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CTG og fødselfysiology 
og patofysiologi

Branka M Yli

Intrapartum overvåkning

• Pinard stetoskop 1876 /Doppler
• CTG 1968
• Etter vannavgang

CTG kombinert med:
Skalp pH    1960
Skalp laktat 1990-årene
Foster EKG (STAN) 2000

CTG

u Kontinuerlig overvåkning

u God sensitivitet:
alle fleste med hypoksi vil ha unormal CTG

u Dårlig spesifisitet: 
alle fleste unormale CTG skyldes ikke hypoksi

CTG

• Det mest brukte obstetriske prosedyre!!
– 89% av fødsler i USA

Chen HY AJOG 2011

EVIDENS:Intrapartum CTG vs lytting av fosterlyd
Metaanalyse: 13 Randomiserte Kontrolerte Studier (RCT)

( 2 høy kvalitet) >37.000 forløsninger

keisersnitt (RR 1.63,  95 % CI 1.29 - 2.07)

operativ vag  fødsel (RR 1.16, 95% CI 0.92 - 1.46)

neonatale kramper (RR 0.50, 95% CI 0.31 - 0.80)

(-)  perinatal mortalitet      (RR 0.85, 95% CI 0.59 - 1.23)

(-) CP (RR 1.74, 95% CI 0.97-3.11)

Alfirevic Z et al, Cochrane Library 2017

Bruk av  skalp pH endret ikke forskjellen i neonatale kramper eller andre resultater
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RCT- tidsperspektiv
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MacDonald D, et al. Am J Obstet Gynecol 1985;152:524-39

Dublin trial (12 964 cases)

• one-to-one midwife-patient ratio 
• 3% epidurals
• 2.3% c-section rate

WHO, FIGO, RCOG   
Kontinuerlig CTG anbefales for høyrisiko kasus 

FIGO, Int J Gynecol Obstet 1995;49:213
WHO, Lancet 1985;2:436

RCOG. The use of elctronic fetal monitoring. RCOG press, London  2001

56 000 fødsel trengs for å finne ut effekt på  perinatal mortalitet

Lytting - Stetoskop/Doppler

u Studiene som ligger til grunn for analysen er 30-40 år 
gamle ( CTG versus Lytting)

u Ingen dokumentasjon på anbefalt frekvens og varighet av 
lytting  

u Det er basert på "tradisjon", ikke "evidens”

u Evidens for etterleving av lytting  mangler

Fødselsovervåkning  NGF Veileder i fødselshjelp 2019

Lytting

• I åpningsfasen av aktiv fødsel: hvert 15-30. min

• I utdrivningsfase: under og etter hver ri, minst hvert 5. min, 
og i minst 60 sekunder  

• Hvor praktisk /er det mulig det å lytte hele 60s i trykketiden, 
sett heller på CTG? 

• Siden aktiv trykketid påfører ekstra risiko for fosteret , 
foreslås det at CTG-overvåkning vurderes hvis fosteret ikke 
er forløst etter 30 min aktiv trykking

Fødselsovervåkning  NGF Veileder i fødselshjelp 2019

Kontinuerlig  støtte under fødsel
(jordmor, familie , dulla)

Metaanalyse 26 RCS, 15,858kvinner;
Kontinuerlig  støtte under fødsel var assosiert

• Flere spontan vaginal fødsel (RR 1.08; 95% CI 1.04–1.12) 
• Færre Keisersnitt (RR 0.78; 95% CI 0.67–0.91)
• Mindre behov for smertelindring (RR 0.90; 95% CI 0.84–0.96)
• Kortere fødsel (MD -0.69t,95% CI -1.04 -0.34)
• Negativ opplevelser (RR 0.69; 95% CI 0.59–0.79) 

Kvinnen bør ha kontinuerlig  fysisk, emosjonell  og 
informasjonsstøtte under fødsel 

Bohren MA et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 

Stimulasjons test
Vaginal undersøkelse: få akselerasjon! (reaktiv)

• Fetal stimulasjon: stimulere det autonom nerve systemet og fremkalle akselerasjoner. 
• Pålitelig møte å ekskludere acidose!  

Sannsynligheten for lav skalp pH er 2% dersom akselerasjon!

Skupski DW et al Obstet Gynecol 2002
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The majority of fetuses are not acidemic even 
when the FHR trace is pathological and 
stimulation tests are only helpful when 
accelerations are provoked.

Fetal skalpblodprøve (FBS)

Saling E. A new method for examination of the child during labor. Introduction, technic and 
principles. Arch Gynakol 1962;197: 108–22. 

