lidt ilt i alle væv, 
dvs. også i de vitale 
organer (hjerte, hjerne 
og binyrer) til at opret-
holde normale funk-
tioner. Dette medfører 
vævsskade.

Fosterets tilstand afhænger  
af iltindholdet i blodet
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3.  Kompensationsmekanismer  
ved iltmangel

Barnet har flere forsvarsmekanismer til at imødegå de negative følger af iltmangel. 

 Ved hypoksæmi:
 

•  Øge blodgennemstrømningen 
af vævene ved at øge blod-
trykket (BT), og som konse-
kvens deraf øge tilførslen af 
O2 og fjernelsen af CO2

•  Effektivisere iltoptagelsen – 
barnet „suger“ ilt fra moderen

•  Omfordele blodgennem-
strømning til fordel for de  
vitale organer (hjerne, hjerte, 
binyrer)

•  Reducere forbruget af ilt  
ved at bevæge sig mindre 
(nedsat aktivitet) og ved re-
duceret vækst (ved iltmangel 
over længere periode)

•  Ændre fra aerobt til anaerobt 
stofskifte

 

 Hypoksæmi

 - Iltoptagelse ~
 - Aktivitet �
 - Vækst �
 - Bevaret energibalance

  Ved hypoksi – mere udtalt 
iltmangel påvirker perifere 
væv (muskler), men sene
re også væv som nyrer og 
tarm:

 

•  Alarmreaktion fra fosteret,  
der – pga. stresstilstanden  
– frigiver stresshormoner  
fra binyrerne

•  Omfordeling af blodstrøm-
men: Vitale organer som 
hjerte, hjerne, binyrer får 
øget blodtilførsel for at 
beskytte disse organer –  
tilførslen kan øges op til  
X 5, så der kan opretholdes 
normal celleaktivitet

•  Blodtilførsel til perifere væv 
som muskler, tarm, urinveje 
nedprioriteres hvilket kan 
medføre anaerobt stofskifte i 
disse væv

 

Let til moderat hypoksi

 - Stresshormoner ~
 -  Omfordeling af blodstrømmen
 -  Perifer anaerob meta bolisme
 - Bevaret energibalance

  Ved svær hypoksi er  
der ikke tilstrækkelig ilt  
til de centrale organer:

 

•  Den ekstreme situation får 
fosteret til at forsøge yder-
ligere centralisering af blod-
strømmen til vitale organer, 
men efterhånden indtræder 
også anaerobt stofskifte i 
hjerte og hjerne

•  CTG vil vise ophævet varia-
bilitet og bradycardi

•  Scanning vil i den termina-
le fase vise et stort dilateret 
hjerte med nedsat pumpe-
funktion som følge af, at mus-
kelcellerne ikke kan oprethol-
de den normale kontraktion 
pga. manglende ilt 

  Hvis tilstanden ikke  
op hæ  ves indtræder  
hjerne og hjer te svigt.  
Barnet vil derfor dø.

 
 Svær hypoksi

 - Alarmreaktion
 -  Central anaerob  

metabolisme
 - Hjerne- og hjertesvigt

Varighed af iltmangel

Der er betydelig forskel på hvor længe de forskellige grader af iltmangel tåles af fosteret.  
Det afhænger af graden af ilttilførsel, varigheden af iltmangel og fosterets ressourcer. 
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3.  Kompensationsmekanismer  
ved iltmangel

Barnets ressourcer

Barnets ressourcer ved fødslens start har stor betydning for dets 
evne til at kompensere for iltmangel opstået under fødslen.

På billedet ses et dysmaturt barn 
født efter graviditet med tegn på 
placentainsufficiens. Barnet er 
magert med en beskeden mængde 
subcutant fedt. Barnet havde få 
ressourcer og udviklede tegn på 
iltmangel under forsøg på vaginal 
fødsel, hvorfor man foretog akut 
sectio.

De to børn i kuvøsen er født 
prætermt. Præmature børn er 
mere skrøbelige end mature børn, 
da de har færre ressourcer (glyko-
gen) og derfor er mere følsomme 
for hypoksi.

