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Information om to blodkar i navlesnoren

Ved ultralydsscanningen af dit foster er der set to blodkar i navlesnoren.
 
Hvad betyder to blodkar i navlesnoren?
I navlesnoren er der normalt tre blodkar.
Et kar, der bringer blod fra moderkagen ind til fosteret (navlesnorsvenen), og to
kar, der transporterer blodet fra fosteret tilbage til moderkagen
navlesnorsarterierne).
 
Hos knap 1 % af alle fostre er der kun én arterie - altså i alt to kar i navlesnoren.
Det er i de fleste tilfælde ikke noget, der betyder noget for barnet.
Hos nogle få fostre kan det imidlertid være et tegn på sygdom.
Det kan hos nogle fostre med to kar i navlesnoren dreje sig om milde sygdomme i
urinvejene eller hjertet, og hos enkelte mere alvorlige sygdomme.
Det ses også lidt hyppigere hos fostre med kromosomfejl, specielt Trisomi 18.
Man kan også se, at fosterets vægt bliver lavere end normalt.
 
Skal det kontrolleres?
Ja, det anbefales at lave ekstra kontroller med ultralyd. Når det er set, at
navlesnoren kun indeholder to blodkar, bliver fosteret grundigt undersøgt for, om
det skulle have nogen form for misdannelser eller andre tegn på sygdom. Det
foregår som regel i 18. - 20. uge og er muligvis allerede gjort, når du læser dette.
 
Hvis der findes andre tegn på sygdom, vil lægen overveje, om du bør tilbydes en
fostervandsprøve.
Du vil under alle omstændigheder blive tilbudt at få undersøgt fosterets hjerte
med ultralyd igen i 22. - 24. uge. Herudover vil du blive tilbudt yderligere 2
scanninger med henblik på at vurdere fosterets vækst i uge 30. og 34. Der kan
hos enkelte blive tale om flere kontroller.
 
Det er en god ide at have en voksen ledsager med til undersøgelserne, da det
 kan være svært at huske alle informationer.


