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کاردیوتوکوگرافی

کاردیوتوکوگرافی(CTG)

. مان نوعی پایش الکترونیکی جنین است برای ارزیابی جنین هنگام زای

ه در واقع یک ابزار سنجش ضربان قلب جنین و انقباضات رحمی است ک

.د برای ارزیابی سالمت جنین در سیر زایمان مورد استفاده قرار می گیر



کاردیوتوکوگرافی

ن در این روش از پایش الکترونیکی جنی:

 معموال به روش پایشضربان قلب جنین
م از غیرمستقیالکترونیک خارجی و بطور 

طریق دیواره شکم مادر با استفاده از یک
بدل م.مبدل اولتراسوند داپلر ثبت می گردد 
بر روی دیواره شکم مادر در محلی 

ل عملکرد قلب جنین به بهترین نحو قاب
.تشخیص است ، قرار داده می شود 

 فعالیت رحم هم بطور غیرمستقیم با
استفاده از یک مبدل فشاری 

ات انقباض. ثبت می شود ( توکودینامومتر)
رحم به جدار شکم وارد می شود و این 

ی فشار به مبدل توکودینامومتر منتقل م
.گردد 





کاردیوتوکوگرافی

 ثبت پایش بر روی نوار کاغذی ممتد انجام می شود که مرکب از دو

.  نمودار است 

ر نمودار فوقانی مربوط به ثبت ضربان قلب جنین است که در ان محو

و ( 240bpm-30با محدوده ) عمودی نشاندهنده ضربان قلب جنین 

.محور افقی نشاندهنده زمان است 

 نمودار پایینی مربوط به فعالیت رحم است که در ان محور عمودی

و محور افقی ( 100mmHgاز صفر تا ) نشاندهنده فشار رحمی 

.نشاندهنده زمان است 

  1سانتیمتردردقیقه و  3سرعت ثبت کاغذ میتواند با دو سرعت

.سانتیمتردردقیقه می باشد 3سانتیمتردردقیقه باشد که سرعت استاندارد 



کاردیوتوکوگرافی

 سانتیمتر در دقیقه باشد ، خطوط عمودی 3در صورتیکه سرعت نوار

ثانیه فاصله و خطوط عمودی ضخیم نشاندهنده یک10باریک نشاندهنده 

.دقیقه فاصله می باشند 



ارزیابی فعالیت رحم

 ارزیابی فعالیت رحم از طریق تناوب ، مدت و قدرت انقباضات رحم و

.همچنین تون پایه رحم در میان انقباضات صورت می گیرد 

 میلی متر جیوه است و با 8تون پایه طبیعی رحم قبل از شروع لیبر

میلی متر جیوه افزایش پیدا می 12شروع لیبر تون پایه نرمال رحم به 

.کند

 میلی متر جیوه ممکن 20باال رفتن غیرطبیعی تون پایه رحم بیشتر از

ا پلی است در نتیجه دکولمان ، تحریک بیش از حد رحم با اکسی توسین ی

. هیدرامنیوس باشد 



ارزیابی فعالیت رحم

 10انقباض در 5یا کمتر از 5تناوب انقباضات طبیعی رحم بصورت

دقیقه 10انقباض در 5تا 3دقیقه می باشد بطوریکه در سیر لیبر از 

.افزایش پیدا می کند 

یده می افزایش تناوب انقباضات رحمی اصطالحا تاکی سیستول رحمی نام

صورت شود که قبال با واژه تحریک بیش از حد بیان می شد و تعریف ان ب

.دقیقه می باشد 10انقباض در مدت 5بیش از 

 تاکی سیستول در موارد دکولمان ، تحریک بیش از حد رحم ناشی از

.اکسی توسین یا تحریک لیبر با پروستاگالندین دیده می شود 



ارزیابی فعالیت رحم

 ثانیه طول می کشد 60تا 40هر انقباض طبیعی رحم تقریبا.