Dette barn er normal vægtigt og 
født til tiden efter en normal gra-
viditet. Et sådant sundt foster, der 
udsættes for akut iltmangel under 
fødslen, kan kompensere længe og 
har lille risiko for skade.
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4. Iltmangel – årsager og konsekvenser

Iltmangel kan opstå fordi tilbuddet er for lille eller fordi forbruget 
af ilt er øget: 

 •  Nedsat ilttilbud ses ved placentainsufficiens, hvor dele af  
placenta ikke fungerer pga. infarcering eller ved løsning af  
placenta. Da cirkulationen i placenta reduceres under veer,  
vil meget kraftige og hyppige veer uden tilstrækkelige  
vepauser føre til nedsat ilttilbud til barnet. En af de hyppigste 
årsager hertil er, at der stimuleres for kraftigt med syntocinon. 
Der bør ikke stimuleres til mere end 5 veer på 10 minutter. 
Afklemmes navlesnoren over længere tid – fx pga. kraftige 
langvarige veer – eller pga oligohydramnios – nedsættes 
cirkulationen og dermed også ilttilførslen.

 •  Øget iltforbrug optræder, når mor og/eller barn har feber og 
infektion – der er karakteriseret ved tachycardi – og dermed 
et øget arbejde for hjertet. Ved behandling af moderen med 
betareceptorstimulerende medicin som fx bricanyl gennem 
flere timer ses tachycardi hos mor og barn – og som følge  
deraf et øget forbrug af ilt og glycogen. Det udgør dog ikke  
et problem ved anvendelse af en enkelt dosis før akut sectio.

 For lille tilbud
 •  Placentainsufficiens,  

akut og kronisk
 •  Abruptio
 •   Hyperstimulation,  

tachysystoli mv.
 •  Navlesnorsafklemning

 Øget forbrug
 •  Temperaturforhøjelse  

hos mor
 •  Infektion hos fosteret
 •  Betareceptorstimulerende  

behandling
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5.  Syrebasekonsekvenser ved iltmangel 
Respiratorisk acidose og metabolisk acidose

Det aerobe stofskifte

Organismens normale energikilde er glukose, der ved stofskifte-
processerne når ilt er til stede forbrændes til kuldioxid (CO2)  
og vand – det aerobe stofskifte. 

 I forbindelse med denne proces frigøres store mængder af energi 
til opretholdelse af barnets livsprocesser inkl. aktivitet og vækst.

CO2 og vand udskilles let over placenta.

Det anaerobe stofskifte

Når ilten forsvinder ophører det aerobe stofskifte og erstattes  
af det anaerobe stofskifte. Glukose vil nu, uden tilstedeværelse  
af ilt, forbrændes under udvikling af mælkesyre og der produceres  
i forbindelse med dette kun lidt energi.

Denne proces er meget uøkonomisk, der forbruges meget glukose 
til dannelse af lidt energi og der sker således et meget stort træk 
på organismens ressourcer.  

Samtidig ophobes slutproduktet for forbrændingen – laktat  
(mælkesyre) – i organismen. Laktat er skadeligt for vævene  
– der opstår en slags syreforgiftning i vævenes celler (meta - 
bolisk acidose) der skader organismens normale funktioner.

Det aerobe stofskifte

Det anaerobe stofskifte

Energi

Aktivitet
vækst

CO2 + H2O

O2

Glykogenlager

Aerob 
metabolisme

Glukose

Celle

O2 Glukose

Energi

Basal
aktivitet

Laktat 
(mælkesyre)

Glykogenlager

Anaerob 
metabolisme

Celle
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5.  Syrebasekonsekvenser ved iltmangel 
Respiratorisk acidose og metabolisk acidose

Respiratorisk acidose 

Skyldes CO2-ophobning og ses i lettere grad i forbindelse med 
mange fødsler. For at komme af med CO2 forud sættes normal 
blodgennemstrømning. Afklemmes navlesnoren fører det til en 
ophobning af CO2. Ophobning af CO2 medfører ophobning af 
brint-ioner i blodet, og dermed et hurtigt fald i pH, mens base  
exces holder sig normalt. Respiratorisk acidose opstår hurtigt  
og forsvinder hurtigt. 

Et øget CO2- niveau kan stimulere det nyfødte barn til at træk-
ke vejret, men er CO2-niveauet meget højt, kan der være behov 
for kortvarig ventilation af barnet, men det er i øvrigt en ufarlig 
tilstand.  

