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 اهداف آموزشی

زایمان                                با روشهای بررسی جنین قبل از آشنایی -

                         بکارگیری روشهای بررسی جنین ازاندیکاسیونهای آگاهی -

جنین                            با چگونگی تفسیر صحیح الگوی ضربان قلب آشنایی -
 با اقدامات الزم در موارد الگوهای مخاطره آمیز ضربان قلب جنینآشنایی -



Antenatal FHR testing 
جنین قلب ضربان الگوی ارزیابی ======جنین سالمت بررسی 

NST , CST  های تست بعنوان antenatal FHR testing استفاده 

 .شود می

جنین قلب بر نظارت از اولیه هدف  (antenatal FHR testing) 

 جهت مداخله و مرگ یا هیپوکسی صدمه خطر در های جنین شناسایی

 .باشد می مضر پیامدهای از پیشگیری

است طبیعی آنها در رسانی اکسیژن که هایی جنین شناسایی :ثانویه هدف 

 از و .کند پیدا ادامه ایمن طور به تواند می آنها در حاملگی بنابراین

 .شود می اجتناب ضروری غیر مداخالت



Antenatal FHR testing 
 شواهد قطعی وجود ندارد کهNST , CST  منجر به کاهش مرگ جنین یا

حاملگی های پرخطر صدمه نورولوژیک به جنین شود ولی انجام آن در 
است یک استاندارد مامایی که در معرض پیامدهای نامطلوب جنینی هستند 

 .که در جهان انجام می شود

 یک تست غیر طبیعی((nonreactive NST, positive CST با پیامد
معموال نشان تست نرمال همراه می باشد در حالیکه یک جنینی یا نوزادی 

می اکسیژن رسانی کافی است و جنین از نظر نورولوژیکی  سالم می دهد 
 .باشد

 نتیجه ، سن حاملگیالبته برای تفسیر این تست ها پزشک یا ماما باید
محدودیت ) شرایط جنینو ( مصرف دارو)بررسی قبلی جنین، شرایط مادر

 .را در نظر بگیرند( رشد جنین، آنمی، آریتمی



Antenatal FHR testing 
1980از دهه ،NST , CST  در حال انجام است میزان مرده زایی بعد از

 1000از هر  88یا  0/3صفر و به ترتیب طبیعی  NST , CSTیک 

 .تولد می باشد

اینکه NST  یا CST اینکه هر .کدام بهتر است هیچ شواهدی وجود ندارد

چند وقت یکبار انجام شود شواهد قطعی برای آن وجود ندارد معموال این 

.                                                                            تست ها دوره ای انجام می شود

انجام  بار در هفته 2و در حاملگی های پر خطر یکبار در هفته معموال 

 .می شود

 



Antenatal FHR testing (The Non-stress 
(Test 

است تولد از قبل جنین قلب بررسی کاردیوتوکوگرافیک روش. 

است غیرتهاجمی. 

قابلیت باشد دسترس در جنین قلب مونیتورینگ دستگاه که شرایطی هر در 
 .دارد انجام

است نشده گزارش آن انجام با جنینی یا مادری مستقیم خطر هیچ. 

عدم باشد داشته وجود قلب افت عدم و متوسط پذیری تغییر تسریع، اگر 
 در صدمه وجود عدم و دهد می نشان حاضر حال در را هیپوکسی وجود
 .کند نمی بینی پیش را آینده

ارزیابی دیگر اضافی های تست با است الزم باشد طبیعی غیر تست اگر 
 .شود انجام بیشتر



 ((The Non-stress Testتست بدون اسرتس
نشانه           جنین حرکات به پاسخ در جنین قلب ضربان تعداد تسریع 

 جنین سالمت از ای

احساس جنینی حرکات با داپلرهمزمان تکنیک از استفاده با تست این در 

 .گردد می مشخص جنین قلب ضربان تعداد تسریع مادر، توسط شده

شده تبدیل جنین سالمت بررسی برای اصلی روش به استرس بدون تست 

 .است

برای تست این طبیعی نتایج از و است آسانتر استرس بدون تست انجام 

 دست به انقباضی استرس تست در که کاذبی مثبت نتایج کردن مشخص

 .شود می استفاده آید می

 



