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حم  حیمبسم الّله الره ن اله
Hello and respect

با سالم و ادب و احترام  



وبینار

بررسی ارزیابی سالمت
از زایمانقبلجنین 
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نی تکنیک هایی که در حال حاضر برای پیش بی

سالمت جنین به کار می روند، متمرکز بر  

:یافته های بیوفیزیکی جنین از جمله 

ضربان قلب

حرکت

تنفس

تولید مایع آمنیون هستند .
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از این یافته ها برای انجام نظارت های جنینی

دستیابی به اهداف عنوانقبل از زایمان برای 

:که شامل AAP(2012 )و ACOGشده توسط 

 پیشگیری از مرگ جنین

پرهیز از مداخالت غیرضروری
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ییعنمنفیینتیجهموارد،بیشتردر

یزیادحدتاکهتستطبیعیینتیجه

است،بخشاطمینان

بعدهفتهیکعرضدرجنینمرگچون

درتنبهتست،طبیعیینتیجهکسباز

.دهدمیرخ



تحقیقات در واقع، در اکثر تست هایی که در این 

تست )ارزش پیشگویی منفی توضیح داده شده اند، 

. درصد یا بیشتر است99/8( منفی واقعی

ارزش پیشگویی مثبت مقابل، میزان برآورد شده ی در 

م و  برای نتایج غیرطبیعیِ تست، ک( تست مثبت واقعی)

. درصد است10-40در حد 
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ی  که کاربرد گستردهی مهم این است نکته 

عمدتاً بر، «نظارت قبل از زایمان بر جنین»

استوار ( غیرمستند)اساس شواهد ضمنی 

ی  است، چون در این زمینه هیچ گونه کارآزمای

رفته  بالینی تصادفی شده ی قطعی صورت نگ

(.Hofmeyr ،2012؛ Grivell ،2012)است 
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جنینحرکات 
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7، در هفته یفعالیت تحریک نشده ی غیرفعال جنین

حاملگی، حالت پایان شود و تا می حاملگی شروع 

Vindla)کند پیچیده تر و هماهنگ تری پیدا می 

1995 .)

، حرکت بدن جنین قاعدگی8در واقع بعد از هفته ی 

شونددقیقه متوقف نمی 13مدت بیش از هرگز به 

(DeVindla ،1995.)
11

حرکات جنین



بدنعمومیحرکات،30تا20هایهفتهیفاصلهدر

-تفعالیهایدورهوکنندمیپیدایافتهسازمانحالت

.(Sorokin،1982)شوندمیشروعجنیندراستراحت

میپیداتداوم36یهفتهحدودتاجنینحرکاتتکامل

نجنیاکثردررفتاریهایوضعیتزمان،ایندروکند

12.شوندمیتثبیتطبیعیهای

حرکات جنین



Nijhuis را به شرح زیر چهار حالت رفتاری جنین، (1982)و همکاران

:اندتوصیف کرده 

،  (خواب آرام)حالت خاموش یا F1در حالت : F 1حالت •

.داردتعداد ضربان قلب جنین طیف نوسانی محدودی 

، حرکات محسوس مکرر بدناین حالت، شامل : 2Fحالت •

نوسان های گسترده تر تعداد ضربان  و حرکات چشمی مداوم 

این مرحله، همتای مرحله ی حرکات سریع چشمی . استقلب 

(REM) شودمحسوب می خواب فعال در نوزاد یا. 13



Nijhuis را به شرح زیر چهار حالت رفتاری جنین، (1982)و همکاران

:اندتوصیف کرده 

در غیاب  حرکات پیوسته ی چشم در این حالت، :  F 3حالت •

.حرکات بدن و بدون تسریع تعداد ضربان قلب رخ می دهند

(.Pillai ،1990a)است حالت مورد اختالف نظر وجود این 

همراه با  حرکات شدید بدن در این حالت، : 4Fحالت •

می  دیدهتسریع ضربان قلب و حرکات پیوسته ی چشم 

معادل مرحله ی بیداری در نوزادان  این مرحله، . شوند

14.محسوب می شود
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F2وF1هایحالتدرراخودزمانبیشترهاجنین