Intrapartum CTG og fødsel fysiologi

Normal  CTG

 Stabil Baslinijefrekvens , uten  decelerasjoner 
 Perioder med redusert variabilitet  
 Akselerasjoner , assosiert med fosters aktivitet
SYKLISK  CTG           ~ normal fetal aktivitet

~ neurologisk frisk
~ uten hypoksi

BLF 110–150; V 5–25slag;  Ak ³ 15 slag x ³ 15 sek

Hva kan påvirke CTG ? Variabilitet

• Den viktigste indikator  for 
fosterets “well being”

• Sentrale nervesystemets evner til å 
overvåke og finjustere sirkulasjons 
apparatet gjennom det autonome 
nerve systemet

• Måler: Båndbredden

Normal mellom 5-25 slag
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Hypoksi: effekt på variabiliteten

• Variabilitet ofte: 
– Initialt økt 
– Senere nedsatt
– Fravær

• Fravær av variabilitet: 
hjertemuskulaturens evne til 
å reagere er redusert, og 
fosteret har ingen evner å 
finmodulere sirkulasjon

Nedsatt variabilitet-sent i hypoksi utviklingen  Preterminal variabilitet-alvorlig asfyksi 
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SINUSOIDAL variabilitet-definisjon
Sinusformede bølger med amplituden av 5-15 bpm, sjelden 
større,  frekvens på 2-5 sykluser per minutt, stabil baslinje  og 
ingen områder med normal FHR variabilitet eller reaktivitet. 

Modanlou and Freeman

Modanlou HD Murata Y; Sinusoidal heart rate pattern: Reappraisal of its definition and clinical significance. Obstet Gynaecol Res. 2004 Jun;30(3):169-80.

Pseudosinusoidal- normal CTG 
Forekomst 15% 
Opiater (Fentanil, petidin) 
Foster sutter på tommel 

Murphy KW et al. BJOG 1991 

VIKTIG å ikke forveksle med
sinusoidal mønster-

PATOLOGISK CTG! 

• Forekomst 0.3 to 1.7%
• Ikke perioder med normal CTG 
• ALTID PATOLOGISK CTG
• Fosteranemi?

Hjertefrekvensen

• Med økende 
gestasjonsalder 
parasimpaticus 
dominerer 

fallende basalfrekvensen

•Avspeiler balansen i det autonome nerve systemet

Park MI et al 2001

95% Con Limits 148.76–151.98  <25 uker 
146.80–148.11 : 25–28 u
145.24–146.08 : 29–32 u  
144.40–145.13 : 33–36 u
142.76–143.44:  37–40 u 
141.14–142.79 :  >40 u

Hypoksi: effekten på frekvensen
Langsom utvikling av 

hypoksi

Sympaticus:
• Stresshormoner
• Tachykardi
• Langsom reaksjon

Rask utvikling av 
hypoksi

Parasympaticus:
• Vagus
• Bradykardi
• Rask reaksjon

Legemidler: effekt på variabilitet og frekvens 

Mg, 
Steroider?

Betablokkere

Sedativa

Nedsatt variabilitet

Lavere basalfrekvens
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Deselerasjoner

Deselerasjoner i fødsel  

• Utero-placentær insuffisiens

• Navlesnor kompresjoner

Deselerasjoner

• Uniforme 
(forhold til riene, begynner før eller etter at rien 

er nådd sin maksimum)

• Tidlige (N)

– Sene (P)

• Variable 
(Varighet, slagtap) 

– Ukompliserte
• <1 min, slagtap < 60 (N)
• < 1min, slagtap > 60 (A)

– Kompliserte
• > 1 min (P)

Risikrone- tidlige deselerasjoner 
• Eksperimenter av Edward Hon i fødsel med trykk på 

fosterhodet med ringpessarene introdusert i vagina viste raske 
korte deselerasjoner som varer i 15 sek 

HON EH. The electronic evaluation of the fetal heart rate. Preliminary report. 1958.   
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Forstyrrelser i placentasirkulasjon
(volum – baro-reseptor )

Kompliserte variable deselerasjoner(KVD)
Hvor mange KVD per 20 min = Patologisk CTG?

Okkludert  navlesnor 1 min / 5 min 
(4 KVD/20 min) 4 timer:  

Okkludert  navlesnor 1 min / 2,5 min 
(8 KVD/20 min) 4 timer:  

BT fall  etter 4.okklusjon
stabiliserer seg, 
nytt fall på slutten 

2 min / 5 min

• Prograssiv 
hypotensjon 
• BT fall   allerede  etter 3. 

oklusjon 

• Progressiv  acidose
• pH 6,82 BD 22,9

Avsluttet  gjn.snitt :116, 3 
min  dvs 23 okklusjoner 

Total deselerasjoner areal 
( mange UKD+KVD)  

VIKTIGST  
• særlig i kombinasjon med f.eks økt frekvens , 

redusert variabilitet o.v. 