 ((The Non-stress Testبدون اسرتستست 
 تست بدون استرس عمدتا نوعی آزمایش وضعیت جنین است و با تست

جفتی است تفاوت  -استرس انقباضی که شامل بررسی عملکرد رحمی

 .دارد

 در حال حاضر تست بدون استرس پرکاربردترین روش اولیه ای است که

 .برای ارزیابی سالمت جنین به کار می رود



 تسریع ضرابن قلب جننی
واسطه به که اتونوم تاثیرات علت به طبیعی طور به جنین قلب ضربان 

 مغز ساقه مراکز از شده صادر پاراسمپاتیک یا سمپاتیک ایمپالسهای

 .کند می پیدا کاهش یا افزایش شوند می اعمال

قرار اتونوم عصبی دستگاه کنترل تحت نیز ضربه به ضربه پذیری تغییر 

 است ممکن جنین قلب ضربان تسریع  پاتولوژیک کاهش نتیجه در .دارد

 قلب ضربان ضربه به ضربه تغییرپذیری چشمگیر کاهش با همراهی در

 .شود می دیده جنین

با ارتباط در همه از شایعتر دهی واکنش گونه این کاهش این وجود با 

 مرکزی تضعیف از است ممکن حالت این .دهد می رخ خواب سیکلهای

 .شود ناشی نیز دخانیات استعمال دارویا مصرف علت به



 ((The Non-stress Testبدون اسرتستست 

قلب ضربان تعداد که است استوار فرضیه این پایه بر استرس بدون آزمایش 

 دپرسیون یا هیپوکسی علت به اسیدمی) نیستند اسیدمیک که هایی جنین در جنین

 حرکات .شود می تسریع گذرا طور به جنین حرکات به پاسخ در (نورولوژیک

 .شود می ثبت و شناسایی مادر احساس اساس بر تست هنگام در جنین

سن .یابد می کاهش جنین قلب ضربان های تسریع این هیپوکسی پیدایش با 

 می قرار تاثیر تحت را جنین قلب ضربان پذیری واکنش یا و تسریع ،حاملگی

 .دهد

و است پایه تعداد باالی بیشتر یا 15 تسریع اوج بزرگتر یا هفته 32 جنینهای در 

 32 ازهفته قبل .کشد می طول دقیقه 2 از کمتر اما بیشتر یا ثانیه 15 تسریع

 خط از فراتر بیشتر یا دقیقه در ضربه 10حداکثر صورت به تسریع حاملگی

 .شود می تعریف بیشتر یا ثانیه 10 مدت به پایه



 



:Nonstress test حنوه اجنام 
 

خوابیده به پهلوي )مادر توضیحات الزم را داده و پوزیشن الزم را به وي بدهید به 1-
 (.پهلوي چپبه  تمایلچپ یا نیمه نشسته با 

محل سمع قلب جنین را با مانورهاي لئوپولد تعیین نموده و بهترین 2-
 .نمایید  راثابتقلب جنین ( پروب)ترانسدیوسر

را به دست مادر داده و از وي بخواهید با احساس ( کلید عالمت زن)مارکرسویچ 3-
 (.از سالم بودن اجزاي دستگاه مطمئن شوید. )دهدفشار  راحرکت جنین شاسی آن 

 .را روشن نموده و صداي آن را تنظیم کنیدNSTدستگاه 4-
 .کافی استNSTزمان براي دقیقه 20صورت راکتیوشدن تست ، در 5-
صورت نان راکتیو بودن، با توجه به حداکثر مدت زمان خواب جنین و توجه به در 6-

 .ادامه دهیددقیقه 40را به مدت NSTمادر، منیزیم  سولفاتعدم دریافت 
تكرار دقیقه 30باز نان راکتیو بود، مادر ماده شیرینی میل کرده و با فاصله اگر 7-

 .نمائید
از قطع نوار از دستگاه مشخصات مادر، تاریخ و ساعت را به طور صحیح ثبت بعد 8-

 .نمایید
صورت جدا کردن دستگاه از مادر مانیتور را خاموش و ترانسدیوسرها و سویچ در 9-

