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 کرده استمیمرسوم شده است و اهداف زیر را دنبال 60مانیتورینگ قلب جنین از دهه:

1-ندپایش الکترونیکی ضربان قلب جنین بایستی بتواند اطالعات دقیقی فراهم ک.

2-اطالعات به دست آمده قاعدتا بایستی در تشخیص دیسترس جنین مفید باشد.

3-یری بایستی بتوان به کمک مداخالت انجام شده، از مرگ یا عوارض احتمالی جنین جلوگ

.کرد

4-متناوب باشدپایش الکترونیکی مداوم ضربان قلب جنینی، بایستی برتر از روشهای پایش.



نینجقلبضربانالکترونیکیپایشروش

تاشد،عمدمعرفیباراولینبرایکهزمانی

رفت،میکاربهدارعارضهبارداریهایدر

موردبارداریهااغلبدرتدریجبهولی

.گرفتمیقراراستفاده



(مونیتورینگ)زایمانحینارزیابي

شدهبدیلتمتحدهایاالتدرمامایياقدامترینشایعبهجنینقلبيپایشامروزه

.است

شودميانجامخارجيوداخليصورتدوبهجنینالكترونیكپایش.

وشرایندر.شودميوصلجنینسرپوستبهالكترودیكداخلي،پایشدر

هبضربهتغییرپذیريآنبهكهاستگیرياندازهقابلRموجدوبینفاصله

beat)ضربه to beat)شودميگفتهمدتكوتاه.

امواجدستگاهوباشدمردهجنیناستممكنكهباشدداشتهتوجهRبهرامادر

.كندثبتجنینقلبامواجصورت





پایش الكترونیك خارجي
تاین روش به اندازه روش قبلي در سنجش ضربان قلب جنین و انقباض دقیق نیس.

در این روش از اصل داپلر سونوگرافي استفاده مي شود.



الگوهاي ضربان قلب جنین

رعتسسپس.نماییدتوجهآنمشخصاتبهابتداتراسهیكبررسيدر

(دقیقهدرمترسانتي3)نماییدبررسيراضرباناتثبت

باعثسرعتكاهشودادننشانكاردبراديباعثسرعتافزایش

.شودميدادننشانكاردتاكي

روندنای.یابدمیکاهشویقلبضربانتعدادجنین،بلوغافزایشبا

متوسطتعدادسالگی8درکهطوریبه،یابدمیادامهنیزتولدازپس

.رسدمیدقیقهدرضربان90بهکودکقلبضربان



بهترمتابارداری16هفتهبینجنین،درقلبیپایهضربانتعداد

دردقیقهدرضربهیکحدودیاودقیقه،درضربه24متوسططور

.بودیافتهکاهشهفته

(واگال)پاراسمپاتیککنترلتکاملباطبیعی،وتدریجیکاهشاین

.استمتناسبقلب

ثراتابینتونیکتعادلازناشیجنین،قلبضربانمتوسطتعداد

.شودیممحسوبسازضربانسلولهایبرکنندهکندوکنندهتسریع



قلبپایهفعالیت(base)

میانگینFHRبدوندقیقه2مدتبهحداقلكهايدقیقه10فاصلهیكدر

قلباناتضربتعدادآنبررسيدر.شودميگردباالترعددبهوباشدتغییر

beatو to beatگیردميقرارتوجهمورد.

باشدمي160ازبیشتركارديتاكيو110ازكمترتعدادكارديبرادي.