ه نکته جالب این است که مدت هر انقباض رحمی از اوایل لیبر تا مرحل

ه تبادل دوم لیبر افزایش قابل توجهی پیدا نمی کند و ثابت ماندن این مدت ب

.  گازهای خونی در فواصل بین انقباضات کمک می کند 

 افزایش طول مدت هر انقباض می تواند ناشی از دکولمان ویا تحریک

.بیش از حد رحم ناشی از اکسی توسین یا پروستاگالندین باشد 



ارزیابی فعالیت رحم

 میلی متر جیوه در شروع لیبر تا 25شدت هر انقباض رحمی هم از حدود

ان لیبر و میلی متر جیوه در سیر لیبرفعال افزایش پیدا می کند و در پای50

میلی متر جیوه می 100با زورزدن های مادر در مرحله دوم لیبر به 

.رسد



ارزیابی فعالیت رحم

ه شدت انقباضات رحمی فقط در صورتی بطور بالینی قابل لمس هستند ک

.میلی متر جیوه باشد 10انها بیش از 

 میلی متر جیوه نرسیده 40عالوه براین تا زمانیکه شدت انقباضات به

ای در شدته. است، دیواره رحم را می توان به اسانی با انگشت فرو برد 

بیشتر دیواره رحم بحدی سفت می شود که در مقابل فرو بردن ارام 

.می کند انگشت مقاومت 

 میلی متر 15انقباضات رحمی معموال تا زمانیکه شدت انها به بیش از

.جیوه نرسیده است با درد همراه نیست 



ارزیابی فعالیت رحم

 میلی متر جیوه و یا تعداد انها 25اگر شدت انقباضات رحمی کمتر از

ی دقیقه باشد انقباضات هایپوتونیک نامیده م10انقباض در 2کمتر از 

.شوند 



ارزیابی فعالیت رحم

از واحد مونته ویدئو برای توصیف فعالیت رحم استفاده می شود که

10حاصل ضرب شدت انقباض در تعداد انقباضات در یک فاصله زمانی 

.دقیقه ای  بدست میاید 

 120-80معموال لیبر هنگامی شروع می شود که میزان فعالیت رحمی به

انقباض با قدرت 3این میزان به معنی تقریبا . واحد مونته ویدئو برسد 

.دقیقه است 10میلی متر جیوه در هر 40



باشدميهاییویژگیدارایجنینقلبفعالیت:

جنینقلبضربانپایهسرعت-1

جنینقلبضربانبهضربانپذیریتغییر-2

جنینقلبضربانایدورهالگوهای-3

ویالگمانندمشخصیالگوهایوجنینقلباریتمی-4

(saltatory)نوسانیوسینوزوئیدی

فعالیت قلب جنین 



سرعت پایه قلب جنین



طيدرکهاستجنینقلبضربانتعدادتقریبیمیانگینجنینقلبپایهضربان

.شودمیثبتایدقیقه10دورهیک

باشددقیقه2بایدتفسیرقابلپایهمدتحداقلایدقیقه10فاصلههردر.

درضربه24متوسطبطورترمزمانتا16هفتهبینجنینقلبپایهضربانتعداد

سهدرکهبطوریکندمیپیداکاهشهفتهدردقیقهدرضربهیکتقریباویادقیقه

درضربان120-160جنینقلبپایهضربانطبیعیمیانگین،حاملگیسومماهه

.استدقیقه



کنندهتسریععواملبینتعادلحاصلجنینقلبضربانمتوسطتعداد•
املعواینکهباشدمیمیکرپیسسلولهایبرموثرکنندهکندو

:شامل

اسمپاتیکپارسیستموکنندهتسریععاملعنوانبهسمپاتیکسیستم-1
.شوندميمحسوبکنندهکندعاملعنوانبه

وهایپوکسی)شریانیکمورسپتورهایکنترلتحتقلبضربان-2
.داردقرارنیز(هایپرکاپنه

تاتالکمیزاندادنافزایشبا،ترمدتطوالنیوشدیدترهایپوکسی-3
اثراعمالطریقازتواندمی،شدیدمتابولیکاسیدمیایجادوخون

.شودقلبضربانمدتطوالنیافتسببمیوکاردبرمستقیم



برادیکاردی

ضربه در دقیقه باشد به 120اگر ضربان قلب جنین کمتر از -برادیکاردی 

.این حالت برادیکاردی گفته می شود



برادیکاردی

100-120محدوده که ضربان قلب جنین در وقتی –برادیکاردی خفیف 
.در دقیقه باشد ضربه 

و در استنرمال وضعیت معموال همراه با تغییر پذیری ضربه به ضربه این 
عیت  صورتیکه الگوی ضربان قلب جنین از سایر جهات نرمال باشد این وض