   .دهیدمناسب شان قرار درجاي مارکر را تمیز نموده و 
 



The Non-stress Test 
The following are the main components 

 

1. Baseline fetal heart rate 

2. Baseline variability of fetal heart rate 

3. Accelerations 

4. Decelerations 

 
 



Baseline Fetal Heart Rate 
این متوسط ضربان قلب  .ضربان قلب  پایه جنین، میزان ضربان قلب بین دو تغییر پریودیک است

.در طول یک ده دقیقه استدقیقه  2حداقل به مدت ضربه در دقیقه  5افزایش جنین با   
 
 

 
It is the average fetal heart rate in increments of 5 beats 
per minute for a minimum of 2 min during a 10-min 
segment. 

Normal range: 110–160 beats per minute, 
Tachycardia: More than 160 beats per minute, 
Bradycardia: Less than 110 beats per minute. 
 
 





Baseline Abnormalities: 
Tachycardia 

 

Causes Stress, hypoxia, infections, etc. 
 

Bradycardia 

 
(a) Fetal hypoxemia. 
(b) Local anesthetics, 
(c) Partial cord compression. 

 
 



Baseline Variability 
 
 

 .گویند Baseline، Variability حوش و حول جنین قلب ضربان پذیری تغییر یا نوسان به
variabilityتفسیر در الخصوص NSTعدم یا وجود .است مفید بسیار پیچیـده  variability است  

  نگران و خطرناك نوع از  یا ضرر بی و معمولی نوع از پریودیک تغییرات این آیا دهد ن نـشا مـا بـه کـه
 .باشند می کننده

 

 

 

It refers to fluctuations in the baseline FHR which are irregular in 
amplitude and frequency. 

 

  
(a) Absent: undetectable amplitude 
(b) Minimal: amplitude 5 beats per minute 
(c) Moderate: amplitude between 6 and 25 beats per minute 
 
(d) Marked: amplitude more than 25 bpm. 
 
 







 

 فقدان تغییر پذیری

یا  5تغییرپذیری حداقل 

 5کمتر از 

 6-25تغییرپذیری متوسط 



تغییرپذیری شدید بیشتر 

 25از

الگوی صاف و 

 سینوسی شکل



Changes in Baseline Variability 
  

(A) Fetal hypoxia, 

(B) Fetal acidosis, 

(C) Prematurity, 

(D) Fetal sleep. 

 
 



Accelerations (تسریع) 

 
A visually apparent abrupt increase (onset to 
peak in less than 30 s) in the fetal heart rate.    
Causes:  

uterine contractions 

 fetal stimulation 

fetal movement 
 
 
 





 Accelerationsعدم 
خوش خیم 
 جنینخواب    

  Sedation مادر 

 

 دالیل نگران کننده 
 هیپوکسی   







Reactive non-stress test 
 

   قبول قابل میزان .است acceleration دو حداقل شامل نرمال  NST یک
acceleration حداقل هفته،32 زیر  bpm 10، است ثانیه 10 مدت به. 

  

 .است ثانیه 15 مدت به ،bpm 15 حداقل بیشتر و 32 هفته
 سـطح بـه پاسـخ در acceleration  و دارد پایه ضربان یک قلب 

  زمـان درacceleration رخداد شـایع زمان دهد می رخ CNS  فعالیت
 .است زمان هم جنین حرکات با معموال و است جنین فعالیت وضعیت



 The Non-stressبدون اسرتسنتایج طبیعی تستهای 

Test)) 
 تعریفی کهACOG (2016 )توصیه کرده است: 

باالتر بیشتر یا ضربه 15 آن میزان حداکثر که تسریع دو از بیشتر یا دو 

 در همگی و کشند می طول بیشتر یا ثانیه15 کدام هر است پایه حد از

 .دهند می رخ تست شروع از بعد دقیقه 20 عرض

نوار یک باید و شوند پذیرفته جنین حرکات وجود بدون یا با ها تسریع  

  جنین خواب های چرخه محاسبه منظور به) تر طوالنی یا ای دقیقه 40

 دست به جنین پذیری واکنش بودن ناکافی مورد در  گیری نتیجه از قبل

 .آید

آنها فقدان .است جنین سالمت از انعکاسی ها تسریع طبیعی دامنه و تعداد 

 .نیست جنین افتادن مخاطره به معنی به لزوما



 



