


ارزیابی سالمت جنین
حرکت، تنفس و بیوفیزیکال پروفایل

مرجان شیروانی

ه عضو هیئت علمی دانشگا
علوم پزشکی مازندران



حرکت جنین

7هفته : شروع فعالیت•

20-30هفته : استراحت-سازماندهی حرکات، دوره های فعالیت•

36تکامل حرکات تا هفته •

:انواع حرکات•

ضعیف1.

قوی2.

چرخشی3.



حاالت رفتاری

FHRطیف نوسانی محدود (: خواب آرام)1Fحالت •

حرکات محسوس مکرر بدن، حرکات مداوم :  2Fحالت•

خواب فعال در معادل )FHRچشم، نوسانات گسترده تر 

(نوزاد

حرکات پیوسته چشم در غیاب حرکات بدن : 3Fحالت •

FHRبدون تسریع 

م و حرکات شدید بدن بهمراه حرکات پیوسته چش: 4Fحالت •

(معادل مرحله بیداری در نوزادان)FHRتسریع 



جنینشاخصهای فعالیت 

(مستقل از مادر)بیداری است -چرخه های خواب1.

دقیقه75تا 20مدت چرخه خواب از •

حجم مایع آمنیون. 2

ترمکاهش حرکات قوی در •



کاربرد بالینی حرکت جنین

ن کاهش حرکت ممکن است نشانه مرگ قریب الوقوع جنی•

باشد

:روشهای بررسی•

.Iسونوگرافی

.II مادر ذهنی احساس(20معموال حرکات طوالنی تر ازS)

تساع2حرکت در10



تنفس جنین

تبادل مایع برای تکامل ریه: اثر•

33-36کاهش تعداد در هفته •

:تفاوت با نوزاد و بزرگسال•

.Aحرکات ناپیوسته

.Bحرکات پارادوکس قفسه سینه



تنفس

:انواع حرکات تنفسی•

min/4-1:یا آه کشیدن( منقطع)نفس نفس زدن 1.

همراه حرکات سریع min/240شروع انفجاری و نامنظم 2.

چشم



کاربرد بالینی تنفس جنین

یر چون حرکات تنفسی اپیزودیک است، ممکن است تفس•

(لزوم نظارت طوالنی)سالمت جنین دشوار باشد 

شب هنگام، کاهش تنفس رخ میدهد•

افزایش تنفس جنین بعد از وعده های غذایی مادر•

ی، هیپوکسی، هیپوگلیسمی، محرکهای صوت: عوامل موثر•
لیبر، GA ،FHRاستعمال دخانیات، امنیوسنتز، پرترم لیبر، 



بیوفیزیکال پروفایل
امتیاز صفر2امتیاز معیار

ون تست بد)تسریع ضربان قلب 

(استرس

≥  ضربه min/15تسریع با ≥ 2
دقیقه20-40در مدت 15”بمدت 

تسریع1صفر یا 

≥   30”اپیزود تنفس ریتمیک ≥ 1تنفس
دقیقه30در عرض 

تنفس< 30”

حرکت< 3دقیقه30حرکت درعرض ≥ 3حرکت

اپیزود اکستانسیون اندام و≥ 1تونسیته

برگشت به فلکسیون

نفلکسیو/فقدان اکستانسیون

AFV2بسته حداقل یکcm در دو سطح

عمود برهم

بزرگترین بسته≤ 2

صرف نظر کردNSTمیتوان از 5تا 2در صورت طبیعی بودن اندکسهای 

اگر از حجم مایع امتیاز صفر بگیرد صرف نظر از امتیاز کل بررسی بیشتر ضرورت دارد



تفسیر بیوفیزیکال پروفایل
اقدامتفسیرمجموع امتیاز

در دیابت و)تکرار تست هرهفتهجنین طبیعی بدون اسفیکسی10

(بار در هفته2پست ترم 

8/10(AFVنرمال)

(NSTبدون )8/8

(AFVکاهش )8/10

جنین طبیعی بدون اسفیکسی

جنین طبیعی بدون اسفیکسی

شک به اسفیکسی مزمن جنین

تکرار تست طبق پروتکل

تکرار تست طبق پروتکل

زایمان

6

AFVکاهش 
AFV ،نرمالW>36 ،CXمناسب

اسفیکسی احتمالی

زایمان

زایمان
زایمان: ≤6نتیجه تکرار تست

لتکرارطبق پروتک:>6تکرار تست 

زایمان≤ 6: تست همانروزتکراراسفیکسی احتمالی4

زایماناسفیکسی تقریبا قطعی2-0



(modified BPP)شده بیوفیزیکال اصالح 

•NST + AFI

دقیقه10طول مدت •

•AFI ≥ 5غیر طبیعی



نکات بیوفیزیکال پروفایل

BPPمورفین و سداتیوها سبب کاهش چشمگیر امتیاز •
میشوند

از ظهر بیشتر از صبح استبعد امتیاز در •

مادری، -خونریزی جنینی: طبیعیBPPعلل مرگ جنین با •

دکولمان جفت و حوادث بندناف

جنینیPHارزش محدود در پیشگویی •