Eksempel
På figuren herunder ses en CTG-kurve fra en normal fødsel.  
CTG er i starten normal med en enkelt variabel deceleration,  
mens der til sidst indtræder en kortvarig periode med bradycardi. 

Barnet var upåvirket ved fødslen med Apgar 10/1. Syre-base 
værdier er forenelige med en respiratorisk acidose, idet pH i  
arteria umb. er lav, pCO2 er høj og standard base excess (SBE)  
er normal. 

Arteriel

pH 7,09

pCO2 9,8 kPa 

SBE -6,5 mmol/l

Venøs

pH 7,30

pCO2 5,2 kPa

SBE -5,0 mmol/l
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5.  Syrebasekonsekvenser ved iltmangel 
Respiratorisk acidose og metabolisk acidose

Metabolisk acidose 

Er resultatet af anaerobt stofskifte og skyldes ophobning af  
laktat (mælkesyre), der resulterer i lav pH og lav SBE. 
Fosteret har vanskeligt ved at skille sig af med mælkesyren,  
som passerer langsomt over placenta. Det tager længere tid  
at udvikle en metabolisk acidose end respiratorisk acidose  
– og den varer længere.
Voksne kan kompensere en metabolisk acidose ved at hyper - 
ventilere – det har fosteret ingen mulighed for. 
Der kan i nogle tilfælde være tale om en kombineret respiratorisk  
og metabolisk acidose fx ved svær navlesnorskompression.

Eksempel
CTG-kurven herunder er fra en begyndende fødsel med et vækst-
hæmmet barn som følge af placenta-insufficiens. CTG er svært  
patologisk med ophævet variabilitet og uniforme sene decelera  - 
tioner. Barnet blev født ved akut sectio umiddelbart efter. 
Navlesnorsprøverne er forenelige med svær metabolisk acidose  
med lave værdier af pH og SBE i både arterie og vene. De udtalte 
forandringer er udtryk for, at tilstanden har stået på over længere tid. 

NS. kl. pH SBE

Arteriel 6,78 -19,0 mmol/l

Venøs 6,94 -18,0 mmol/l
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6. pHværdier under fødslen

Under den normale fødsel sker der ændringer i fosterblodets 
surhedsgrad. pH vil under normale omstændigheder holde sig 
nogenlunde konstant under udvidningsperioden med et beskedent 
fald på 0,01 til 0,02 pr. time svarende til et fald på ca 0,1 i løbet 
af en normal udvidningsperiode fx fra 7,4 til 7,3.

I modsætning til det, ses et mere brat fald under uddrivnings- 
perioden, hvor faldet er ca 0,1 pr. time.

Hvis der indtræder en katastrofe med pludseligt og fuldstændigt 
ophør af ilttilførslen – som fx ved en total placentaløsning eller 
total navlesnorsafklemning – kan man se fald i pH op til 0,04 pr. 
minut.

Man kan således i ekstreme situa tioner se et fald fra fx 7,2  
til 6,8 på 10 minutter – dvs. fald fra normal til en ekstremt lav 
pH-værdi.

pH

4

7,0

Tid/timer
5 6 7 8 9

6,9

6,8

7,1

7,2

7,3

7,4

pH

4

7,0

Tid/timer
5 6 7 8 9

6,9

6,8

7,1

7,2

7,3

7,4

ilttilførsel   
totalt ophørt : 
pH-fald op til   
0,04 pH-enheder   
pr. min!

Ilttilførsel stopper fuldstændigt  
fx ved total placentaløsning

Normal fødsel

Uddrivnings-fasen

Udvidnings-fasen
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7. Tolkning af skalppH

Hvis CTG under fødslen bliver afvigende, bør man fortsætte  
kontinuerlig CTG registrering

Hvis CTG under fødslen bliver patologisk, er det muligt at opnå 
mere præcis viden om barnets tilstand på flere måder fx:

 1. pH-måling på skalp-blodprøver
 2. Laktat-måling på skalp-blodprøver
 3. STAN

pH

7,0

6,9

6,8

7,1

7,2

7,3

7,4

pH

7,0

6,9

6,8

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

 pH ≥ 7,25: Normal pH

 ·  Fortsæt fødslen under CTG-overvågning

 ·  Ved fortsat patologisk CTG gentages skalp-pH

pH

7,0

6,9

6,8

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

pH

7,0

6,9

6,8

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

 pH < 7,20: Patologisk pH

 ·  Begyndende acidose

 ·  Risiko for udvikling af metabolisk acidose

 ·  Barnet bør fødes umiddelbart

 7,25 > pH ≥ 7,20: Præpatologisk pH

 ·  Fortsæt fødslen under CTG-overvågning

 ·  Fosterets ilttilbud kan forsøges bedret

 ·  Der skal foretages ny skalp-pH, hvis barnet ikke er  
født indenfor 15–30 min.
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8. Fosterfysiologi og CTG

CTG er en kontinuerlig registrering af fosterets puls og veerne 
som funktion af tiden.

Ved CTG monitoreres fosterets hjerteaktion – men CTG er i 
væsentlig grad en undersøgelse af barnets neurologiske status.

Fosterets hjerteaktion (frekvens) påvirkes af en lang række  
faktorer, som ses på tegningen her under.

 

Fosterets hjertefrekvens styres af en nervøs struktur –  
sinus knuden – der sidder på overgangen mellem vena cava  
superior og højre atrium. Sinusknuden udsender en elektrisk  
impuls, der får hjertemusklen til at kontrahere sig. 

Sinusknuden fungerer autonomt med en meget stabil frekvens  
og ville – hvis den fungerede som eneste styring af barnets  
puls – medføre en meget ensartet hjerteaktivitet, så kurven af 
hjertefrekvensen ville blive en næsten ret linje uden udsving.  
(en præterminal kurve).

Imidlertid er sinusknuden underkastet påvirkning fra det  
autonome nervesystem. 

Aktivitetsniveau

Centralnervesystemet

Ændring af føtoplacentare cirkulation

Temperaturstigning

Mekanisk påvirkning

Medicamina

Nedsat ilttilførsel
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8. Fosterfysiologi og CTG

Aktivering af sympaticus og parasympaticus

Det autonome nervesystem består af to dele, sympaticus  
og parasympaticus, der påvirker mange organer, ikke mindst  
hjertet.

Aktivering af parasympaticus kan ske ved tryk på  
barnets hoved eller på øjet og ved ns-kompression og  
iltmangel. Aktiveres parasympaticus falder hjertefrekvensen,  
der opstår bradycardi.

Stimuleres sympaticus – eksempelvis når der er veer,  
ved manipulation af uterus, når moderen drikker noget  
koldt, vil binyrerne frigøre stresshormoner. Resultatet  
bliver en stigning i hjertefrekvensen, der opstår tachycardi.  
Stresshormonerne bidrager iøvrigt til en centralisering af  
blodgennemstrømningen ved iltmangel.  

Både sympaticus og parasympaticus udøver en kontinuerlig  
påvirkning på sinusknuden – man siger, at de to systemer  
udøver tonus på sinusknuden. Tonus varierer imidlertid en  
lille smule i takt med forskellig aktivitet i det sympatiske  
og parasympatiske nervesystem – somme tider dominerer  
sympaticus og pulsen stiger, somme tider dominerer para-
sympaticus og pulsen falder. 

Kurven over barnets hjertefrekvens bliver derfor under  
normale omstændigheder præget af skiftende små stigninger  
og små fald i barnets puls – kurven bliver savtakket med en  
vis bredde – kaldet variabiliteten. Variabiliteten er således et  
udtryk for, at fosteret har en normalt fungerende sinusknude,  
der er påvirket af et normalt fungerende centralnervesystem  
– og er således en vigtig parameter i vurderingen af barnets  
tilstand.

Det autonome nervesystem

Para- 
sympaticus Sympaticus
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8. Fosterfysiologi og CTG

Mekanisk påvirkning af caput

Det sympatiske og parasympatiske nervesystem har afgørende 
betydning for de forskellige periodiske forandringer i fosterets 
hjertefrekvens.

Hvis caput komprimeres (tryk på barnets hoved) i tilslutning  
til en ve, opstår der en stigning i det intracranielle tryk.  
Denne stigning udløser en parasympatisk refleks – vagusrefleks – 
som medfører et fald i fosterets puls. Jo højere tryk,  
jo kraftigere påvirkning via vagus og jo dybere deceleration. 

