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Det är vetenskapligt väl do-
kumenterat att obstetrisk dopp-
ler är en metod som bör använ-
das för övervakning vid hög-
riskgraviditeter. Den slutsatsen
kan man dra efter en genom-
gång av aktuell litteratur i äm-
net. Artikelförfattaren poängte-
rar dock att även om vi kan på-
visa kronisk hypoxi tidigare
med doppler än med CTG, är
det fråga om en relativt sen
symtombeskrivning.

Den medicinska historien är fylld av
exempel på ny teknologi som införts i
klinisk praxis utan att ha föregåtts av en
vederbörlig vetenskaplig granskning.
Inom obstetriken framstår införandet av
intrapartal CTG-övervakning som ett
varnande exempel på detta. Efter mer än
20 års intensiv användning och 11 pub-
licerade randomiserade studier kan man
konstatera att denna fosterövervak-
ningsmetod inte visat sig överlägsen,
vare sig vad gäller perinatal mortalitet
eller neurologiska långtids-sequelae,
jämfört med den enklare metoden att in-
termittent auskultera fostrets hjärtljud
[1].

Tekniken att med hjälp av doppler-
ultraljud kunna identifiera och värdera
blodflödessignaler från navelsträngens
artärer har sedan den först beskrevs
1977 [2] successivt förändrat den kli-
niska handläggningen av riskgravidite-
ter. Resultat från en nyligen genomförd
enkätundersökning (1996–97), riktad
till 59 svenska kvinnokliniker (svar från
42), visar en 100-procentig användning
av doppler som övervakningsinstru-
ment vid fall av misstänkt intrauterin
tillväxthämning [K Mârsál, Malmö
1977, pers medd]. Finns det då tillräck-

ligt med vetenskapliga belägg till för-
svar för en så utbredd användning av
denna teknik, eller är detta ännu ett ex-
empel på »smyginförande» av ny medi-
cinsk teknologi som ej är vetenskapligt
utvärderad? Syftet med denna artikel är
att försöka belysa denna frågeställning
genom en granskning av den aktuella
litteraturen inom ämnet.

Fysiologisk bakgrund
Under normal graviditet, i samband

med placentas anläggning, sker omfat-
tande förändringar i uterus blodcirkula-
tion, vilket är helt nödvändigt för att
fostrets snabbt växande näringsbehov
ska kunna tillgodoses. Cirkulationen i
placenta karakteriseras av ett lågt flö-
desmotstånd, beroende på att uterus spi-
ralartärer (distala grenar från arteria
uterina) omvandlas från högresistenta
kärl till dilaterade artärer med uttalat låg
resistens. Detta får till följd att blodflö-
det riktas framåt (positivt flöde) genom
hela hjärtcykeln. Med färgdopplertek-
nik kan man observera denna fysiolo-
giska adaptation i deciduakärlen redan
från graviditetsvecka 5–6 [3].

Minskningen av flödesmotståndet
(medförande en ökning av både volym-
blodflöde och blodflödeshastighet) i så-
väl den maternella som den fetala pla-
centa kan följas med doppler genom en
först kraftig (till och med vecka 24),
därefter något långsammare reduktion
av blodflödesindex i arteria uterina [4-
6], samt genom ett kontinuerligt mins-
kande blodflödesindex i na-
velsträngsartärerna under graviditetens
senare hälft [2, 5, 7, 8].

Fysikalisk bakgrund
Dopplerprincipen baseras på rörliga

erytrocyters förmåga att reflektera ult-
raljudsvågor med en annan frekvens än
de som sänds ut via en ultraljudsgivare.
Denna frekvensskillnad kallas dopp-
lerskifte och är proportionell mot
erytrocyternas hastighet längs den ut-
sända ultraljudsvågen. Genom att kom-
binera tvådimensionellt realtidsultra-
ljud och pulsad [9] eller kontinuerlig [2]
doppler kan man mäta den maximala
hastigheten av erytrocyterna under hela
pulsvågen.

En rad olika index beskriver förhål-

landet mellan den maximala blodflö-
deshastigheten i systole respektive dia-
stole. I Sverige används vanligen pulsa-
tilt index (PI) enligt formeln:

PI = (S – D)/medelhastigheten över
en hjärtcykel, där S = maximala blod-
flödeshastigheten i systole och D = slut-
diastoliska blodflödeshastigheten.

Tillägget av färgdoppler förenklar
undersökningen genom att man snabba-
re och säkrare kan visualisera det kärl
man vill undersöka. 