.نیست نشان دهنده اختالل وضعیت جنین 

.درصد حاملگی های تحت پایش دیده می شود  2برادیکاردی خفیف در -

و گیرنده های فشاری بدنبال نزول عصب واگ تحریکالگو در نتیجه این -
یر واژینال در سو تحت فشار قرار گرفتن آن در کانال لگنی و جنین سر 

رحله یا عرضی بخصوص در ماکسي پوت خلفی به ویژه در   پوزیشن زایمان 
.مي شود دوم لیبر  و عدم تناسب سر و لگن  نسبت داده 



برادیکاردی

ضربه در 100تا 80وقتی که ضربان قلب جنین بین -برادیکاردی متوسط 

.دقیقه باشد 

این حالت همراه با تغییر پذیری نرمال  یک پاترن غیراطمینان بخش -

.نیست 

ضربه در دقیقه 80وقتی که ضربان قلب جنین کمتر از -برادیکاردی شدید 

.دقیقه ادامه دارد 3است و برای بیشتر از 

این حالت یک پاترن غیراطمینان بخش است و نشانه هایپوکسی شدید -

.جنین است 



برادیکاردی

اعث شایعترین عللی که باعث هایپوکسی پایدار جنین و در نتیجه  ب

:برادیکاردی می شوند عبارتند از 

(پوزیشنال ، انالژزی اپیدورال و اسپاینال)هایپوتنشن مادر -1

هایپرتونیسیته رحم در اثر تحریک با اکسی توسین-2

( در لگن پروالپس بندناف ،نزول سریع سرجنین) فشار پایدار بر بندناف -3



برادیکاردی

:جنینبرادیکاردیسایرعلل-

جنینقلبمادرزادیبلوک-1

درجفتندکولماعلتبهکهجنینیمانندجنینوضعیتشدیدآشفتگی-2

.استمرگحال

ایبجریاندریامغزیآنوریسممنظوربهکهمادرانیدرهایپوترمی-3

ارنددقرارعمومیبیهوشیتحتبازقلبجراحیبرایریویقلبیپس

شدیدپیلونفریتموارددرمادرهایپوترمییا

مادرهیپوتیروئیدی-4

Mgso4بتابلوکر و مادر باداروهای درمان -5



برادیکاردی

در صورت اثبات  بلوک قلبی جنین ،  باید  ناهنجاریهای ساختمانی قلب 

درصد از 20جنین را جستجو کرد، چون این ناهنجاریها ممکن است  در 

.چنین مواردی  وجود داشته  باشند

سایر علل بلوک قلبی جنین عبارتند از عفونتهای ویروسی مثل 

ل سیتومگالوویروس و یا در نتیجه بیماریهای کالژن واسکولر مادر مث

.SS-Aابتالی مادر به لوپوس و وجود انتی بادی های انتی 



برادیکاردی



تاکیکاردی

180تا 160وقتی که ضربان قلب جنین در محدوده -تاکیکاردی خفیف

.ضربه در دقیقه باشد 

ضربه در 180وقتی که ضربان قلب جنین بیشتر از -تاکیکاردی شدید

.دقیقه باشد 

 ضربه در دقیقه معموال ناشی از فیتال تاکی 200تاکیکاردی بیشتر از

.ن اریتمی یا انومالی های مادرزادی قلبی جنین است تا هایپوکسی جنی

ا ویژگی اصلی برای تشخیص اشفتگی وضعیت جنین در ارتباط ب

.تاکیکاردی وجود همزمان افتهای ضربان قلب جنین است 



تاکیکاردی

:جنینتاکیکاردیعللازبرخی

مادرتب-1

اولیهمراحلمثلشودمادردرآشکارتبباعثاینکهازقبلمادرهایعفونت-2
کوریوامینونیت

مادرهایپرتیروییدی-3
جنینیامادرانمی-4
فوقوطنیبآریتمیوفلوتردهلیزی،تاکیفیبریالسیونمثلجنینقلبهایآریتمیتاکی-5

بطنی

فنوتیازینوآتروپینمثلپاراسمپاتولیتیکداروهای-6

ریتودرینوتربوتالینمثلسمپاتومیمتیکداروهای-7

جنینهایپوکسی-8

جنینمچوریتیپره-9



تاکیکاردی



تغییرپذیری ضربان به ضربان



ضربانبهضربانتغییرپذیری:

