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Santrauka
Kardiotokografija (KTG ) − vaisiaus širdies ritmo užra-
šymas ir interpretavimas vis dar išlieka iššūkiu akuše-
riams ginekologams ir akušeriams. Vaisiaus fiziologijos 
supratimas ir KTG vertinimas, pagrįstas vaisiaus fizio-
logijos ir patofiziologijos supratimu, leistų geriau inter-
pretuoti KTG pakitimus ir priimti teisingus sprendimus. 
Skiriant gimdyvei infuzo- ar deguonies terapiją, reikėtų 
atidžiau vertinti šių vaisiaus būklės gerinimo metodų 
reikalingumą esamuoju momentu. Sistemingi teoriniai 
ir praktiniai KTG interpretavimo mokymai duoda gerus 
rezultatus, gerinant perinatalinę priežiūrą. Būtų teisinga 
atsisakyti šarmų pusiausvyros ir laktatų kiekio tyrimo 
vaisiaus pirmeigos gimdymo metu. 

Įvadas
1968 metais medikų bendruomenei buvo pristatyta  ir 

pradėta taikyti elektroninė vaisiaus širdies tonų stebėsena 
(KTG), teikusi daug vilčių, kad šis metodas padės  klini-
cistams laiku pastebėti vaisiaus hipoksiją ir suteiks gali-
mybę laiku imtis vienos ar kitos intervencijos, bandant iš-
vengti  vaisiaus smegenų pakenkimo dėl deguonies trūkumo 
ar hipoksinės išeminės encefalopatijos. Visi greitai pastebėjo 
šio metodo  aukštą neigiamą testo vertę  ir žemą teigiamą  
testo prognostinę vertę vaisiaus smegenų hipoksiniam pa-
kenkimui nustatyti [1].  

Daugeliu atvejų, kai KTG požymiai rodydavo, kad vai-
siui „yra blogai“, naujagimis gimdavo be hipoksijos požy-
mių.  Nors Cochrane sisteminėse apžvalgose rasta išvadų, 
kad KTG naudojimas aukštos vaisiaus hipoksijos rizikos 
atvejais šiek tiek sumažino naujagimių cerebrinio paralyžiaus 
atvejų skaičių, vis dėlto, šio metodo naudojimas susijęs su 
gerokai padidėjusiu intervencijų skaičiumi gimdymo metu, 
nors perinatalinio mirtingumo ir sergamumo rodikliai išlieka 
praktiškai nepakitę [2].   Pvz., naudojant KTG, prognostinė 
tikimybė numatyti cerebrinį paralyžių yra tik 14 atvejų  iš 
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10 000 pakitusių, pavojingų ar  įspėjamųjų KTG, bet cezario 
operacijų skaičių tai padidina 6 kartus [3].

Tyrimo tikslas – įvertinti vaisiaus būklės tyrimo kardio-
tokografijos metodiką praktiniu požiūriu.

Medžiaga ir metodai 
Literatūros šaltinių paieškai naudotasi PubMed ir Coch-

rane Libray duomenų bazėmis. Analizei atrinktos prieinamos 
pastarojo dešimtmečio apžvalgos arba viso teksto straipsniai 
anglų kalba, susiję su vienu iš vaisiaus būklės stebėsenos  
gimdymo metu metodų - kardiotokografija ir jos duomenų 
interpretacijos problemomis klinikinėje praktikoje. Literatū-
ros apžvalgos analizės rezultatai palyginti su šio straipsnio 
autoriaus klinikine patirtimi ir Lietuvoje 2014 m. išleista,  
2019 m. atnaujinta „Vaisiaus būklės tyrimai gimdymo metu“  
metodika [14],  parengta vadovaujantis Amerikos akušerių 
ir ginekologų draugijos, Kanados akušerių ir ginekologų 
draugijos, Karališkosios akušerių ir ginekologų kolegijos, 
Nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto 
(angl. NICE), Tarptautinės akušerių-ginekologų federacijos 
rekomendacijomis.