موقعیتدرجنینسرفشردگیعلتبه119تا100بینضربانتعداد

.شودمیدادهنسبتعرضییاخلفیپوتاکسی

باهمراهودقیقهدرضربه120تا80محدودهدرکاردیبرادی

.باشدمیبخشاطمینانخوب،تغییرپذیری





علل برادي كاردي

 فشردگي سر جنین

بلوك مادرزادي قلب

اختالالت شدید وضعیت جنین

بیهوشي طوالني

هیپوترمي مادر





علل تاكي كاردي

1- تب در مادر

2-اختالل وضعيت جنين

3-(آتروپين يا تربوتالين)استفاده از داروها

4-آريتمي قلبي

نین تاکی کاردی جنینی در اثر عفونت مادری معموال موجب اختالل وضعیت ج

وجود نمی شود، مگر آنکه تغییرات دوره ای ضربان قلب و یا سپسیس جنینی

.داشته باشد

اردی، خصوصیت اصلی جهت افتراق اختالالت وضعیت جنینی در اثر تاکی ک

.ظاهرا وجود همزمان افت های ضربانات قلبی می باشد



خط پایه نوسان دار

بینودهبوناپایدارقلبیپایهضربانشرایطایندر

این.استنوساندردقیقهدرضربه160تا120

لحاظازجنینبودنغیرطبیعیبردلیلنشانه

هپرصورتبهاستممکنومیباشدنورولوژیک

.دهدرویترمینال



تغييرپذيری ضربه به ضربه

ل تغییرپذیری شاخص مهم عملکرد قلبی عروقی به شمار میرود و ظاهرا عام

.تنظیم کننده اصلی ان سیستم عصبی اتونوم میباشد

اصله بین ف)تغییر انی از یک ضربه تا ضربه بعدی : تغییر پذیری کوتاه مدت

(سیستولهای قلبی

یک دقیقه برای توصیف تغییرات نوسانی که در طول: تغییرپذیری طوالنی مدت

ی این روی میدهد و سبب موجی شدن خط پایه میشود، به کار میرود، تعداد طبیع

.چرخه در دقیقه است5تا 3امواج،

 ضربه در دقیقه تعیین شده است25تا 6محدوده طبیعی تغییرپذیری در حد





(25bpmبيشتر از )تغيير پذيري افزايش يافته 

1-دوره هاي تنفس جنین

2-حركات جنین

3-افزایش سن بارداري

4-برادي كاردي

 هفتگی، خصوصیات پایه در حالت استراحت و فعالیت جنین مشابه بوده اند30تا.

جنسیت جنین اثری بر تغییرپذیری ضربان قلب ندارد.



 تغيير پذيري كاهش يافته( 5كمتر ازbpm)
1- ا اسيدمي كاهش تغييرپذیری همراه با افت ضربانات، ب( نه هيپوكسمي)اسيدمي جنين

.جنين مرتبط بوده است

2-د مخدرها، باربيتوراتها، فنوتيازین، داروهای ض)تجویز داروهای ضد درد در طي زایمان
(اظطراب، داروهای بيهوشي، سولفات 

شانه اختالل در اعتقاد بر این است كه كاهش تغيير پذیری ضربان پایه قلبي، معتبرترین ن
.وضعيت جنين مي باشد

وقوع تداوم كاهش تغييرپذیری به مدت یک ساعت، برای بروز اسيدمي و مرگ قریب ال
.جنين جنبه تشخيصي دارد

تغيير پذیری خوب نيز ضرورتا الگویي اطمينان بخش به شمار نمي رود.



نجنیقلبپایهضربانپایداربودنصاف

طبیعیمحدودهدر(پذیریتغییرفقدان)

نضرباافتوجودعدموقلبپایهضربان

ینجنقلبیآسیبعالمتاستممکنقلبی،

(استگشتهنورولوژیکآسیبموجبکه)

.باشد







به ترتيب شيوعآريتمي قلبي

1-اكستراسیستول دهلیزي(PAC:)خوش خیم

2-(خوش خیم)تاكي كاردي دهلیزي

3-(آمار مرگ و میر باالست)بلوك دهلیزي بطني

4-برادي كاردي سینوسي

5-اكستراسیستولهاي بطني

برخورد در بیمارستان پاركلند به شكل محافظه كارانه است.