واستعروقیقلبیعملکردمهمهايشاخصازضربهبهضربهتغییرپذیری

ازاستانکنندهتنظیم(پاراسمپاتیکوسمپاتیک)اتونومعصبیسیستمظاهرا

هلحظبهلحظهنوسانسببوکندمیاثراعمالدهلیزی–سینوسیگرهطریق

.شودمیجنینقلبپایهضربان



یمتقسدرازمدتومدتکوتاهانواعبهتوانمیراتغییرپذیري-

:کرد

یکازنجنیقلبضربانآنيتغییرازبازتابي،مدتکوتاهتغییرپذیري-1

زمانيلهفاصازمعیاريمدتکوتاهتغییرپذیري.استبعديضربهبهضربه

.استقلبيهايسیستولبین

مدتدرهکاستنوسانيتغییراتتوصیفبراي،مدتطوالنيتغییرپذیري-2

یعیطبتعدادکهشوندميپایهخطشدنموجيسببودهندميرخدقیقهیک

.استدقیقهدرسیکل3-5امواجاین







 در حد ه نوسانات خط پایمحدوده طبیعی تغییرپذیری خط پایه بصورت

6-25حد در دامنه نوسانات  تغییرپذیري  وسیکل در دقیقه 5-3

.تعریف می شود در دقیقه ضربه 



اما باید توجه داشت که کاربرد جداگانه این واژه ها در حال•

کاهش است وشواهدی وجود ندارد که نشان دهد افتراق 

ارای تغییرپذیری کوتاه مدت از طوالنی مدت از نظر بالینی د

. اهمیت است 

لذا در تجربه عملی افتراق انواع کوتاه مدت از طوالنی مدت•

توصیه نمی شود و هر دوی اینها در دید ظاهری بعنوان یک

.واحد درنظر گرفته می شوند 



هار چتغییرپذیری ضربان پایه قلب جنین از نظر کمی به •

:دسته تقسیم می شود 

o تغییرپذیریفقدان(Absent) 

o تغییرپذیری خفیف(Minimal)– دامنه نوسانات به اندازه مساوی

5bpmیا کمتر از 

o متوسطتغییرپذیری(Moderate- Normal) – دامنه

25bpmتا 6نوسانات بین 

o شدیدتغییرپذیری(Marked) – 25دامنه نوسانات بیشتر از

bpm



تغییرپذیری خفیف



تغییرپذیری شدید



 به ربه ضفیزیولوژیک و پاتولوژیک متعددي بر تغییرپذیري روندهاي

. تاثیر مي گذارند ضربه 



دیدهزیرموارددرجنینقلبضربانتغییرپذیریافزایش

:شودمي

جنینتنفس-1

جنینبدنحرکات-2

(ماچوریتی)حاملگیسنافزایش-3

.نداردقلبضربانتغییرپذیریبراثریجنینجنسیت-



جنینقلبضربانتغییرپذیریفقدانیاکاهشعلل:

خودیاونجنیمرکزیعصبیسیستمتضعیفسببکه،جنینمتابولیکاسیدمي-1
.شودميجنینقلب

دیابتيکتواسیدوزمثلمادرشدیداسیدمي-2

،هاباربیتورات،هانارکوتیکجملهازلیبرجریاندرآنالژزیکداروهايتجویز-3
هااضطرابضد،هافنوتیازین

واتروپینمثلپاراسمپاتولیتیکداروهای–منیزیمسولفاتمثلداروهایي-4
بتاداروهای–دوپامتیلمثلادرنرژیکسنترالداروهای–زینهیدروکسی
کورتیکواستروییدها-تربوتالینوریتودرینمثلادرنرژیک

جنینتاکیکاردی-5
جنینانانسفالی-6



عیار باید توجه داشت که از تغییرپذیری به تنهایی نمی توان بعنوان م

ان قلب سالمت جنین استفاده کرد ، طوری که یک تغییرپذیری خوب ضرب

و همین جنین ضرورتا به معنای اطمینان بخش بودن وضعیت جنین نیست

انه   طور کاهش تغییرپذیری در فقدان افت همزمان ضربان قلب جنین نش

.الگوی غیراطمینان بخش وضعیت جنین نیست 



جنین قرار تغییرپذیری ضربه به ضربه قلب جنین تحت تاثیر فیزیولوژی•

.و بسته به شرایط بالینی معانی کامال متفاوتی دارد دارد 

با همراه( صاف بودن پابرجای ضربان قلب جنین)فقدان تغییرپذیری •

، ضربان قلب جنین در محدوده نرمال و در غیاب افت ضربان قلب جنین

ممکن است غیرمحتمل است که ناشی از هایپوکسی جنین باشد و 

جنین نشاندهنده اسیب قبلی جنین باشد که سبب اسیب نورولوژیک در

. شده است 



الگوی سینوزوئیدی

ر واقع دجنین الگوی سینوسی یا سینوزوئیدی ضربان قلب •

یدیتی افزایش مورتالیتی و موربمی تواند با یک الگوی نادر است که 

.باشدجنینی همراه 



الگوی سینوزوئیدی

:تظاهرات آن به صورت . 