Tyrimo rezultatai
Nuolatinės KTG naudojimas gimdymo metu yra susi-

jęs su cezario pjūvio operacijų (63 proc.) ir instrumentinių 
gimdymų (15 proc.) skaičiaus padidėjimu [2]. Šiuo metu 
KTG (STAN)  yra kone vienintelis santykinai objektyvus 
vaisiaus būklės stebėjimo gimdymo metu metodas, kuris 
padeda nuspėti, kas vyksta vaisiui  esamuoju momentu. 
KTG, kaip vaisiaus būklės stebėjimo metodo, prognostinė 
vertė būtų žymiai aukštesnė, jeigu vertinime būtų išvengta 
žmogiškojo  veiksnio įtakos.

Karališkosios akušerių-ginekologų draugijos ra-
porte (2018) Svarbus kiekvienas kūdikis (angl. Each Baby 
Counts) buvo pažymėta, kad iš visų naujagimių, kurie tu-
rėjo smegenų hipoksinio pakenkimo požymių, net 71 proc. 
atvejų baigtis  galėjo būti žymiai geresnė, jeigu būtų buvusi 
kitokia perinatalinė priežiūra.  Iš jų 49 proc. atvejų buvo 
neteisingai įvertinta KTG ir priimtas netinkamas tolesnės 
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priežiūros sprendimas [4]. Šios klaidos negalima susieti vien 
tik su tuo, kad medicinos personalas nesugeba ar nemoka 
vertinti KTG. Vienas iš pagrindinių šio metodo taikymo 
trūkumų yra labai žemas taip vadinamas „vidinis vertinimo 
atitikimas“ (angl. interobserver agreement), t.y. kai tą pačią 
KTG skirtingi vertintojai  (netgi ekspertų lygmenyje), tol, 
kol nežino baigties rezultato, vertina skirtingai [5].  

Nesutarimas vertinant KTG turi dvi pagrindines priežas-
tis. Pirma priežastis -  tai asmeninė klinicisto patirtis  (akuše-
rijoje viena iš pagrindinių tobulėjimo galimybių yra retros-
pektyvinis savo darbo atvejų vertinimas, kitaip tariant, savo 
klinikinės veiklos auditas). Antra priežastis − gana painios, 
nuolat besikeičiančios ir dažnai skirtingos KTG vertinimo re-
komendacijos , paremtos  požymio atpažinimo (angl. Pattern 
recognition)  vertinimo sistema t.y, KTG vertiname „gerus“ 
ir „blogus“ požymius, kurių „blogumo“ ar „gerumo“ lygis 
nurodytas vienoje ar kitoje KTG vertinimo rekomendacijoje. 
Deseleracija (matomas požymis KTG)  – blogai, akseleracija 
(matomas požymis KTG) – gerai. Nesistengiama pamatyti 
ar suprasti, dėl kokių vaisiaus pokyčių jo širdis susitraukia 
vienu ar kitu ritmu. Sprendimas dėl tolesnės eigos priimamas 
remiantis tos dienos KTG vertinimo rekomendacija, kuri 
nurodo, kiek „blogų požymių“ esant reikėtų baigti gimdymą 
[6].  Bet vaisiui „negerai“ ne todėl, kad KTG matome de-
seleracijas, sumažėjusį variabiliškumą, ar   KTG požymiai 
pateko į rizikingą „raudonąją zoną“. Vaisiui yra blogai, nes 
sumažėjo jam reikiamo deguonies kiekis, kurio stygius gali 
sukelti hipoksemiją, hipoksiją (ūminę ar lėtinę) ir acidozę, 
tačiau KTG vertinimas tik atspindi vaisiaus būklę, o prie-
monių pagerinti šią situaciją nedaug.

Reikalai kiek pagerėjo,  pritaikius kompiuterizuotą KTG 
vertinimo metodą [7],  tačiau tiesioginį teigiamą efektą turi 
tik pastovūs teoriniai ir praktiniai mokymai [8]. Vis dar nau-
dojama trijų kategorijų (3 spalvų) vertinimo sistema, pade-
danti numatyti vaisiaus hipoksijos riziką, bet neparodanti, 
ar vaisius jau veikiamas hipoksinio streso ar ne, neturi kore-
liacijos su naujagimiui palankios baigties galimybėmis [9].  

