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توسینتست رویارویی با اکسی   
Oxytocin Challenge Test(OCT) 

 

 
OR 

 

 تست استرس انقباضی
Contraction Stress Test(CST) 

 
 



 
استرس انقباضیتست   

Contraction Stress Test(CST) 

 .  جفتی است –بررسی عملکرد رحمی  :تستهدف         

 اوج زمان در ضربان افت و هستند رحم انقباضی امواج از بازتابی جنین قلب ضربان الگوی      

 .شوند می شروع آنها از پس یا انقباضات

 کالپس برای الزم فشار از میومتر فشار رحمی، انقباضات اثر در آمنیون مایع فشار افزایش با      

 وارد خون جریان مساله این شود می بیشتر کنند می عبور رحمی عضالت میان از که عروقی

 می رخ اکسیژن تبادل اختالل کوتاه های دوره دهد می کاهش را پرزی بین فضای به شده

 میکند بروز قلب ضربان تعداد دیررس افت اشد داشته وجود جفتی رحمی اختالل اگر و .دهند

  الگوی سبب بندناف دادن قرار فشار تحت علت به است ممکن رحمی انقباضات همچنین

 اغلب هیدرآمنیوس الیگو .دارد داللت هیدروآمنیوس الیگو بر که شوند قلب ضربان متغیر افت

 .شود می دیده جفت نارسایی با همراهی در

  .برد می زمان دقیقه 90 آن کامل انجام  :تست این معایب از     
 



 :روشهای اجنام تست اسرتس انقباضی
 

 (نیپل)با تحریک نوک پستان • 
 Oxytocin challenge)با انفوزیون داخل وریدي اکسی توسین • 

(test 
 

 CST:اندیکاسیونهای 
 ارزیابی سالمت جنین •
 .نباشدBPPدسترسی به • 
 •non reactive NST (37-34)در بارداري هاي پره ترم 
 2,3در مراکز سطح • 
 



 CSTکنرت اندیكاسیوهناي

 
 چند قلویی •
 ریسک باالي زایمان پره ترم• 
 نارسایی سرویكس• 
 جفت سر راهی• 
 کالسیکC/Sسابقه • 
                                                              رحمجراحی قبلی روي • 
 پرده آمنیونپارگی  

 هیدرامینوسپلی      

 
 



 تست استرس انقباضی: CSTانجام تست   نحوه 

 (:نیپل)حتریک نوک پستان 
 انجام، دقیقه 2تحریک نیپل یک پستان با انگشتان از روي لباس توسط مادر به مدت
 .می شودداده   دقیقه استراحت5تا 2
 در )تحریک با شروع انقباضات متوقف و بعد از اتمام انقباضات تحریک دوباره

   (شده باشدسپري  دقیقه2صورتی که دوره زمانی 
دقیقه 10ناموفق بود، براي ( در ایجاد انقباضات رحمی)انجام اینكار دوره 4اگر بعد از 

ناموفق بود، تحریک ممتد هردو نوک پستان را به انجام شود اگر بازهم به ترتیب فوق 
شدن انقباضات دوباره سپري  باانجام، با شروع انقباضات متوقف و دقیقه 10مدت 

 .تحریک انجام میشود
 طول ثانیه 40سه انقباض یا بیشتر ایجاد شد که هر کدام بیش از دقیقه 10زمانی که در

 .معاینه کننده قابل لمس بودند، تحریک نیپل ادامه نیابدبراي  بطوریكهکشید، 
 نتایج ثبت و مونیتورینگ تا زمان برگشتن فعالیت رحمی به حالت قبل از تحریک

   .یابدادامه 
 



 :توسنی  اکسیتست روایرویی اب 
 .در بخش زایمان یا مجاور آن بستري شودمادر -

با تمایل به پهلوي ( درجه 30 – 40) در وضعیت نیمه نشسته مادر -

 .چپ بخوابدپهلوي   رويچپ بر روي تخت قرار گیرد و یا 

 .یكبار کنترل شوددقیقه 10خون و ضربان قلب مادر هر فشار -

دقیقه 10 – 20ابتدا صداي قلب جنین و انقباضات رحمی بمدت در -

 .یابدادامه  مانیتورینگمانیتور شود و با شروع تست 

وجود داشته باشد دقیقه 10خودبخود رحمی در انقباض 3کمتر از اگر -

را شروع توسین  میتوان اکسی ،و افتهاي دیررس وجود نداشته باشد

  .کرد
 



 :توسنی  تست روایرویی اب اکسی
-10 ریخته و طبق ( حاوي الكترولیت)اکسی توسین در یک لیتر سرم واحد