 The Non-stress Testنتایج طبیعی تستهای بدون اسرتس
 درصد در برخی از مطالعات گزارش شده  90میزان نتایج مثبت کاذب

با توجه به این نکته که جنین های سالم ممکن است حتی به مدت . است

شود دقیقه واکنشی 80در مدت اگر . هیچ حرکتی نداشته باشنددقیقه  75

بماند بر بدحال بودن شدید جنین داللت دقیقه غیر واکنشی  120و یا مدت 

 .دارد



 The Non-stressتستهای بدون اسرتسغری طبیعی نتایج 

Test 
 نتیجه غیر طبیعی تست بدون استرس همواره خطرناک نیست و این الگو

 .  نیز دیده شودجنین های در حال خواب ممکن است در 

 دقیقه حالت غیر  90آن دسته از تست های بدون استرس که به مدت

با پاتولوژی پری ناتال ( درصد93)واکنشی دارند تقریبا در تمام موارد 

 .قابل توجه همراه هستند



 Silent oscillatory patternالگوی خاموش نوسانی 

Baseline FHR oscillated <5 bpm 

Absent acceleration 

No beat to beat variability 

 
این الگو خطرناک است و تعداد پایه ضربان : الگوی خاموش نوسانی

و گفته می شود که احتماال بر . است bpm5قلب جنین در حد کمتر از 

 .فقدان تسریع و نیز فقدان تغییرپذیری ضربه به ضربه داللت دارد



 The Non-stressبدون اسرتستست نتایج غری طبیعی 

Test 
در کاردیوتوگرام پایانی: 

 5bpmپایه ضربان قلب جنین در حد کمتر از تعداد -

 فقدان تسریع-

 .افت دیررس به همراه انقباضات خودبه خود رحم-

  -دقیقه ای همواره با شواهد پاتولوژی رحمی 80فقدان تسریع در دوره ثبت  

 .جفتی همراه است

 :جفتی شامل موارد زیر بود -پاتولوژی رحمی

 40 -درصد الیگوهیدرآمنیوس 80 -درصد محدودیت رشد جنین 75-

 درصد انفارکتوس جفت 93 -درصد مکونیوم 30 -درصد اسیدمی جنین



 (The Non-stress Testبدون اسرتستست 
 :فاصله بین انجام تست ها

در حاملگی پست ترم 

حاملگی چندقلویی 

دیابت قبل از حاملگی 

محدودیت رشد جنین 

هیپرتانسیون حاملگی 

توصیه می شود یه صورت انجام مکرر تر تست در موارد ذکر شده 

پشنهاد حداقل دوبار درهفته در این موارد . می باشدروز یکبار  7قراردادی 

 .می شود



 در جراین تست بدون اسرتس(Decelerations)افت ضرابن قلب 
شوند می جنین قلب ضربان تعداد افت سبب شایع طور به جنین حرکات. 

  در افت این استرس بدون تست انجام طول در جنین حرکات شدت به بسته

 .شود می دیده نوارها سوم دو تا دوم یک

 مطالعات مشاهده ای نشان داده است که افزایش تکرار افت ها نگران کننده است

 .  دهدو زایمان ابزاری و سزارین را افزایش می 

 در صورتیکه این افت ها مختصر باشد معموال مشکلی نیست. 

  می باشد که نشان دهنده فشار بر نوع افت متغیر بیشتر افت های مشاهده شده از

 .روی بندناف می باشد

 



 جراین تست بدون اسرتسدر (Decelerations)افت ضرابن قلب 
آن اهمیت تفسیر شک بی افت بروز میزان بودن باال به توجه با 

  بودن کوتاه و تکراری غیر صورت در متغیر های افت .دشواراست

 مداخله به نیاز یا جنین افتادن مخاطره به دهنده نشان (ثانیه 30 از کمتر)

 .نیستند زایمانی

صورت در حتی (دقیقه 20 در بار 3 حداقل )تکراری متغیر های افت 

 جنینی دیسترس علت به سزارین زایمان احتمال افزایش با بودن خفیف

 پیش کشند می طول بیشتر یا دقیقه یک که افت از مواردی .هستند همراه

 .کنند می بدتر بیش از بیش را آگهی

 