Det är allmänt vedertaget att en våg-
formsanalys med dopplerteknik av-
speglar motståndet perifert om mät-
punkten [10, 11]. Detta innebär att vid
en obstetrisk dopplerundersökning av
den maternella (vanligen arteria uteri-
na) eller den fetala (främst arteria umbi-
licalis) delen av placenta, erhålls snara-
re en bild av tillståndet i placenta än i
fostret.

Ger då doppler en adekvat informa-
tion om placentas funktion?

Svaret är inte helt entydigt. Histolo-
giska studier visar ett signifikant sam-
band mellan ett minskat antal små mus-
kelartärer i placenta och förhöjt index i
navelsträngsartärerna [12-14]. Hos
tillväxthämmade foster med avsaknad
av positivt diastoliskt flöde i arteria um-
bilicalis har patologiska histokemiska
mönster i extracellulära matrix i placen-
ta påvisats [15]. Histomorfologiska
kärlförändringar i placentabädden har
visat sig starkt korrelerade till ett pato-
logiskt flöde i arteria uterina (sensitivi-
tet 90 procent, specificitet 95 procent),
talande för dopplerteknikens möjlighet
att prediktera uteroplacentär insuffici-
ens [16]. Ett kraftigt ökat pulsatilt index
i arteria brachialis, som svar på den va-
sokonstriktion som åstadkoms vid en
nedsänkning av armen i iskallt vatten,
visar att doppler även kan användas vid
akuta förändringar av perifer resistens
[17].

Djurexperimentella studier har visat
dopplerförändringar förenliga med
ökad perifer resistens vid ocklusion av
navelsträngsartärerna med mikrosfärer
[18-21] eller med mekanisk kompres-
sion [22]. Dock ses signifikanta dopp-
lerförändringar först efter ett kraftigt
försämrat blodflöde, vilket betyder att
denna metod sannolikt inte är av värde
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vid lätta till måttliga hemodynamiska
förändringar i placenta [23, 24]. Data
från en studie där patienter med lätt re-
spektive svår preeklampsi jämfördes
med friska gravida visar att pulsatilt in-
dex i arteria uterina skiljer sig signifi-
kant endast mellan patienter med grav
preeklampsi och kontroller [25]. Efter-
som tidigare studier av placenta med
annan teknik (placentaskintigrafi) har
påvisat ett försämrat blodflöde redan
vid lätt preeklampsi [26] talar dessa
fynd för ett begränsat värde av doppler
vid lättare grad av placentainsufficiens.
Intrycket förstärks genom en matema-
tisk modell som tydligt visar en mycket
måttlig ökning av pulsatilt index ända
tills en 60–90 procents kärlobliteration
har uppnåtts, varefter pulsatilt index sti-
ger kraftigt [27]. Sammanfattningsvis
kan man konstatera att dopplerstudier
av kärl vars flöde är riktat mot placenta
i viss utsträckning avspeglar resistensen
inom denna enhet. Att en patologisk
placentacirkulation i sin tur negativt
kan inverka på fostret förefaller kanske
logiskt, men detta är inte heller helt
klarlagt.

En rad fysiologiska faktorer påver-
kar blodflödeshastigheten vid en dopp-
lerundersökning under graviditet. Ef-
tersom blodflödesindex på båda sidor
om placenta successivt minskar under

graviditeten, bör alltid den aktuella gra-
viditetslängden tas med i bedömningen
[28]. Moderns position under under-
sökningen kan, genom kompression av
uterus mot vena cava, sekundärt påver-
ka både volymblodflödet i fetala aorta
och fetal hjärtfrekvens. Därför rekom-
menderas att modern ska ligga lutad
minst 15 grader till vänster under un-
dersökningen [29]. Det föreligger ett in-
verterat förhållande mellan hjärtfre-
kvens och blodflödesindex, både i den
maternella [5] och i den fetala cirkula-
tionen [30]. Detta saknar dock klinisk
signifikans så länge den fetala hjärtfre-
kvensen håller sig inom normala grän-
ser (120–160 slag/minut) [31]. Fostrets
andningsrörelser inverkar på blodflö-
deshastigheten i fetala aorta, vena cava
inferior, vena umbilicalis [32] och arte-
ria umbilicalis [33]. Man bör därför all-
tid avvakta med dopplerregistreringen
tills fostret befinner sig i en apnéperiod.