Mark I. Evans su kolegomis savo darbuose gan aiškiai 
parodė, kad tada, kai  KTG atsiranda pokyčių, rodančių, jog 
vaisius patenka į taip vadinamą   „raudonąją zoną“ , dau-
geliu atvejų jis jau būna negrįžtamai paveiktas hipoksinio 
streso (acidemija) ir atvirkščiai [10].  Tinkamas vaisiaus 
būklės pokyčių interpretavimas reikalauja gilaus vaisiaus 
fiziologinių ir patofiziologinių pokyčių, kaip kompensacinio 
mechanizmo į prasidedančią hipoksiją, supratimo. Visi paki-
timai KTG turėtų būti interpretuojami vaisiaus fiziologijos at-
žvilgiu (kas dabar vyksta su vaisiumi),  nei  sutelkiant dėmesį 
į vaisiaus širdies pokyčių  išraiškas KTG (variabiliškumas, 
deseleracija ir kt.) [11].  

Pradėjus KTG vertinti remiantis vaisiaus fiziologija, si-

tuacija kiek pagerėjo.  Buvo pastebėta, kad KTG vertinimo 
mokymai, grįsti vaisiaus fiziologijos supratimu, davė tei-
giamų rezultatų perinatalinėms baigtims [12]. Toks mokymo 
metodas ir KTG vertinimas remiantis vaisiaus fiziologija 
2014 m. buvo pristatytas Lietuvos medikams (E. Chandra-
haran vesti mokymai).

Supratimas apie vaisiaus fiziologinius pokyčius, priklau-
somus nuo jo organų aprūpinimo deguonimi, paminėtas 2015 
m. vienoje iš pastarųjų Tarptautinės ginekologijos ir akušeri-
jos federacijos (FIGO) KTG vertinimo rekomendacijų [13], 
tačiau viena metodika ar rekomendacija negali aprėpti visų 
situacijų, į kurias gali patekti vaisius. Gilios žinios apie vai-
siaus patofiziologinius procesus įgalina suprasti jo reakciją 
į hipoksinį stresą (kompensaciniai mechanizmai, dekompen-
sacija ir kt.), prospektyviai nuspėti, kas gali įvykti vaisiui, 
jeigu hipoksinis stresas tęsis, kaip tai atsispindės KTG. Ži-
nios teikia galimybę laiku imtis priemonių išvengti negrįž-
tamų pakitimų vaisiaus organizme. Toks vaisiaus patofizio-
loginių procesų aiškinimas interpretuojant KTG pakitimus, 
turėtų papildyti 2019 m. Lietuvos akušerių ginekologų drau-
gijos (AGD) paskelbtas KTG interpretavimo rekomendacijas 
„Pakoreguotos vaisiaus būklės stebėjimo metodikos“ [14].  

Vaisiaus būklė keičiasi dinamiškai, kiekvienas vaisius 
yra skirtingas, tad labai sunku įvairiais atvejais taikyti tas 
pačias rekomendacijas. 

Trumpai apžvelkime Lietuvos AGD metodiką „Vaisiaus 
būklės tyrimai gimdymo metu“ (2019) [14].  

Pagrindinis metodikos tikslas - prognozuoti vaisiaus me-
tabolinę acidozę, nustatyti galimą vaisiaus dekompensaciją ir 
laiku atlikti intervenciją  labai aiškus ir suprantamai nusaky-
tas. Pavyzdžiui, panagrinėkime Standartizuoto kardiotoko-
gramos vertinimo lape (metodikos 2 priedas) geltona spalva 
pažymėtus grėsmingus pokyčius, kuriems esant „vaisiaus 
hipoksijos/ acidozės tikimybė yra maža“.

Pvz., vaisiaus tachikardija 170 k/min. (ne 180 k/min. 
kaip nurodyta metodikoje) tęsiasi  40 min., sumažėja va-
riabiliškumas ( < 5)  60 min., prisideda atipinės variabili-
nės  deseleracijos 50 min. Atlikome visus privalomuosius 
veiksmus, gerinančius vaisiaus oksigenaciją, bet situacija 
nepakito. Kokį sprendimą priimti? Remiantis metodika, vai-
siaus acidozės rizika maža, bet ar galima laukti, kol KTG 
pateks į raudonąją zoną?  Užbaigti gimdymą, bet KTG dar 
nepatenka į 3 kategoriją. Tęsti toliau? Kiekviena deseleracija 
parodo vaisiaus atsaką į sumažėjusią oksigenaciją, kai vaisius 
nori „apsaugoti turimas glikogeno atsargas širdyje“ ir todėl 
suretina širdies susitraukimus. 

