Undersøgelse af blodkar i navlesnoren
I navlesnoren er der normalt 3 blodkar:


1 blodkar, der bringer blod fra moderkagen ind til
fosteret (navlesnorsvene)



2 blodkar, der bringer blod fra fosteret tilbage til
moderkagen (navlesnorsarterier).

Antallet af blodkar i navlesnoren undersøges rutinemæssigt både ved ultralydsskanning i graviditeten og
ved fødslen.
Hos knap 1 % af alle fostre er der kun 2 kar i navlesnoren: 1 vene og 1 arterie. I de fleste tilfælde betyder det ikke noget for fosterets tilstand eller udvikling.
I sjældne tilfælde kan det imidlertid være tegn på sygdom. Det kan fx dreje sig om mindre alvorlige misdannelser i nyrer eller hjerte. Hos enkelte kan der
være tale om mere alvorlige misdannelser.

Hos enkelte kvinder kan der blive tale om flere kontroller.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os. Du kan også læse mere på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside www.sst.dk

Kontakt
Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd
Tlf. 97 64 07 25
Telefontid: Mandag – fredag 8.00 – 11.00
og 13.30 – 14.30

I forbindelse med skanningen i 20. graviditetsuge undersøger vi fosteret grundigt for misdannelser og tegn
på sygdom. I de fleste tilfælde er resultatet af denne
undersøgelse normalt. Det betyder, at fosteret ikke
har øget risiko for misdannelser.
Hvis dit foster har 2 blodkar i navlesnoren, tilbyder vi
dig ekstra kontroller med ultralydsundersøgelser, så
vi kan vurdere, hvordan fostret vokser.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSERNE
Ultralydsundersøgelserne foretages af en sygeplejerske, jordemoder eller læge, som også vil besvare de
spørgsmål, du måtte have.
Undersøgelser i 30. og 35. graviditetsuge
De fleste fostre med 2 blodkar i navlesnoren vokser
helt normalt. Nogle få vokser lidt for lidt, oftest sidst i
graviditeten.
Du bliver derfor tilbudt 2 ultralydsundersøgelser i 30.
graviditetsuge og 35. graviditetsuge med henblik på
at vurdere fosterets vækst.

Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd
www.rhnordjylland.rn.dk

ID-nr. KBUV41-302
8. august 2018