Fetoplacentär cirkulation
Vid dopplermätningar i navel-

strängens artärer (med sitt syrefattiga
blodflöde riktat från fostret mot placen-
ta) har man påvisat ett högre blodflö-
desindex vid navelsträngen i fostrets
bukvägg än vid placentainsertionen
[34]. Av denna anledning rekommende-
ras allmänt att undersökningen sker i en

fritt f lytande slynga. Dock är det tvek-
samt om det har någon klinisk betydel-
se att standardisera mätpunkten, efter-
som skillnaderna i index trots allt är
marginella [35].

Det är idag välkänt att man med
dopplerteknik har möjlighet att påvisa
ett ökat flödesmotstånd i den fetopla-
centära cirkulationen, i första hand i ar-
teria umbilicalis. En sådan dopplerun-
dersökning är tekniskt sett relativt enkel
och reproducerbar. Blodflödesvågfor-
men kan delas upp i blodflödesklasser
enligt Laurin och medarbetare [36].
Blodflödesklass 0 representerar den
helt normala bilden, med ett positivt
flöde genom hela hjärtcykeln och ett
normalt pulsatilt index. Även vid blod-
flödesklass 1 ser man ett konstant posi-
tivt flöde, men PI ≥ medelvärdet + 2SD.
Blodflödesklass 2 innebär avsaknad av
positivt slutdiastoliskt flöde (0-flöde)
och blodflödesklass 3 avsaknad av po-
sitivt flöde genom hela diastole, eller
rent av negativt diastoliskt flöde (Figur
1).

Avsaknad av positivt diastoliskt flö-
de i navelsträngsartärerna från gravidi-
tetsvecka 20 [37-41], liksom frånvaro
av positivt diastoliskt flöde i fetala aor-
ta [42], predikterar starkt för ökad peri-
natal morbiditet och mortalitet. Det är
likaså väl dokumenterat att ett patolo-
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Figur 1. Blodflödesvågformen i arteria umbilicalis. Bilderna visar: uppe till vänster blodflödesklass 0 – ett positivt flöde genom hela
hjärtcykeln och ett normalt pulsatilt index; uppe till höger blodflödesklass 1 – ett positivt, men reducerat, flöde och PI ≥ medelvärdet +
2SD; nere till vänster blodflödesklass 2 – avsaknad av positivt slutdiastoliskt flöde; nere till höger blodflödesklass 3 – negativt
diastoliskt flöde.



giskt flöde ofta föregår CTG-föränd-
ringar och att intervallet mellan dessa
förändringar kan variera från någon en-
staka dag upp till flera veckor [43].
Analys av fetalt blod taget från na-
velsträngen (kordocentes) har visat en
signifikant positiv korrelation mellan
graden av fetal acidos och patologiskt
blodflöde i arteria umbilicalis [44]. I
och med detta kan värdet av fetal
blodprovstagning enbart i syfte att fast-
ställa aktuellt syra–basstatus ifrågasät-
tas.

Vid hemodynamiska studier av fos-
ter med ett patologiskt flöde i arteria
umbilicalis ses ofta en minskning av
motsvarande index i den cerebrala cir-
kulationen (vanligen arteria cerebri me-
dia). Detta fenomen kallas »the brain-
sparing effect» och anses vara ett teck-
en på cirkulatorisk redistribution (från
perifert till centralt blodflöde) hos ett
potentiellt asfyktiskt foster [45]. Pedi-
atrisk uppföljning upp till sju års ålder
av tillväxthämmade foster med »0-flö-
de» eller negativt diastoliskt blodflöde i
arteria umbilicalis [46], liksom av fos-
ter med motsvarande flödesförändring-
ar i fetala aorta [47], har visat en ökad
frekvens av neurologiska skador, jäm-
fört med tillväxthämmade foster med
normalt flöde. Dock måste påpekas att
även normal blodflödeshastighet i na-
velsträngsartärerna hos ett tillväxthäm-
mat foster kan innebära en ökad risk för
ett försämrat neonatalt tillstånd [48,
49]. Detta kan delvis bero på att inci-
densen av kromosomavvikelse är signi-
fikant högre hos tillväxthämmade fos-
ter med normal blodflödeshastighet än
hos motsvarande foster med patologis-
ka dopplerfynd [50].

En metaanalys av tolv randomisera-
de studier visar att dopplerundersök-
ning av arteria umbilicalis vid
högriskgraviditet minskar risken för
perinatal död med 38 procent (95 pro-

cents konfidensintervall 15–55 pro-
cent). Analysen visar vidare att använd-
ningen av doppler minskar antalet ante-
partala övervakningstillfällen med 44
procent (95 procents konfidensintervall
28–57 procent), förlossningsinduktio-
ner med 20 procent (95 procents konfi-
densintervall 10–28 procent) och kej-
sarsnitt på indikationen »hotande fos-
terasfyxi» med 52 procent (95 procents
konfidensintervall 24–69 procent) [51].