 افت ضرابن قلب در جراین تست بدون اسرتس
 Late یا prolong declaration به نیاز تست انجام طول در 

 جنین، رشد سونوگرافیک بررسی ،BPP است الزم دارد بیشتر ارزیابی

 محدودیت صورت در) خون جریان داپلر سرعت و آمنیوتیک مایع حجم

 .شود انجام (جنین رشد

بوسیله و باشد ها افت این علت است ممکن جنین قلب آریتمی 

 .شود داده تشخیص جنین قلب اکوکاردیوگرافی



Prolong deceleration 
 ثانیه 90-60افت قلب به مدت حداقل - 
دقیقه طول بکشد پاتولوژیک  3اگر در طول دو انقباض ادامه پیدا کند یا بیشتر از - 

 .تلقی می شود



 

 
 
 
 
 Deceleration 

به ما کمک می کند  NSTمشخصات خود افت قلب وسایر مشخصات 
که تشخیص بدهیم آیا این افت قلب از نوع معمولی یا خوش خیم یا از 

 .نوع خطرناك و نگران کننده است
 :موارد زیر نگران کننده محسوب می شود

 bpm 60بیشتر از    deceleration: عمق-
 ثانیه 60بیشتر از    deceleration : مدت -

 atypical variableیا  lateنوع : زمان نسبت به انقباضات-
 اگر آهسته و با شیب زیاد باشد: baselineبرگشت به  --
کاهش  variabilityو  NST  ،baselineسایر مشخصات -

 .یافته باشد

 



Variable deceleration 

 .طرح انقباضات همخوانی ندارد هرزمانی ممکن است اتفاق بیفتدبا 
تیپیک 

variability در طول افت قلب همچنان وجود دارد. 
 baseline حالت نرمال برمی گرددسریعا به. 

 .نرمال رخ می دهد variabilityدر حضور 
  

 



Variable deceleration 

آتیپیک 
 .است آهسته  baseline به آنها برگشت

Baseline  است یافته افزایش قلب افت از پس. 
variability است یافته کاهش یا منفی قلب افت طول در.  

 ریسک براساس باید است پاتولوژیک و غیرعادی افت نوع این -
 .شوند تفسیر استرس بدون تست اجزا سایر و ای زمینه فاکتورهای











 غریواکنشیNST علت های دیگر
نارسی جنین 

خواب جنین 

سیگار کشیدن مادر 

ناهنجاری عصبی یا قلبی جنین 

سپسیس 

مصرف دارو توسط مادر با اثرات قلبی روی جنین 



 غریواکنشیNST در موارداقدامات الزم 
60  درصدNST  استممکن است مثبت کاذب باشد ارزیابی بیشتر الزم 

 دقیقه 30تکرار تست در 

انجام تحریک آکوستیک برای مشاهده تسریع 

 انجامCST  یاBPP 

 تعدیل عوامل دیگرNSTغیرواکنشی 

 ثانیه 10تحریک با استفاده از المپ هالوژن به مدت 

 مواجهه جنین با موسیقی ضبط شده افزایش حرکت جنین و تسریع و بهتر
 (غیرتهاجمی و ارزان قیمت) variabilityشدن 

 



 تست های حتریک آکوستیک
از قلب ضربان تسریع برانگیختن نتیجه در و جنین برانگیختن برای 

 استرس بدون تست بررسی این .است شده استفاده بلند خارجی صداهای

 کننده تحریک انواع از یکی .شود می  نامیده (آکوستیک) صوتی تحریک

 شکم روی در .است دسترس در تجاری صورت به که آکوستیک های

 را کار این .شود می اعمال ثانیه 1-2 مدت به تحریکی شده داده مادرقرار

 به مثبت پاسخ .است تکرار ثانیه 3 حداکثر مدت به و بار 3 تا توان می

 تاکی .شود می تعریف تحریک دنبال به (تسریع ) سریع پیدایش صورت

 .شود برانگیخته ویبروآکوستیک تحریک با است ممکن جنینی آریتمی