Faldet i fosterets puls begynder før veens maksimum – der opstår  
uniforme tidlige decelerationer. Det er et normalt fænomen og 
indicerer ikke iltmangel.
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8. Fosterfysiologi og CTG

Det fysisk aktive foster

Hvis fosteret er aktivt øges fosterets hjertefrekvens – enten i 
form af accelerationer – eller tachycardi, hvis barnet er aktivt i 
længere tid.

Det sovende barn vil have en søvnkurve karakteriseret ved lav 
variabilitet og få accelerationer. Det sovende barn kan vækkes 
ved diverse stimuli – fx i form af lyd eller manipulation. I den  
sidste del af graviditeten har fosteret perioder med aktivitet  
afbrudt af søvnperioder på 20–40 minutter. 

Det vågne barns CTG udviser en normal variabilitet men stadig 
uden større reaktivitet.

Det aktive barns kurve vil have en større variabilitet og mange 
accelerationer – og kan i tilfælde af meget udtalt aktivitet have en 
periode med tachycardi. 
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8. Fosterfysiologi og CTG

Navlesnorskompression resulterer  
typisk i variable decelerationer

Let kompression
Hvis navlesnoren komprimeres i forbindelse med en ve nedsættes 
flowet i navlesnorens kar. Normalt vil 2/3 af den blodmængde, der 
sendes ud i fosterets kredsløb, løbe ud i navlesnoren, mens 1/3 
fordeles i barnet. 
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8. Fosterfysiologi og CTG

Svær kompression
Afklemmes navlesnoren, vil det blodvolumen, der fordeles 
i barnet, øges meget betydeligt. Det medfører en pludselig 
stigning i fosterets blodtryk, der igen udløser reflektorisk 
vagusaktivitet med deraf følgende pludseligt fald i fosterets 
puls. Når trykket på navlesnoren lettes, genetableres fos-
terets kredsløb, vagusaktiviteten ophører og pulsen stiger.

Man taler om variable decelerationer, som således er karak-
teriseret ved et pludseligt meget hurtigt fald i hjertefrekven-
sen, som forbliver lav indtil kredsløbet reetableres og pulsen 
stiger igen meget hurtigt. Pulsfaldet optræder uden ensartet 
tidsmæssig optræden i forhold til veen. 

Graden af navlesnors-afklemning viser sig i dybden af de-
celerationen (slagtabet) men især i varigheden af decelera-
tionen.



Fosterfysiologi

 Undervisningsmaterialet Fosterfysiologi er en del af Projekt Sikre Fødsler. Danske Regioner. Version 1. 18/27

8. Fosterfysiologi og CTG

Vena cava

Ligger den gravide i direkte rygleje er der en risiko for at  
livmoderen trykker på vena cava, hvorved tilbageløbet  
til hjertet reduceres og blodtilførslen til placenta nedsættes.

Det fører til en – ofte langvarig – deceleration hos barnet  
– vena cava-syndrom. 

Behandlingen er at lejre kvinden i sideleje  
– bedst i venstre sideleje.

Eksempel på vena cava- 
syndrom på CTG-kurven:  
der optræder pludselig en lang-
varig deceleration på en helt 
normal CTG. Udsvinget opstår  
da den fødende lægges i rygleje 
i forbindelse med eksploration.
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8. Fosterfysiologi og CTG

Feber hos moder

Hvis moderen har feber stiger barnets hjertefrekvens –  
konstateres tachycardi bør man derfor som noget af det  
første undersøge om moderen har feber. 

Barnets iltforbrug er øget, og der er derfor en øget risiko for  
at der kan opstå iltmangel, hvis tachycardien fortsætter. 
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8. Fosterfysiologi og CTG

Morfika

Morfika påvirker CNS og fører til en nedsat variabilitet,  
som det ses på denne CTG. 



Fosterfysiologi

 Undervisningsmaterialet Fosterfysiologi er en del af Projekt Sikre Fødsler. Danske Regioner. Version 1. 21/27

8. Fosterfysiologi og CTG

Bricanyl

Behandling med bricanyl fører til tachycardi hos både mor og barn 
og dermed et højere iltforbrug. Andre former for tocolytica bør 
foretrækkes – bortset fra situationer med behov for akut kortvarig 
tocolyse.
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Syntocinon

Syntocinon påvirker veernes styrke og hyppighed. Stimuleres  
for kraftigt, så der opstår hyperstimulation med mere end 5 veer 
på 10 minutter og/eller utilstrækkelige vepauser, reduceres perfu-
sionen i placenta med risiko for udvikling af hypoksi hos fosteret.