8

The most predictive FHR parameters were 
cumulative deceleration area with any 
amount of tachycardia. 

• Total deceleration area was most discriminative of 
acidemia (AUC=0.76; 95% CI: 0.72-0.80) 

• Deceleration area with any 10 minutes of 
tachycardia had the greatest discriminative ability 
for neonatal morbidity (AUC=0.77; 95% CI: 0.75-
0.79) 

Sene deselerasjoner- hypoksi

Aktivering av kjemoreceptorer når oksygenfattig blod kommer tilbake fra 
placenta etter rien

Akutt / kronisk feto-placentar insuffisiens 

Sene deselerasjoner

Infrared spektroskopi:Lys basert måling av cerebral oksygenering 

Cerebral konsentrasjon av oxsyhemoglobin- deoxihemoglobin

Sene deselerasjoner –
signifikant reduksjon i cerebral oksygenering

Aldrich CJ et al.  BJOG 1995 Sameshima H et al ,Unselected low-risk pregnancies and the effect of continuous intrapartum fetal 
heart rate monitoring on umbilical blood gases and cerebral palsy. 2004 Jan;190(1):118-23.

Rier

• Basal tonus (under 30 mmHg)
• Maksimal trykk
• Frekvens 
• Varighet

Fosteret trenger 60-90 sec mellom 
riene for å komme seg etter den 
nedsatte gassutvekslingen

Rier: effekten på sirkulasjonen

Uterinhulen:              
30-40 mmHg 

Intervillous 
rom

Myometrium:
2-3 ganger
Intrauterin  trykk

Spiral arterie:  
85-90 mmHg

Stasis

Hypoksemia
Hyperkapnia
Acidemia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sameshima%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14749646
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Uterin hypertoni (tachysystoli):

>5 kontraksjoner/10 min i 30 min periode

Sammenhengende/koblede kontraksjoner
Økt basaltonus mellom kontraksjoner

ACOG

Økt basaltonus!

Optimalt tid mellom kontraksjoner

Infrared spektroskopi:Lys basert måling av cerebral oksygenering 
Cerebral konsentrasjon av oxsyhemoglobin- deoxihemoglobin

• Det må 2,3 min mellom kontraksjoner for a unngå 
signifikat oksygenfall i hjerne!!

Pleebles DM et al BJOG 1995

Kathleen Rice  Simpson , Dotti C.  James: Effects of oxytocin-induced uterine hyperstimulation during labor on fetal oxygen 
status and fetal heart rate patterns; American Journal of Obstetrics and Gynecology Volume 199, Issue 1 2008 34.e1 - 34.e5

< 5 rier/10min

5 rier/10m

>5 rier/10m 

Viktig: Tids faktor
.

Tids faktor under pågående utvikling av hypoksi: 

pH faller: 0,01/min ¤

Anoksia (skulder dystoci) pH faller opp til 0,04/min*

Hypotension/ Ischemi i tillegg (abruptio placentae,uterus 
ruptur, skulder dystoci)

¤ Luttkus et al 2004 * Myers re at al 1972

Uterus
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Uterus er muskel- høy laktat-stivner!

• Laktat konsentrasjonen:
– høyere i myometrietblodet enn i skjellettmuskler hos 

kvinner i fødsel

• Ved langsom framgang pH 
– myometriet er lavere pH=7,35 sammenlignet med 
– kvinner med elektiv sectio pH=7,47 

Wray S. 2007 Qunby et al  2004

Myometriet – patologisk rimønster

• Abnorme rier, dårligere eksport av laktat og metabolitter

• Laktat akkumuleres 

• Ristyrken avtar i denne situasjonen og fødselsforløpet 
stagnerer…

• pH synker:  Det påvirker kalsiumtransporten inn i myocytene

• Uterus mister kontraksjonsstyrke ved høye laktat verdier og lav 
pH i kapillarblod i myometrie

Quenby et al. Dysfunctional labor and myometrial lactic 
acidosis. Obstet Gynecol. 2004;103:718-23.

Langsom framgang/dysfunksjonell fødsel 

• Hyppigst årsak til SC ved P0
• 20 % av alle fødsler med levende barn har protrahert  forløp ( langsom 

framgang).

• Denmark: multisenter studie,lav risiko P0, term:  37%
Kjaergaard HI et al. Incidence and outcomes of dystocia in the active phase of labor in term nulliparous 
women with spontaneous labor onset. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88(4):402-7.