Gal kiek kitokį, refleksinio poveikio mechanizmą turi 
taip vadinamos ankstyvosios deseleracijos, nors ir čia yra 
nemažai klausimų.  Daugiau nerimo turėtų kelti ne deselera-
cijų pobūdis ir (ar) tai, kokios jos yra (visos jos yra negerai), 
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bet tai, kiek laiko tokios būklės vaisius patiria normoritmiją 
(priklauso nuo bazinio dažnio konkrečiam laikotarpiui). Jeigu 
šis santykis krypsta deseleracijų naudai, vėliau ar anksčiau, 
nesvarbu, kokio tipo yra deseleracija, vaisiaus kompensaci-
nės galimybės baigsis. Ypač pavojingas derinys yra tachikar-
dija ir deseleracija. Tachikardija su deseleracijomis  (netgi 
esant pakankamam variabiliškumui) turi tiksliausią korelia-
ciją su vaisiaus acidemija [15].  

 Galima manyti, kad nagrinėjama 3 spalvų metodika 
nelabai tiksliai parodo, ką ir kada daryti konkrečiu atveju.  
Jokia spalvota lentelė negali būti taikoma visiems gimdymo 
atvejams: kiekvienas vaisius yra skirtingas, skirtingos ir 
kompensacinės galimybės, todėl vaisiaus būklės stebėjimo 
metodika turėtų būti pateikta kiek platesniu aspektu ir ki-
taip išaiškinta,  nes KTG išmokti neįmanoma, ją reikia su-
prasti, gerai išmanant vaisiaus fiziologiją, jo adaptacinius 
mechanizmus ir KTG pagalba suvokti, kas vaisiuje vyksta 
konkrečiu momentu [16].  

Ką daryti, kai gauname įtartiną KTG? Metodikoje re-
komenduojama „Įvertinti pokyčių priežastį, taikyti priemo-
nes, gerinančias placentos perfuziją ir vaisiaus oksigenaciją, 
negerėjant vaisiaus būklei ir esant sąlygoms, galima atlikti 
vaisiaus pirmeigės dalies kraujo pH ir (arba) laktatų kiekio 
tyrimą“ [14]. Praktikoje tokie veiksmai atliekami greitai: pa-
keisti moters padėtį, nutraukti oksitociną, skirti intraveninių 
skysčių ir deguonies. Tai tapo rutina. Pirmosios 2 priemonės: 
padėties pakeitimas, gimdymo veiklos skatinimo nutrauki-
mas yra visada teisinga taktika. Klausimų kelia infuzotera-
pija ir deguonies naudojimas. Metodikoje rekomenduojama 
„Duoti kvėpuoti deguonimi pro nosines kaniules 8–10 l/
min. (jei gimdyvės SpO2 > 95 proc., ilgai skirti deguonies 
nepatartina).“ Tikėtina, čia techninė klaida: SpO2 > 95 proc. 
[14].   Ar reikia skirti deguonies terapiją, kai SpO2 > 95 
proc.?  Ką reiškia „...ilgai skirti deguonies nepatartina“? 
Išmanantieji vaisiaus fiziologiją žino, kad vaisius gyvena 
santykinai hipoksinėje aplinkoje, t.y. vaisiaus deguonies 
saturacija siekia apie 60-70 procentų [17].  

Kad vaisiaus gyvenimas pagerėtų, skiriant mamai de-
guonį, reikia, kad mamos saturacija kristų vos ne žemiau 
vaisiaus saturacijos, − kitu atveju papildomas deguonies 
skyrimas nepagerins vaisiaus būklės, o gali būti net pavo-
jingas. Tokių situacijų, kai mamos saturacija gimdymo metu 
krenta taip žemai, retai pasitaiko, tad kyla klausimas, kiek 
kartų gimdymo metu skyrėme deguonį mamai tiesiog todėl, 
kad tai tapo rutina?