پایه موج سینوسی مانند خط -1

ضربه در 160تا 120در حد ضربان پایه قلب جنین بصورت پایدار و -2

دقیقه

ضربان در دقیقه 15تا5دامنه -2

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

فقدان تغیرپذیری کوتاه مدت  -4

ضربان قلب جنینای فقدان افزایش دوره -5





الگوی سینوزوئیدی

 عفونت )این الگو به طور کالسیک در اثر کم خونی  شدید  جنین
ون مادرزادی جنین با پاروویروس ، پارگی وازوپرویا ، ایزوایمونیزاسی

RHن و یا ممک( ، خونریزی جنینی مادری یا ترانسفوزیون قل به قل
ید از خونریزی داخل جمجمه ای جنین همراه با اسفیکسی شداست ناشی 

.  شودجنین مشاهده 

  مثل مخدر تجویز ضد درد های الگوی سینوسی  می تواند در موارد
یهای یکی از ویژگ. دیده شود که فاقد اهمیت است ... مپریدین ومورفین، 

6ی مهم این الگو در موارد تجویز نارکوتیکها به مادر فرکانس سینوس
.سیکل در دقیقه است

 یونیت بند ناف و کوریوامنالگوی سینوسی  در موارد امنیوسنتز، انسداد
.نیز گزارش شده است



الگوی سینوزوئیدی کاذب

 الگوی سینوزوئیدی کاذب به صورت:

است نوسانات سینوسی مانند خط پایه است که با دوره های تسریع همراه

 درصد موارد در طی لیبر دیده می شود و معموال موقتی 15این الگو در

.است و بطور خودبخودی و بدون هیچ گونه مداخله ای برطرف می شود 

 این الگو با افزایش مورتالیته و موربیدیتی جنینی همراه نیست.



الگوی سینوزوئیدی کاذب

 (  دینمپری)انواع خفیف الگوهای سینوسی کاذب با مصرف نارکوتیکها

.وانالژزی اپیدورال در ارتباط است 

سی و انواع متوسط الگوهای سینوسی کاذب  بعد از حرکات  ریتمیک تنف

ن در مکیدن و سکسکه کردن جنین و اپیزودهای گذرای هایپوکسی جنی

.اثر فشردگی بندناف مشاهده می شود 



تغییرات دوره ای ضربان قلب جنین



 )acceleration) تسریع

تسریع(acceleration):

