
03.03.2020

1

Doppler av umbilical arteriene 

Cathrine Ebbing
Seksjon for 

fostermedisin
Kvinneklinikken
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Forelesningen:

• Navlesnor og 
placenta

• Anvendelse og 
tolkning

• Teknikk
– feilkilder
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Navlesnor
• 2 arterier,1 vene

– 95% har kommunikasjon
• Hyrtl anastomoser

– Whartons Jelly
• Hyaluronsyre, mucopolysaccarider, 

fibroblaster og macrofager stamceller

– Vasoaktiv- forskjellig foster nær-
placenta nær

• Lengde , knute, omslyng

Navlesnor lengde

Linde LE et al PLOS One 2018
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• Lett å undersøke

• Vital komponent av 
føtal sirkulasjon

Arteria umbilicalis Doppler

https://www.nichd.nih.gov/research/HPP/research_funding/Pages/human-placenta.aspx
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Placenta og navlesnor

• Placenta og snor 
utvikler seg gjennom 
hele svangerskapet

• Placenta villi 
– øker i antall
– størrelsen avtar
– større kapillærer

• Synkende motstand i 
navlesnor med 
økende 
gestasjonsalder

Arteria umbilicalis Doppler
Uke 12+6

Uke 34

Arteria umbilicalis Doppler
Uke 12+6

• Bølgeformen 
beskrives

Uke 34

• PI=(PSV-EDV)/ TAVmax 
– (Gosling og King)

Arteria umbilicalis Doppler
Uke 12+6

Uke 34

Acharya G et al, 2005
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AU Doppler

• Doppler bølgeform reflekterer vaskulær 
motstand i placenta (down-stream)

– PI Pulsatil Indeks
– S/D Systolisk/diastolisk ratio
– PSV Peak systolisk hastighet
– RI Resistanse Indeks

• Indeks og ratio uavhengig av absolutt hastighet 
og  mindre følsom for insonasjonsvinkel

Trudinger B,Ultrasound Obstet 
Gynecol 2007;29:243-362

AU Doppler ved 
placentadysfunksjon

• Redusert ende-
diastolisk blodstrøm 
(for høy PI)
– når ca 30% av 

placenta er affisert

• Opphørt diastolisk 
blodstrøm/              
reversert diastolisk 
blodstrøm ARED
– når 60-70% av 

placenta er affisert
[Morrow RJ et al ,1989 og Giles WB et al 1985]

• Video aed/ ared og normal
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• 2017

• AUTHORS' CONCLUSIONS: 

• Existing evidence does not provide conclusive evidence 
that the use of routine umbilical artery Doppler 
ultrasound, or combination of umbilical and uterine artery 
Doppler ultrasound in low-risk or unselected populations 
benefits either mother or baby. 

• Future studies should be designed to address small 
changes in perinatal outcome, and should focus on 
potentially preventable deaths

2017

Authors' conclusions
….the use of Doppler ultrasound on the 
umbilical artery in high-risk 
pregnancies reduces the risk of perinatal 
deaths and may result in fewer obstetric 
interventions. 
The results should be interpreted with 
caution, as the evidence is not of high 
quality. 

ARED 
absent-reversed end-diastolic 

velocity

ARED
Perinatal outcome Mean Range

Death % 45 17-100

GA 31.6 29-33

Birthweight (g) 1056 910-1481

SGA % 68 53-100

CS for fetal distress % 73 24-100

Apgar score<7 % 26 7-69

NICU 84 77-97

Anomalies % 10 0-24

Aneuploidy % 6.4 0-18

[Fra D Maulik, R Figueroa in Doppler ultrasound in Obstetrics and Gynecology, based 
on 1200 pregnancies with ARED]
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Haugen G et al.
Circulation Res. 2005

Foster-placenta enhet

IUGR +ARED

IUGR + PI>97.5 p

IUGR + normal AU PI

Kiserud T et al 2006

IUGR =efw≤ 2.5p

Normal UA
Høy negativ prediktiv verdi

• Uønsket utfall er uvanlig ved 
veksthemming med normal UA Doppler

• Efw<10P
– UA PI< 95percentile

– Composite adverse outcome:

» Perinatale død, ivh, periventr leukomalaci, HIE, NEC 
BPD, sepsis

• 5% av alle inkluderte hadde adverse outcome
– 1,3% av de med normal UA Doppler  

– 11,5% av de med unormal UA Doppler (p<0,0001)

O´Dwyer V et al Am J Obstet Gynecol 2014 (PORTO)

Teknikk

Teknikk

• Intra- og interobserver variasjon er 
tilfredsstillende når rett teknikk benyttes
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Forhold ved fosteret som 
påvirker Dopplermålinger

• Pustebevegelser

• Bevegelser

• Puls- rask eller langsom

• Våken eller sovende?

• Egenskaper ved blodet?

• Hjertefunksjon?

Teknikk

• forstørre bildet
• sett (evt) inn fargeboks- ikke for stor
• velg duplex mode (=farge- og pulset Doppler)
• sette inn Doppler port (= gate/cursor >5 mm)

– insonasjonsvinkel

– tilpasse PRF (scale) (hastigheter ca 20-60 cm/s)
• skru ned gråskala (2D gain)
• tilpasse fargegain
• tilpasse spektral Doppler gain (PWD)
• tilpasse sweep- speed ( 5-7 hjertesykluser)

• Kjør! se! lytt! juster!

Oppsummering

• AU Doppler ved risikosvangerskap

• Patologisk AU Doppler identifiserer fostre  som 
trenger overvåkning 

• AED/ARED- opphørt eller reversert blodstrøm i 
UA identifiserer høyrisiko, vurdere forløsning!

• Robust undersøkelsesmetode

Oppsummering
Tolkning av UA Doppler avhenger av:

– Gestasjonsalder

– Andre funn:
biofysisk profil, foster størrelse og vekst (AC), maternell status, 
andre Doppler funn (AUt, MCA, DV), CTG m/STV

– Teknikk
Fri slynge

Stor nok port (Doppler gate)

Insonasjonsvinkel

Lavt filter! (WMF)

Foster bevegelser/mors bevegelser
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SUA
• Forekomst iSUA 0,41% 

– Assosiert risiko:
• 5-6* økt risiko for IIUFD/ perinatal

død

• 50% økt risiko for preterm fødsel

• 60% økt risiko SGA

• SUA forekomst 0,46%
– Ass. med misdannelser

– Tri 13 og 18

Ebbing C et al UOG og ACTA 2019