Her ses en CTG med hyperstimulation med syntocinon, idet der  
er 6 veer pr. 10 min. og korte vepauser.  

Fosterets hjerteaktion udviser tachycardi – dvs. en patologisk 
kurve – som reaktion på de meget hyppige veer uden ordentlige 
vepauser.  

Behandlingen er at slukke droppet – og evt. give tocolyse.  
Husk: maks 5 veer på 10 minutter.
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Placentainsufficiens

Hvis placentas funktion er utilstrækkelig, vil fosteret risikere at 
blive udsat for iltmangel under veerne.
Denne iltmangel vil medføre, at fosterets stofskifte omlægges til 
anaerobt stofskifte og der ophobes syre i barnet – der udvikles 
acidose. Den faldende surhedsgrad i fosterets blod vil påvirke 
kemoreceptorer i barnet, der igen udløser en vagus refleks, så 
fosterets puls vil falde. Afhængigt af graden af placentainsufficiens 
vil der gå kortere eller længere tid fra veen etableres og indtil 
hjertefrekvensen påvirkes. Der opstår decelerationer, hvor faldet i 
pulsen begynder efter veens maksimum - uniforme sene decelera-
tioner – der optræder efter hver ve.

CTG-kurven herunder er typisk for placentainsufficiens med uni-
forme sene decelerationer og i øvrigt ophævet variabilitet. Barnet 
er truet og der bør tages skridt til forløsning.



Fosterfysiologi

 Undervisningsmaterialet Fosterfysiologi er en del af Projekt Sikre Fødsler. Danske Regioner. Version 1. 24/27

8. Fosterfysiologi og CTG

Iltmangel og CNS

Centralnervesystemet (CNS) er et af de organer, der er mest føl-
somt for iltmangel. Det er derfor afgørende, at vi kan registrere, 
om CNS bliver påvirket af iltmangel. 

Funktionen af CNS hos fosteret kan ikke vurderes direkte, men 
det er muligt at gøre det indirekte vha. CTG. Hvis iltmangel har 
stået på i længere tid, påvirkes centralnervesystemet og funk-
tionen af sympaticus og parasympaticus ophører. Hjerterytmen 
vil derefter blive styret autonomt af sinusknuden og kurven over 
barnets puls mister sin variabilitet. 

Sinusknudens funktion varierer lidt med tiden – pulsen kan 
således stige og falde lidt med en frekvens på 0,5 til 5 minutter, 
men variabiliteten er helt ophævet – man taler om silent pattern. 
En CTG-kurve med helt ophævet variabilitet er udtryk for svær 
påvirkning af barnet og kaldes en præterminal kurve.

Ophørt hjerneaktivitet

CNS-tilstanden har en afgørende indflydelse på CTG- 
kurvens udseende.

I tilfælde af ophørt hjerneaktivitet vil man se en fuldstændig 
ophævet variabilitet og reaktivitet som det ses her  
– en præterminal kurve. Ved CTG monitoreres barnets  
hjertefrekvens – men CTG er i væsentlig grad en  
under søgelse af barnets neurologiske status.
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9. Vurdering af barnet

Det fødte barns tilstand kan vurderes på forskellige måder:

 1. Apgar
 2. Syre-base i navlesnorsblod
 3. Neonatal scoring (barnets prognose)

1: Apgar

Apgar blev oprindeligt brugt i anæstesi til at beskrive dybden  
af den bedøvelsestilstand patienten befandt sig i, men anvendes 
i dag som hjælpemiddel til at vurdere, om barnet har behov for 
genoplivning ved fødslen. Apgar består i en vurdering af 5 para-
metre – der hver kan give op til 2 point – maksimalt 10 point. 

Apgar fortæller os om vi står med et sundt og rask barn, men 
siger ikke noget om, hvorfor et barn i givet fald ikke er det. 

Ud over ved iltmangel ses lav Apgar også hos syge børn af  
andre årsager som fx muskeldystrofi og infektion.