وع تا افزایش ناگهاني و قابل رویت در خط پایه ضربان قلب جنین است که از شر-

.ثانیه می باشد 30رسیدن به پیک ان کمتر از 

باالتر15bpmازبیشتریا15تسریعحداکثرانازبعدوبارداری32هفتهدر-

.کشدمیطولدقیقه2ازکمتربیشترامایاثانیه15مدتبرایواستپایهخطاز

خطازباالتر10bpmازبیشیا10تسریعحداکثربارداری32هفتهازقبل-

.کشدمیطولدقیقه2ازکمترامابیشتریاثانیه10مدتبرایواستپایه



 )Acceleration) تسریع

زایمانهنگامدرجنینقلبتسریعبرايشدهعنوانهايمکانیسم-
:شامل

جنینحرکت-1

نافبندانسداد-2
رحمانقباضاتاثردرجنینتحریک-3

رحممعاینهجریاندرجنینتحریک-4

جنینسرپوستخونازبردارينمونه-5

جنینصوتيتحریک-6

رتصولیبرجریاندرآشکارمحرکهرگونهبدوناستممکنتسریعنهایتدر-7
گیرد



 )Acceleration) تسریع

ده سالمت تسریع در سیر لیبر شایع است و وجود ان در سیر لیبر نشاندهن

یدمیک جنین است و تقریبا همیشه تایید می کنند که جنین در ان لحظه اس

.نیست 

نیست با وجود این فقدان تسریع در سیر لیبر ضرورتا نشانه نامطلوبی

.مگر اینکه با سایر تغییرات غیراطمینان بخش همراه باشد 



(Deceleration) افت

ردافتزمانیسیرپایهبرکهجنینقلبضربانایدورههایافت

:شاملشوندمیتقسیمانقباضاتباارتباط

(early)زودرسافت-1

(late)دیررسافت-2

(variable)متغیرافت-3

انقباضاتدرصد50ازبیشیادرصد50باايدقیقه20پریودهردرهاافتاگر-

.شوندتعریفراجعهافتعنوانبهبایدبدهندرخ



افت زودرس

زودرسافت:

تصورجنینقلبضرباندرتدریجيکاهشيرحمانقباضبا،رسزودافتدر-
موجینتیجهدرگرددميبرپایهخطبهتدریجاقلبضربانسپسومیگیرد
.شودمیایجادقرینهوانحنادار

.استهمزمانانقباضخاتمهوشروعباافتخاتمههموشروعهم-

.شودميدیدهافتشروعازبعدبیشتریاثانیه30افتحداکثر-

.استمتناسبانقباضشدتباعموماافتشدت-

.استپایهخطازکمتردقیقهدرضربه30-20ندرتبهافتشدت-

جنینقلبضربانافتوواگعصبفعالیتسببجنینسرفشردگي-
.شودمي



Early deceleration



افت زودرس

هایپوکسی و افتها با  نوع نکته مهم این است که این •

و ند در ارتباط  نیستو  عوارض ناخوشایند جنینی اسیدمی 

اه همرضربه پذیری ضربه به کاهش تغییر با نیز معموال 

بنابراین  در صورت بروز نیازی به مداخله وجود نیست 

.ندارد 



Early deceleration



Early deceleration



افت دیررس

دیررسافت:

.گیردمیصورتجنینقلبضرباندرتدریجیکاهشی،دیررسافتدر-

خطهبانقباضپایانازپسفقطوشودميآغازآنازبعدیاانقباضاوجدرافت-
.گرددميبازپایه

.دهدميرخانقباضاتمامازبعدافتخاتمهوافتحداکثر-

.شودميدیدهافتشروعازبعدبیشتریاثانیه30افتحداکثر-

.استپایهخطازکمتردقیقهدرضربه40-30ازبیشتربندرتدیررسافتشدت-

.نیستهمراهجنینقلبضربانتسریعبامعموالدیررسافت-

.استجفتیعملکردیارحمپرفوزیونازشاخصيدیررسافت-



Late deceleration



Late deceleration



افت دیررس

:مثل،شونددیررسافتسبباستممکنبالینيحاالتاززیاديتعداد

بهدهخوابیوضعیت،اپیدورالواسپاینالآنالژزیازناشيمادرهایپوتانسیون-1

خونریزی،پشت

پروستاگالندینوتوسیناکسيتحریکاثردررحمفعالیتافزایش-2

ورواسکولکالژن،اختالالتدیابتمزمن،هایپرتانسیونمانندمادرهايبیماري-3

ریویوواسکولرکاردیوبیماریهای

هموگلوبینوپاتیوانمیاثردرمادرخوندراکسیژنحملظرفیتکاهش-5

امفتامینوکوکائینازمادراستفاده-6

جفتمچوریتیپستوجفتهایابنورمالیوجفتدکولمان-7



افت متغیر

متغیرافت:

.شودميدیدهلیبرجریاندرکهافتالگويترینشایع-

ترینپایینبهثانیه30ازکمترمدتودراستناگهانیجنینقلبضربانتغییرشیبمتغییردرافت-

.ایدمیبوجودداردندانهموجینتیجهدرورسدمیافتحد

متغیرلیمتواانقباضاتدرتیپیکبطورونداردرحمانقباضاتباثابتیزمانیارتباطافتشروع-

.است

افتازنوعاینعاملکهاستنافبندانسدادازمتفاوتیدرجاتدلیلبهمتغیرافتمتفاوتشکل-

.باشدمي

.باشدميپایهخطازکمتر،بیشتریادقیقهدرضربان15افتمیزان-

.استدقیقه2ازکمترافتمدتحداکثرواستبیشتریاثانیه15هاافتمدت-



variable deceleration



variable deceleration



افت متغیر

.شودميدادهنسبتنافبندفشردگيبهمتغیرافتعلت•

درصد 50متغیر هنگامي رخ مي دهد که خون بند ناف حداقل افت •

.کاهش پیدا کرده باشد 

:مثل از حاالت بالینی که می توانند باعث افت متغییر شوندتعدادی •

پروالپس بند ناف •

بند ناف گردنی •

بند ناف کوتاه•

گره واقعی بند ناف•

کاهش ژله وارتون بند ناف•



افت متغیر

:فیزیولوژیکمکانسیم

میافینوریدفشردگیوبندنافنسبیانسدادباعثابتداانقباضیکاوایلدررحمیفشارهای-1

بانینجقلبضرباندراولیهجبرانیافزایشباعثجنینقلبیدهبروندرشدهایجادکاهششود،

.شودميبارورسپتورهاتحریکواسطه

ببسکهگیرندمیقرارفشارتحتهمنافیهایشریان،نافبندفشردگیافزایشدنبالبه-2

afterافزایش loadابجنینقلبضربانافتسببنتیجهدروجنینسیستولیفشارخونو

.شودميبارورسپتورهاتحریکواسطه

زایشافوشودمیبرداشتهنافیشرایینرویازفشارابتدابندناففشردگیشدنبرطرفبا-3

نهاییشافزایویابدمیخاتمهجنینقلبضربانافتوشودمیبرطرفجنینسیستولیفشارخون

.استنافیوریدپایدارونسبیفشردگیازناشیجنینقلبضربان





استممکنواگپاسخودهدميرخواگتحریکواسطهبامتغیرافت

.باشددوهریاوبارورسپتورهایاکمورسپتورفعالیتازناشي

afterافزایشسبب،نافبندکاملانسداد• loadنتیجهدروهایپرتانسیونو

جرمنشریانياکسیژنمحتوايکاهشهمچنینشودمیبارورسپتورهاتحریک

.شودميکمورسپتورهاتحریکبه

ميعملواردنافبندانسداداولثانیه15-20دربارورسپتورهايرفلکس•

دهدميرخشریانياکسیژنکاهشثانیه30تقریباعرضدرآندنبالبهوشود

.شودميکمورسپتورهاتحریکباعثکه



:افتهای متغیر به سه دسته طبقه بندی می شوند -

-خفیف-1

80bpmثانیه و عمق افت باالتر از 30مدت افت کمتر از 

-متوسط-2

80bpmتا 70ثانیه و عمق افت بین 60تا 30مدت افت بین 

-شدید-3

70bpmو عمق افت پایین تر از ثانیه60مدت افت بیش از 

افت متغییر



Mild variable deceleration



Moderate variable deceleration



Severe variable deceleration



(lambda) المداالگوی 

 الگوی المدا(lambda)ضربان قلب جنین

غییر بدنبال تسریع یک افت متغییر پدیدار می شود و در پایان افت مت

.تسریع رخ نمی دهد 

بی این الگو بطور تیپیک در اوایل لیبر دیده می شود و برای یک دوره

نمی ثبات دیده می شود و بندرت در تمام سیر لیبرثابت می ماند و  بنظر

.رسد که با پیشامد نامطلوبی همراه باشد 

شوداین الگو ممکن است از فشردگی یا کشیدگی خفیف بندناف ناشی.



(lambda) المداالگوی 



(lambda) المداالگوی 



 الگوی اوورشوت(overshoot) ضربان قلب جنین

رخ می نوعی افت متغییر است که در ان  بدنبال یک افت متغییر تسریع•

.دهد 

.اهمیت بالینی این الگو مورد اختالف نظر است •



افت طوالني مدت

مدتطوالنيافت:

نسبتدقیقهدرضربان15ازبیشیامساویافتمیزانباایایزولهافتبصورت-

10ازکمترامابیشتریادقیقه2پایهخطبهبازگشتتاآغازازکهپایهخطبه

.کشدميطولدقیقه

سیارببالینيهايوضعیتدرحالتاینچوناستدشوارمدتطوالنيافتتفسیر-

.شودميدیدهمتفاوتي



افت طوالني مدت

:مدتطوالنيافتترشایععللازتعدادي-
سرویکسمعاینه-1

الوقوعقریبزایمانومادروالسالوایمانور-2

جنینسرپوسترویبرالکترودبکارگیري-3

رحمپارگیورحمهایپرتونی-4

جفتدکولمان-5

رژیونالآنالژزيبکارگیريیاپشتبهخوابیدهوضعیتدرمادرهایپوتانسیون-6

(لپسياپي–اکالمپسي)مادرتشنجيحمالتمانندعلتيهربهمادرهایپوکسي-7

مادراپنه-8

گردنینافبندونافبندپروالپس-9





(SALTATORY) نوسانیالگوی 

 الگوی نوسانی(SALTATORY) شامل ضربان قلب جنین

سیکل در دقیقه یا بیشتر و 6تا 3تغییرات نوسانی سریع  با فرکانس 

.ضربه در دقیقه می باشد 25دامنه بیشتر از 

این الگو اغلب به عنوان تغییر پذیری شدید(marked variability)

.بیشتر در مرحله دوم لیبر دیده می شود  وتوصیف می شود 

یر علت بروز این الگو نامشخص است ولی معموال با هایپوکسی حاد در س

یر لیبر در ارتباط می باشد به همین دلیل در صورت بروز این الگو در س

به جنین لیبر تالش می شود که بهبود خونرسانی جفتی و اکسیژن رسانی

.  صورت گیرد 





رض هدف از مانیتورینگ الکترونیکی جنین  شناسایی جنینهای در مع•

ن است خطر و تشخیص دیسترس جنین بر پایه الگوهای ضربان قلب جنی

ا اختالف ولی تشخیص دیسترس جنین برپایه الگوی ضربان قلب جنین ب

.نظر زیادی همراه است  

ان قلب میزان توافق یا عدم توافق افراد مجرب در تفسیر الگوهای ضرب•

.دارد جنین به طبیعی ، مشکوک  یا  پاتولوژیک بودن الگو بستگی



ربان قلب عدم قطعیت تشخیص دیسترس جنین بر پایه تفسیر الگوهای ض•

نان بخش جنین سبب استفاده از توصیفهایی مثل اطمینان بخش و غیراطمی

.شده است 

قسیم بندی برای تفسیر ضربان قلب جنین یک سیستم سه گروهی  برای ت•

.الگوهای ضربان قلب جنین تعریف شده است 



Category I FHR

 گروهI : طبیعی

شامل تمام موارد زیر  :

 ضربه در دقیقه160-110: ضربان خط پایه

 متوسط: تغییرپذیری خط پایه

 فقدان: افت دیررس یا متغییر

 وجود یا فقدان: افت زودرس

 وجود یا فقدان:تسریع



Category III FHR

 گروهIII :غیرطبیعی

 شامل هریک از موارد زیر:

:فقدان تغییرپذیری خط پایه درهمراهی با هر یک از موارد زیر•

افت دیررس راجعه

افت متغیر راجعه

برادیکاردی

(سینوسی)الگوی سینوزوییدی •



Category II FHR

 گروهII :نامشخص
برادیکاردی بدون ازبین رفتن تغییرپذیری

تاکیکاردی

تغییرپذیری اندک خط پایه

تغییرپذیری شدید خط پایه

فقدان تغییرپذیری بدون افت راجعه

فقدان تسریع های القایی  بعد از تحریک جنین

افت طوالنی مدت

افت دیررس راجعه همراه با تغییرپذیری متوسط یا اندک خط پایه

افت متغییر راجعه همراه با تغییرپذیری متوسط یا اندک خط پایه

  افتهای متغییر با ویژگیهای بازگشت اهسته به خط پایه  و یا اوورشوت



IIIیا IIدر موارد الگوهای ضربان قلب جنین در گروه های درمانی گزینه 

تاکی سیستول 

قطع تجویز اکسی توسین  یا •
پروستاگالندین

یا تربوتالین:تجویز توکولیتیک•
سولفات منیزیم

افت متغیر راجعه

افت طوالنی مدت یا برادیکاردی

تغییر وضعیت مادر به پهلو•

امنیوانفوزیون•

ی باالبردن دستی عضو نمایش و امادگ•
برای زایمان فوری در موارد 

پروالپس بندناف

افت دیررس راجعه

افت طوالنی مدت یا برادیکاردی 

داقل فقدان تغییرپذیری یا تغییرپذیری ح

تغییر وضعیت مادربه پهلو•

تجویز اکسیژن به مادر•

تجویز بولوس مایعات وریدی•

قطع تجویز اکسی توسین•



پایان
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