„Įtarus, kad yra dehidratacija, greitai (srove) sulašinti į 
veną 500–1000 ml  kristaloidų“ [14]. Akušeriai ir akušeriai 
– ginekologai puikiai žino apie fiziologinius pokyčius nėš-
čiosios organizme. Vienas iš tų pokyčių, tai moters plazmos 
tūrio padidejimas apie 50 procentų, todėl papildomi skysčiai 

nepagerins placentos perfuzijos (placentos kraujotaka jau 
yra seniai susiformavusi) ir su papildomu skysčio kiekiu 
nei pagerinsime, nei sumažinsime deguonies patekimo per 
kotiledonus. Tikėtina,  kad tai tik privers gimdyvę  daž-
niau vaikščioti į tualetą, o jos  organizme, dėl antidiuretinio 
hormono supresijos,  keisis osmoliarinė plazmos sudėtis ir 
elektrolitų balansas, galintis sukelti hiponatremiją mamos 
organizme, o kas blogiausia, ir vaisiaus, todėl gali įvykti 
naujagimio traukuliai [18,19].  

Svarbu  žinoti, kad ir oksitocinas veikia kaip antidiure-
tikas [18,19]. 

Reziumuojant galima sakyti, kad blogos KTG nepavyks 
pagerinti  skysčiais ir papildomu deguonies tiekimu mamai, 
išskyrus išimtinius atvejus. Praktiniame darbe derėtų vengti  
rutininių veiksmų ir sprendimų.

Metodikoje vis dar siūloma, kai yra abejotina ar blogai 
interpretuojama KTG, atlikti „Periferinio kraujo rūgščių 
ir šarmų pusiausvyros ir (ar) laktatų kiekio tyrimą iš pir-
meigės vaisiaus dalies“ [14]. Yra duomenų, kad  jau 2013 
metais  Cochrane sisteminėje apžvalgoje buvo pažymėta, 
jog nėra įrodymais pagrįsto teiginio, kad yra ryšys tarp vai-
siaus skalpo Ph tyrimo  ir geresnės  baigties. Šis metodas 
tik didina intervencijos tikimybę gimdymo metu. Ta pati 
išvada Cochrane sistemineje apžvalgoje pakartota ir 2017 
metais [20, 2]. Remiantis šiais įrodymais, derėtų praktikoje 
atsisakyti šio vaisiaus būklės tyrimo metodo [2]. 

Dabartinė vaisiaus būklės  stebėjimo metodika nesu-
teikia ramybės ir aiškumo gydytojui ar akušerei gimdymo 
priėmimo metu. Yra metodikos (pvz., Vaisiaus ultragarsinis 
tyrimas, hipertenzinės būklės ir kt.), kuriose galima aiškiai 
išdėstyti, ką, kada ir kaip daryti, bet tai sunkiai pritaikoma 
KTG rekomendacijoms, nes neįmanoma jose aprėpti visų 
nėščiųjų, gimdyvių, vaisių ir jų skirtingų situacijų. Logiškas 
ir racionalus mąstymas neturėtų užleisti vietos rutininiams 
veiksmams ar sprendimams, „nes taip parašyta metodikoje“ .

Išvados
1. KTG metodika  turėtų būti išplėsta, pateikiant deta-

lesnius paaiškinimus, ar net vaisiaus fiziologinių ir patofi-
ziologinių pokyčių interpretaciją, kad praktikoje gydytojui 
būtų lengviau priimti tinkamą sprendimą.

2. Pagrindinis veiksnys, gerinantis KTG vertinimą, o 
kartu ir perinatalinę priežiūrą,  yra nuolatiniai teoriniai ir 
praktiniai mokymai,  paremti vaisiaus fiziologijos ir pa-
tofiziologijos supratimu. Tinkamas  KTG suvokimas (ne 
išmokimas) dar labiau pagerintų Lietuvos aukšto lygio pe-
rinatalinius rodiklius.
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Summary
Interpretation of CTG (Cardiotocografy) still remains a chal-

lenge for obstetricians. The correct interpretation of the features 
observed in CTG traces during labor requires an understanding of 
the normal fetal physiological responses of the fetus to hypoxia, 
therefore fetal physiology understanding and fetal surveillance in-
terpretation from a physiological standpoint would allow to make 
a better decision during labor. Persistent theoretical and practi-
cal training in CTG interpretation yields good results in impro-
ving perinatal care.
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