Uteroplacentär cirkulation
Inom den uteroplacentära cirkulatio-

nen bestäms blodflödeshastigheten i de
två uterinaartärerna samt grenar av des-
sa kärl (arcuata-kärlen) huvudsakligen
av placentas lokalisering. Ju närmare
kärlet placenta ligger, desto lägre är flö-
desmotståndet. Sålunda är pulsatilt in-
dex i arteria uterina signifikant lägre i
det kärl som ligger närmast placenta
jämfört med den motsatta sidan. Med
den abdominella givaren placerad i
ljumskhöjd, riktad mot det nedre ute-
rinsegmentet, finner man arteria uterina
medialt om korsningen mellan arteria
iliaca interna och externa.

Det är fortfarande kontroversiellt hur
den uteroplacentära cirkulationen bäst
ska beskrivas. Olika grupper rapporte-
rar det bästa [52, 53], det sämsta [54,
55] eller medelvärdet [14, 56-58] av
blodflödeshastigheten i den proximala
delen av de två uterinakärlen. Några be-
skriver endast höga och låga värden
[59], alternativt registreringar närmast
[60], centralt [61, 62] eller längst bort
från [5] placenta. Andra uppger ett me-
delvärde av index uppmätt i arcuata-
kärl i fyra kvadranter av uterus [63]. Fö-
rekomst eller ej av en diastolisk »notch»
(skåra) i arteria uterina brukar idag till-
fogas bedömningen. 

Vid komplicerade graviditeter, fram-
för allt vid intrauterin tillväxthämning
och/eller preeklampsi, har man länge

med dopplerteknik kunnat påvisa ett
ökat flödesmotstånd, medförande ett
högt pulsatilt index, i arteria uterina el-
ler grenar av detta kärl [55, 60, 64, 65].
En patologisk flödesprofil i denna del
av placentacirkulationen karakteriseras
av en hög amplitud i systole kombinerat
med ett lågt positivt diastoliskt flöde.
En notch tidigt i diastole eller, i svårare
fall, sent i den systoliska fasen är ett all-
varligt tecken på störd placentafunktion
och innebär en kraftigt ökad risk för
fostret [66, 67] (Figur 2). Ett patologiskt
blodflödesindex i den uteroplacentära
kärlbädden är starkt associerat med ett
avvikande flöde även i arteria umbilica-
lis, medan man sällan vid ett patologiskt
flöde i arteria umbilicalis kan påvisa en
motsvarande bild på den uteroplacentä-
ra sidan [68]. Hos gravida med ett redu-
cerat blodflöde i såväl arteria uterina
som arteria umbilicalis ses en tidigare
debut och ett allvarligare sjukdomsför-
lopp än vid de fall där endast ett av des-
sa kärlområden är påverkat [57].

Prediktivt värde av doppler
Stora ansträngningar har gjorts för

att evaluera värdet av doppler för pre-
diktion av intrauterin tillväxthämning
och/eller preeklampsi innan dessa till-
stånd manifesteras kliniskt. Eftersom
förutsättningen för en normal graviditet
är att trofoblastinvasionen i spiralartä-
rerna utvecklas normalt, vilket innebär
att artärerna är maximalt dilaterade från
20 veckors graviditet, borde det teore-
tiskt vara möjligt att förutse risken för
utvecklingen av preeklampsi eller
tillväxthämning genom ett avvikande
blodflöde i placenta redan i den senare
delen av andra trimestern. Vid studier
av lågriskpopulationer talar ett alltför
lågt positivt prediktivt värde dock emot
införandet av rutinmässig undersök-
ning av arteria uterina eller grenar av
dessa kärl [63], eller av arteria umbili-
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Figur 2. Blodflödesvågformen i proximala delen av arteria uterina i tredje trimestern. Till vänster normal bild med låg pulsatilitet och högt
slutdiastoliskt flöde. Till höger patologiskt flöde med notch i slutdiastolisk fas (ofylld triangel) samt notch i tidig diastolisk fas (fylld
triangel).
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calis [69]. Om man däremot, vid under-
sökningen av arteria uterina i en lågrisk-
population, inkluderar förekomst eller
ej av en tidig diastolisk notch, ökar det
prediktiva värdet avsevärt framför allt
vad gäller risken för preeklampsi [70].
Tillägget av färg som komplement till
pulsad dopplerteknik ökar det predikti-
va värdet ytterligare [67].