واحد در دقیقه میلی 2نیم تا بصورت  مداومپروتكل با پمپ انفوزیون 

 .و پاسخ تعداد ضربان قلب جنین ثبت می شودشروع شود 
شود، تا اینكه دوبرابرزیاد شده تجویز توسین  اکسیدوز دقیقه 20-15هر -
طول میکشد و توسط ثانیه 40که هر کدام دقیقه  10دریا بیشتر انقباض 3

   .شودمعاینه کننده قابل لمس است، ایجاد 
ایجاد شد و تا زمانی که نتایج به حد قابل دقیقه 10در انقباض 3که زمانی -

 .کنیدقطع  توسین را اکسیتفسیر رسید، 
 طوالنیزمانی که شواهدي از تحریک بیش از حد رحمی، افتهاي هر -

قطع و تربوتالین را توسین  اکسی  شدیا افتهاي دیررس مكرر ظاهر مدت 
   .شودبعنوان توکولیز تجویز 

 



 حماسبه قطرات سرم حاوی اکسی توسنی

 

واحد اکسی توسین 10+ یک لیتر سرم حاوي الكترولیت 

 سی سی1000میلی یونیت در 10000
 سیسی 1یونیت اکسی توسین در میلی 10

 
 قطره20= یونیت میلی 10

 قطره1= یونیت میلی  0/5

  قطره4= یونیت میلی 2

 



 : CSTحمدودیتهامزاای و 
 

مزایاي اصلی تست استرس انقباضی شامل حساسیت باال و فاصله 
شامل میزان باالي تست  محدودیتهاي. انجام تست میباشداي  هفتهیک 

بویژه اگر )نتایج مبهم که نیاز به تكرار تست دارد، هزینه باالي تست 
و صرف وقت و نیاز به زمان زیاد ( نیازباشدمورد توسین  اکسی

   .استرسیبراي انجام تست در مقایسه با تست غیر 
 



 
 نتایج تست

 

 



 تست استرس انقباضی

 OCT (منفی  :) 
 
فقدان افت دیررس یا افت متغیر قابل توجه 

 



 



 تست استرس انقباضی

 OCT (مثبت  :) 
 
 درصد   50درصد یا بیش از  50وقوع افت دیررس به دنبال

 (.  دقیقه باشد10تا در  3حتی اگر تعداد انقباض کمتر از )انقباضات 



 



 تست استرس انقباضی
 :   OCTمیزان موارد مثبت کاذب 

 درصد است   50تا 20 
 :در چنین مواردي اگر 

 

 جنین تکامل ریوی مطلوبی داشته باشد( نسبتL/S  2بیش از )  باید حاملگی خاتمه
  NVD)یاC/Sبر حسب شرایط یا. ) یابد

 
 جنین نارس باشدBPP   یاCST   شود تکرارساعت بعد  24باید  . 
 
 رسیده در اکثر موارد هنگامی که درجنینOCT  ،بسته به   بایستیمثبت باشد

 .متولد شودوضعیت بالینی، جنین از طریق القای زایمان یا عمل سزارین 



 تست استرس انقباضی
OCT مشکوک -مبهمEquivocal)) 

 
افت  انقباضات رحمی % 50از  کمتردقیقه ای  10که در طی مدت هایزمانی        

افت دیررس متناوب )نکند بروز کند یا افت متغیر تائید شده ای بروز  دیررس
 (.یا افت متغیر قابل توجه

 

 .چنین نتیجه ای تکرار تست در روزهای بعد را می طلبد 

 



 تست استرس انقباضی
OCT شده مفرط تحریک  -مبهم(hyperstimulated : ) 

 

 :افت تعداد ضربان قلب جنین که در حضور انقباضات 
 

 دقیقه رخ می دهد     2بیش از یک بار در هر 
 ثانیه طول می کشد   90یا به مدت بیش از 

  
 .ساعت بعد را می طلبد 72تا  48چنین نتیجه ای تکرار تست 

 



 تست استرس انقباضی

unsatisfactory ) OCT  : ) 
 
 (  دقیقه10نوبت  3تا  2در )دقیقه 10بروز کمتر از سه انقباض در طی 

 و یا منحنی غیرقابل تفسیر 
 

 .ساعت بعد تکرارشود 48تا  24در این حالت بهتر است تست 
 



 تست استرس انقباضی

OCT   جفتی  -جنین و کارایی عملکرد رحمی وضعیت =  منفی

 .  استمطلوب 
 

OCT    در طی زایمان دیسترس جنین با افزایش میزان =   مثبت

 .  و عمل سزارین همراه است

 



 تست استرس انقباضی
 :تصمیم گیری برای نحوه انجام زایمان

 
اتخاذ تصمیم در مورد اینکه ختم حاملگی از طریق سزارین باشد یا     

، زیرا براساس جواب تست به تنهایی امکان پذیر نیستواژینال، 
نیروی واقعی ناشی از انقباضات رحمی را نمی توان از طریق ثبت  

 .خارجی اندازه گیری کرد


