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Vad händer i kroppen?
Kroppskonstitution
Hormonellt
Hematologiskt
Hjärta-kärl
Respiration
Njurar
GI
Anestesiologiskt





Kroppskonstitution
Viktuppgång – ca 17% (ca 12 kg)

Uterus 1 kg
Foster-placenta 4 kg
Blodvolym 2 kg
Interstitiell vätska 2 kg
Fett o proteiner 4 kg



Hormonellt
Corpus luteum-placenta producerar bla progesteron, 
östrogen,relaxin ger:

Dilatation i njurar
Minskad tarmmotilitet
Termogent
Generell vasodilatation
Minskning av MAC
Immunmodulerande
Bronkdilaterande



Plasmaproteiner och 
koagulation

Totalprotein/ albumin/ kolloidosmotisk 
tryck minskar
Plasmacholinesteras minskar ca 25%
Många koag.faktorer ökar
Ökad omsättning av trombocyter. 
Fibrinolys o clotting ger en ökad risk för 
tromboser
Lab: APTT,AT III     PD dimer,TEG



Hematologiskt 



Hematologiskt
Parameter Change* or Actual 

Measurement
Blood volume +45%*
Plasma volume +55%*
Red blood cell 
volume +30%*

Hemoglobin 11.6 g/dL
Hematocrit 35.5%

Plasma ökning från   
47-67 ml/kg 

Blodvolymsökning                             
76-94  ml/kg

Erytrocytvolym
oförändrad 27 ml/kg

Semin Anesth -91. Chestnut`s obstetric anesthesia

    y          

Relative to nonpregnant state*
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Hemodynamik gravid



Ventilation



Respiration 



Syra-bas
Hyperventilation - alkalos –
vänsterförskjutning av syrgasens 
dissociationskurva 

Långdragen smärtsam förlossning kan 
ge laktatstegring





Njurar



Gastointestinalt
Tarmmotilitet långsammare
Nedre oesofagussfinctern slappas
Ventrikeln trycks uppåt
Ventrikeltömningstid normal, om ej i 
värkarbete eller fått opiater
Syrasekretion minskar under värkarbete



Vad påverkar anestesiologen?
MAC minskar med ca 40%
Ökat syrgasbehov o sänkt FRC, ger snabb 
desaturation vid apne
Ökad känslighet för Rocuronium
Nedreglering av betareceptorer
Ökad känslighet för LA
Lägre doser i EDA/spinal
Svullna slemhinnor/ farynx/ larynx/ tunga
Aortocaval kompression förstås!



När är graviditeten slut?
CO normalt efter 12-24 v.
Blodvolym sjunker gradvis inom 6-9 v.
FRC ökar efter förlossning, ca 1-2 v innan normalt
O2 konsumtion, TD, MV o PCO2 normalt efter ca 6-8 
veckor
Ventrikelvolym kvarstår ca 48 t.
Sfinctertonus åter efter 1-4 v.
GFR normaliserat ca 3 mån efter
Spinala doser normala efter 24-48 t.
Epiduralt tryck återgår efter 6-12 t.


	Graviditetsfysiologi
	Vad händer i kroppen?
	Bildnummer 3
	Kroppskonstitution
	Hormonellt
	Plasmaproteiner och koagulation
	Hematologiskt 
	Hematologiskt
	         
	Hemodynamik gravid
	Ventilation�
	Respiration 
	Syra-bas
	Bildnummer 14
	Njurar
	Gastointestinalt
	Vad påverkar anestesiologen?
	När är graviditeten slut?