Rutinmässig undersökning av arteria
uterina i samband med allmän ultra-
ljudsundersökning i vecka 18–20 kan
dock fortfarande starkt ifrågasättas. Vid
denna tidpunkt får man en hög frekvens
falskt positiva resultat till följd av att en
notch i arteria uterina fortfarande kan
finnas kvar. Härav följer att man måste
senarelägga undersökningen. Förslaget
att alla gravida med en notch i arteria
uterina i vecka 18 bör genomgå ett ext-
ra ultraljud i vecka 24 för en ny bedöm-
ning [70] förefaller tveksamt. En sådan
undersökning kan däremot vara indice-
rad i en högriskgrupp, med anamnes på
tidig grav preeklampsi eller intrauterin
tillväxtretardation.

Det främsta skälet till att undersök-
ningar bland gravida i högriskgrupp gi-
vit nedslående resultat är helt enkelt den
låga incidensen av perinatal morbiditet
och mortalitet inom denna grupp – och
därmed också förekomsten av hemody-
namiska avvikelser. Detta gäller även
för dopplerundersökningar vid överbu-
renhet, där patologiska flöden är en säll-
synthet [71], liksom hos gravida med
välkontrollerad diabetes [72]. Största
nyttan av doppler finner man därför vid
graviditeter med ökad risk för patolo-
giskt flöde, det vill säga framför allt för
dem med tidiga (före vecka 34) symtom
på avvikande fetal tillväxt till följd av en
sviktande placentafunktion. 

Den optimala tidpunkten för förloss-
ning i relation till ett patologiskt flöde
vet vi inte. Andra obstetriska variabler
såsom graviditetslängd, graden av
tillväxthämning, fostervattenmängd,
eventuella missbildningar, kromosom-
avvikelser och maternella faktorer mås-
te alltid vägas in i bilden. I vissa situa-
tioner måste man acceptera att fostret
redan är så sjukt att konsekvensen av en
tidigareläggning av förlossningen blir
att man konfronteras med ett neonatalt i
stället för ett antenatalt dödsfall – eller
kanske ett neurologiskt allvarligt skadat
barn. 

Kombinera 
med andra metoder
Sammanfattningsvis bör man idag

kunna dra slutsatsen att klinisk använd-
ning av obstetrisk doppler, som ett över-
vakningsinstrument vid högriskgravi-
diteter, kan anses vara vetenskapligt väl
dokumenterad. Denna metod bör dock
alltid vara ett komplement till de övriga
fosterövervakningsmöjligheter som står

till buds. Det är viktigt att poängtera att
även om vi med doppler kan påvisa kro-
nisk hypoxi tidigare i sjukdomsförlop-
pet än med CTG, så är det ändå fråga om
en relativt sen symtombeskrivning. En-
ligt min mening har vi sannolikt nått en
gräns för dopplerteknologins utveck-
lingsmöjligheter inom det obstetriska
fältet. Kanske är det dags att kombinera
denna användbara metod med andra, till
exempel biokemiska, variabler för att
på så sätt uppnå större insikt om pato-
genesen vid tillstånd såsom preeklamp-
si och intrauterin tillväxthämning. Det-
ta, kombinerat med en ökad kunskap
om neurologiska långtidseffekter av ti-
diga patologiska blodflödesförhållan-
den, kan ge oss bättre förutsättningar i
handläggningen av dessa obstetriskt
svårbedömda fall. 
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Summary

Obstetric Doppler ultrasonography
warranted in high-risk pregnancies

Charlotta Grunewald

Läkartidningen 1998; 95: 4360-4

Doppler ultrasound is a well established
technique for evaluating impedance to blood
flow. A review of current literaure in the field
yields convincing support for the use of obs-
tetric Doppler ultrasonography in the manage-
ment of high-risk pregnancies. By measuring
the pulsatility index of Doppler blood flow ve-
locity waveforms in the umbilical and uterine
arteries, it is possible to obtain accurate infor-
mation on the placental circulation. Meta-ana-
lysis of 12 randomised studies showed perina-
tal mortality to have been significantly reduced
as a result of Doppler measurements of umbili-
cal artery blood flow in high-risk pregnancies.
However, every technique has its limitations,
and it should be borne in mind that even if fetal
hypoxia is often revealed by an abnormal Dopp-
ler ultrasound result before the cardiotocograp-
hy pattern becomes abnormal, it is nonetheless
a late sign. It is concluded in the article that
Doppler ultrasonography needs to be combined
with other methods, such as the measurement of
biochemical markers, to ensure satisfactory fe-
tal monitoring.
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