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Αξιολόγηση του καρδιοτοκογραφηματος σε 37000 γυναίκες

Δεν βρέθηκε ότι  καλυτερεύει την έκβαση

στην ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια ,

Και την νεογνική θνησιμότητα

Cochrane database syst Rev 2013

Όλες οι αξιολογήσεις του καρδιοτοκογραφηματος  NICHD  FIGO

Στηρίζονται στην αξιολόγηση με το μάτι

Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό



• Μετραει την αλλαγή του μεσοδιαστήματος R-R

• Τα 60 δευτερόλεπτα τα χωρίζει σε 16 τμήματα

• Κάθε τμήμα είναι 3,75 δευτερόλεπτα

• Μετραει τον μέσο όρο του R-R στα 3,75

• Συγκρίνει τα μικρά τμήματα μεταξύ τους και υπολογίζει την 

μεταβολή του R-R κάθε λεπτό και κάθε 10 λεπτά την αξιολογεί

• Μέσος Όρος είναι 7 . Παθολογική κάτω από 3 



• Αξιολόγηση καρδιοτοκογραφηματος κατά Krebs

• Καρδιακός ρυθμός, Επιταχύνσεις ,Επιβραδύνσεις 

,Μεταβλητότητα μακρά και βραχεία.

• >8 Φυσιολογική

• Παχύρευστο μηκώνιο με παθολογικό καρδιοτοκογραφημα 

γίνεται καισαρική





• Βαθμολογία 4 αιμοληψία κάθε ½ ώρα

• Όταν το 50% ανέπτυσσε οξέωση

• ΡΗ<7.2



• Όψιμες 115 λεπτά

• Μεταβλητές 145 λεπτά

• Χωρίς επιταχύνσεις 185 λεπτά



• Η αρχική κατάσταση του εμβρύου

• Το είδος του στρες

• 30% Μεταβλητές/συσπάσεις

• 20% Όψιμες/ Συσπάσεις

• Ελάττωση του 50% της κυκλοφορίας της μητέρας η του 

ομφαλίου λώρου για να ανάπτυξη οξέωση

• Το αντιροποιστικο σύστημα ανταποκρίνεται στην ελαφρά 

υποξεμια





• ½ Διάρκεια χ βάθος

• Το 1,7% είχε οξέωση

• Ειδικότητα 63.4%  Ευαισθησία 67% NPV99.2 PPV 4%

• Εάν είχε και ταχυκαρδία αυξανόταν η ειδικότητα 84.6%

• PVV 26.2%

• Alison Cahill  George Macones





• Στην κατηγορία Β-R τις 34 εβδομάδες η μεταβλητότητα και οι 

επιταχύνσεις είναι ελαττωμένες συγκρίνοντας με τις μη 

Διαβητικές

• Στις 38 εβδομάδες και στην κατηγορία Α έχουμε ελαττωμένες 

και την μεταβλητότητα και τις επιταχύνσεις

• Το καρδιοτοκογραφημα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με 

την Νόσο της Μητέρας



• Τα έμβρυα που είχαν στο καρδιοτοκογραφημα μεταβλητότητα 

κάτω από 30 εμφάνισαν στο τοκετό παθολογικό 

καρδιοτοκογραφημα η οξέωση.

• Η μεταβλητότητα είναι ο καλύτερος δείκτης για τον τοκετό

• Μετά είναι το αμνιακό υγρό

• Το  Doppler δεν έχει καμία συνεισφορά

• Χρονικό διάστημα από παθολογική μεταβλητότητα μέχρι την 

οξέωση ήταν 4 μέρες



Η πλειοψηφία των εμβρύων που αναπτύσσουν οξέωση έχουν 

καρδιοτοκογραφημα ΙΙ και μόνο το 15% ΙΙΙ

Πολύ κάλος δείκτης εμβρυικής υποξιας είναι η ταχυκαρδία

Σημασία έχει η συνεχείς παρακολούθηση του 

καρδιοτοκογραφηματοα.

Η συγκριση της μεταβλητοτητας διοτι η συνεχη πτωση παρεχει 

ενδειξη υποξεμιας.



• Επιβραδύνσεις

• Εξαφανίζονται οι επιταχύνσεις

• Συχνά επισοδεια Ταχυκαρδ-βραδυκαρδία

• Ελάττωση μεταβλητότητας Οξέωσης

• Χειροτέρευση της μεταβλητότητας

• Απουσία-Βραδυκαρδία



• Βραδυκαρδία                                     Τοκετός

• 80                                                    25 λεπτά

• 70                                                    13 λεπτά

• 60                                                    8 λεπτά

• 50                                                    6 λεπτά

• 40                                                   5 λεπτά