الگوي سينوزوئيدال

در موارد زیر مشاهده میشود

1- ناسازگاري )جنين آنمي شديدRH مادري-، پارگي عروق سرراهي، خونريزي جنيني ،

(ترانسفوزيون قل به قل

2- (مپريدين، مورفين، آلفاپرودين، بوتورفانول)مصرف دارو

3-آمنيوسنتز

4-ديسترس جنيني

5-انسداد بند ناف



:بایستی دارای شرایط زیر باشدسینوزوئیدال الگوی 

1- ضربه در دقیقه 160تا 120ضربان پایه قلب به صورت پایدار ،در حد

همراه با نوسانات منظم

2- ضربه در دقیقه 10تا 5با دامنه ای در حد

3- چرخه در دقیقه5تا 2فرکانس تغییرپذیری طوالنی مدت در حد

4-تغییرپذیری کوتاه مدت ثابت و یا صاف

5-نوسان موج سینوسی در باال یا پایین خط پایه

6-عدم وجود تسریع





تغييرات دوره اي ضربان قلب

ثرادرمیتواندكههستندپایهخطازجنینقلبضربانانحرافاتمعنايبه

.دهدرخرحميانقباضات

جنینبقلضربانپایهخطدرناگهانيومشاهدهقابلافزایشمعنايبه:تسریع
طولثانیه30ازكمترقلهبهرسیدنتاشروعزمانازتعریفطبقكهمیباشد

کنندهرلکنتنوروهورمونیمکانیسمهایسالمتینشانگرتسریع،وقوع.كشدمي

.استمرتبطجنینوضعیتباکهاستعروقوقلب

وافنبندانسدادرحمي،انقباضاتاثردرتحریكجنین،حركت:آنبروزعلل

صوتيتحریكوجنینسرپوستازگیرينمونهمعاینات،طيدرجنینتحریك

(آشكاريمحركهیچبدونیاو



در این حالت، با وقوع یک انقباض رحمی، کاهش تدریجی در : افت زودرس

.ضربان قلب جنین روی میدهد و سپس ضربان به خط پایه بازمی گردد

 سانت رخ مي 7تا 4دیالتاسيون معموال این نوع از افتها در فاز فعال زایمان و در
30و یا 100شدت افت با قدرت انقباض متناسب است و به ندرت به كمتر از . دهد

یدمي و افت ارتباطي با هیپوكسمي، اساین نوع از . ضربه كمتر از خط پایه ميرسد

(  شكل.)پایین بودن نمره آپگار ندارد

فشردگي سر جنین و فعال شدن عصب واگ: علت





دركهاستقلبضرباندرقرینهوصاف،تدریجيكاهشنوعي:دیررسافت
رميبطبيعيحالتبهانقباضپایانازپسوشدهآغازآنازپيسیاوانقباضاوج

.روندنميترپایيندقيقهدرضربه20تا10ازمعموالافتهاازنوعاین.گردد

شاملآنعللواستجفتيرحمينارسایينشاندهندهافتازنوعاین

جفت،دكولمانعملكردحد،اختاللازبيشرحميمادر،فعاليتدرخونفشارافت





 متغييرافت

يفشردگآنعلت.استزایمانطيدرافتالگویترینشایع
كاهشناگهانيشكلبهقلب،ضربانافتایندر.استنافبند

بهوبيشتریاضربه15زافت.نداردانقباضاتبهارتباطيوميابد
ازمتركافتحداكثرتاشروعازواستبيشتریاثانيه15مدت

.استكمتردقيقه2ازآنطولاما.كشدميطولثانيه30

متركبهكهشودميشاملرامواردیتوجهقابلمتغيرافتهای
طولثانيه60ازبيشوميابدكاهشدقيقهدرضربه70از

.ميكشد





افت طوالني مدت

2دحدوپایهخطبهبازگشتزمانتاآغاززمانازكهاستافتي
.ميكشدطولدقيقه10ازكمتروليبيشتریادقيقه

دبنخوردنپيچهمحد،درلزبيشرحميمعاینه،فعاليت:علل
پشت،بيدردیبهخوابيدهحالتدرمادرفشارناف،افت

بندپاراسرویكال،دكولمان،پروالپسواپيدورال،نخاعي
الوقوعقریبناف،اكالمپسي،زایمان

ماربيبالينكناردرپزشکبالينيقضاوتبراساسدرمان
.ميگيردصورت
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