Lav Apgar er ofte blevet tolket som udtryk for, at barnet har  
haft iltmangel under fødslen. Det er uheldigt, da lav Apgar kan 
have andre årsager end iltmangel. 
Ifølge den gældende sygdomsklassifikation, er diagnosen  
asfyksi knyttet til Apgar ved 1 minut, så diagnosen let asfyksi 
gives ved Apgar 4–7 efter 1 minut og svær asfyksi ved Apgar  
0–3 ved 1 minut. 

Således er hverken lav Apgar eller diagnosen „Asfyksi“ ensbe-
tydende med, at barnet har været udsat for iltmangel under 
fødslen.

  Apgar
 · Uspecifik
 ·  Lav Apgar kan skyldes  

hypoksi, men også  
andre årsager

 ·  Grundlag for vurdering  
af behov for genoplivning

Asfyksi, let:  
Apgar 4–7 efter 1 minut

Asfyksi, svær:   
Apgar 0–3 efter 1 minut 

Asfyksi relateret til Apgar  
jf. gældende sygdomsklassifikation 

Apgar 1 5

Hjerteakt. 2 2
Resp. 1 2
Tonus 0 1
Reflekser 1 2
Hudfarve 1 2
Ialt 5 9

Apgar 1 5

Hjerteakt. 1 2
Resp. 1 1
Tonus 0 0
Reflekser 0 0
Hudfarve 0 2
Ialt 2 5

Apgar
1 5Hjerteakt.

Resp.

Tonus

Reflekser
Hudfarve
Ialt
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9. Vurdering af barnet

2: Syrebase i navlesnorsblod

Iltmangel under fødslen afspejler sig i ændring af barnets syre-
base status.

Syre-base status i navlesnorsarterie og vene kan afklare, om bar-
net har været udsat for iltmangel under fødslen.

Værdierne i arterieblodet afspejler tilstanden hos barnet mens 
værdierne i veneblodet afspejler forholdene i placenta.

Der bør tages 2 prøver for at sikre at der er én prøve fra arterien. 
pH i arterien skal være mindst 0,03 lavere end i venen – ellers 
tolkes begge prøver at stamme fra venen.

Tages kun en prøve, er der ca. 25% risiko for at det er en prøve 
fra venen, selvom man har forsøgt at få en arterieprøve.
 
Ved at supplere med blod fra navlevenen, opnås information om 
varighed af en evt. iltmangel. 

Prøverne kan tages umiddelbart efter barnets fødsel. Det er lettest 
at tage prøven fra arterien først. Prøverne kan tages uden at 
afnavle; alternativt kan man vælge at afklemme et stykke NS og 
tage prøven senere.

NS. kl. pH SBE

Arteriel 7,26 -3,0 mmol/l
Venøs 7,32 -2,0 mmol/l
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9. Vurdering af barnet

Intrapartal acidose
Der er ikke fuld enighed om, ved hvilket niveau man vil tale om 
acidose – nogle anvender pH 7,05 andre 7,00. Ved det obstetriske 
Sandbjergmøde 2010 har man i Danmark besluttet sig for de 
grænser, der fremgår af skemaet.

Sammenhæng mellem Apgar og pH
 1)  Lav pH, men normal Apgar 

– Kortvarig acidose

 2)   Normal pH, men lav Apgar 
  –  Kronisk sygt barn uden hypoksi i sidste del af fødslen

    –  Tidligere hypoksi-tilstand, infektion, malformation,  
præmaturitet

 3)  Lav pH og lav Apgar 
–  Svær hypoksi/acidose af en vis varighed under fødslen  

(ofte metabolisk acidose) 

3. Neonatal scoring (barnets prognose)

Hverken Apgar, pH eller SBE er velegnede til at udsige noget  
om barnets langtidsprognose. Langt de fleste børn med lav Apgar 
også efter 5 minutter vil udvikle sig normalt. Barnets prognose 
vurderes bedre vha. neonatale scoringsystemer.

Syre-base i navlesnorsblod
Intrapartal acidose 
(Sandbjerg 2009)

Acidose pH i a. umbilicalis < 7,10
Respiratorisk acidose pH i a. umb < 7,10

pCO2 > 10,0 KPa
SBE ≥ -10 mmol/l

Metabolisk acidose
– Moderat

pH i a. umb < 7,10 og
SBE < -10 mmol/l

Metabolisk acidose
– Svær

pH i a. umb < 7,00 og
SBE < -16 mmol/l
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