Zhu B. et al.Labor dystocia and its association with interpregnancy 
interva AJOG 2006

Årsaker  til dysfunksjonel fødsel

• Hovedårsaker:
– Ikke effektive rier --> protrahert  forløp 

– Malposisjon (feilinnstilling)

– Cefalopelvic–dysproposjon (mekanisk misforhold)

Betran AP et al Paediat Perinat Epidemiol 2007; 21;98-113

• 60 kvinner med elektivt keisersnitt, biopsier fra myometriet-
oppdaget laktat transport proteiner :MCT-1, MCT-4.

• Myometriet produserer store mengder laktat både ved aerobe 
forhold (bidirectional ) og anaerobe forhold (unidirectional )

• Under aktivitet passerer laktat frem og tilbake via MCT1 og MCT4, 
meget liten passiv diffusjon

• Fostervann inneholder store mengder laktat. 
Laktatkonsentrasjon i fostervannet 4-6 x større enn i mors 
blod eller fosterets blod. 

Åkerud et al. Am J Physiol Endocrinol Metab, 2009.

Laktat  i fostervannet

”Samarin” was given to help the uterus recover from the muscular changes associated 
with labor dystocia 

Each package of “Samarin original” has an active substance of 
sodium bicarbonate 2.13g and tartaric acid, citric acid, sodium, potassium and silica. 

Two bags of Samarin was mixed in a glass of water (200ml) and ingested 
during a couple of minutes by the laboring woman 1h before stimulation with oxytocin 
started. 
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Samarin

• Gi Samarin etter 
– 3 timer I stadiet 
– 1 time  II stadie

• Oksytocin starts evn 1 time etter på 

AJOG 2000

I.V. Hydrering under fødsel
NaCl /Ringer 
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Increased hydration by a policy of intravenous fluids at a rate of 250 
mL/hour with lactated Ringer's solution, or normal saline 
in labor showed :
• the duration of labor in low-risk nulliparous women may be 

shortened. 
• a reduction in the incidence of cesarean section. 

Intrauterin resuscitering: fysiologiske 
tiltak

• Seponering av oxytocin
• Tocolyse (atosiban 6,75 mg/1 min)*
• Væske tilførsel til mor
• Stillingsendring
• Feber nedsettende
• Passiv trykking / trykking pause/ intermittent 

aktiv trykking 
• Amnioninfusjon?

*Afschar P et all. BJOG 2004

*de Haus R  et all. EJOGR 2008

Viktig

! Patologisk CTG ved tilkobling - Ikke nylig tatt CTG. Usikker 
foster status ! 

! Sykehistorien evnt. tilleggs informason :sjekk reaktivitet ,skalp pH/Laktat

! Vær obs. på CTG endringer .Tett oppfølging og evaluering: tiltak jordmor /lege

! Unngå overstimulering, samtidig unngå lang forløsning særlig trykketid, 
seponer epidural, senk feber (obs.varmt bad), gi mat/veske til mor

! Pass på!!! Tenk på tid!! Ha en plan!! Handle!!

Viktig: Tids faktor
.

Tids faktor under pågående utvikling av hypoksi: 

pH faller: 0,01/min ¤

Anoksia (skulder dystoci) pH faller opp til 0,04/min*

Hypotension/ Ischemi i tillegg (abruptio placentae,uterus 
ruptur, skulder dystoci)

¤ Luttkus et al 2004 * Myers re at al 1972
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NGF Veileder: 
generelt om intervensjonstid

• Hvis det er indikasjon for 
forløsning truende asfyksi:
– Barnet bør bli født innen 20 min

oKompliserte vaginale forløsninger

oMislykket forsøk på operativ vaginal 
forlosning  før  Keiser snitt

oTidligere sectio, nå ny, teknisk mer 
krevende.

Forløsning kan ta lengre tid en forventet!

! Preterminal CTG:  Forløs!
Pass på overgang fra patologisk til preterminal CTG, er du i tvil spør!! Forløs!

Preterminal CTG - indikasjon for 
umiddelbar  forløsning 

Hovedproblemet

Å se hele pasient!

Take home message!
• Differensiering er mangefult! 
• Tilstedeværelse, omsorg og kommunikasjon er veldig 

viktig!
• Lære seg CTG/STAN /FBS
• Forstå klinikken
• Forstå når en normal fødsel  går til patologi og handle ut 

fra dette 
• Diskutere med kollega- klar hvem som ”eier” pasient
• Overvåke helt til slutten av fødsel
• Handle rask hvis det er indikasjon
• Vurderer alltid hele pasient! 