.کنندمیسپری

ایندرراخودزماندرصد75هاجنین38یهفتهدر

.گذرانندمیحالتدو

باکهF2وF1هایحالتویژهبهرفتاری،هایحالتاین

افزایشبرایدارند،مطابقتفعالخوابوآرامخواب

.روندمیکاربهجنینرفتارمورددرتخصصیآگاهی
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درکهگونههمانجنین،ادرارتولیدمورددرمطالعهیکدر

آرامخوابجریاندرمثانهحجمشود،میدیده-1نمودار

.بودیافتهافزایش(F1حالت)

قلبضربانیپایهتعدادنوسانیدامنه،F2حالتطولدر

قابلطوربهمثانهحجموافزایشمحسوسطوربهجنین

بود؛کردهپیداکاهشتوجهی

علتبهنیزوجنینکردنادراراثردر،مثانهحجمکاهش

.دهدمیرخادرارتولیدکاهش



19

اهپدیدهاینازکهتفسیری

جریانکهاستاین،شده

فعالخوابطولدرکلیهخون

.یابدمیکاهش
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:باهمراهاولیگوهیدرآمنیوس

نوزادانوتولدهنگامکموزنSGA

(حاملگیسننسبتبهکوچک)

کلیویهایناهنجاریبانیز،

گردنکجی(مادرزادیتورتیکولی(

هیپمفاصلمادرزادیدررفتگی
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ممههایشاخصازیکیکهرسدمینظربهچنین

بیداری-خوابهایچرخهوجودجنین،فعالیت

مادربیداری-خوابوضعیتازمستقلکهاست

.هستند

«خوابیچرخهمدتطول»ها،گزارشاساسبر

.استبودهمتغیردقیقه75تا20ازتقریباً
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Timor-Tritsch(1978)همکارانو:

مدتمیانگینکهکردندگزارش

جنیندرآرامیاغیرفعالحالت

.استبودهدقیقه23ترمهای
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Patrick حاملگی 31، در (1982)و همکاران

حرکات واضح بدن جنین را در دوره  طبیعی 

سونوگرافی  با استفاده از ساعته 24های 

real-time  مطالعه کردند و دریافتند که

دقیقه  75فعالیت فقدانطوالنی ترین دوره ی 

.  بوده است
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،مایع آمنیونحجم 

شاخص مهم دیگری از 

میفعالیت جنین محسوب 

.شود



Amniotic fluid
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Sherer(1996)همکارانو

یزیکیبیوفپروفیلیمطالعهجریاندرراجنینحرکاتتعداد

.کردندبررسیآمنیونمایعحجمباارتباطدر

محجکاهشباجنینفعالیتکهشدندمتوجهمحققاناین

کهکردندمطرحچنینوشودمیکمترآمنیونمایع

اتحرکفیزیکیطوربهاحتماالًرحمیداخلفضایمحدودیت

.کندمیمحدودراجنین



بررسی حرکات 
جنین 
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Sadovskyهمکارانو(1979b)،

مستقلثبتومادراحساساساسبرراجنینحرکات

هطبقگروهسهبهپیزوالکتریک،گرهایحستوسط

.کردندبندی

حتوضی«چرخشیوقوی،ضعیف»یعنیحرکتنوعسه

حرکاتکلدرهاآننسبیمشارکتوشدندداده

.شدتعیینحاملگیدومینیمهسراسردرهفتگی
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میداپیکاهشضعیفحرکاتحاملگی،پیشرفتبا

دهندمیتریقویحرکاتبهراخودجایوکنند

درسپسویابندمیافزایشهفتهچندمدتبهکه

.کنندمیفروکشترمزمان

عمایکاهشازاحتماالً،ترمزماندرفعالیتکاهش

میناشیرحمیداخلفضایکاهشوآمنیون

.شود
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برشدهمحاسبه)هفتگیحرکاتتعدادمیانگین

،(روزدرساعت12ثبتهایدورهاساس

20یهفتهدرحرکت200حدودزا

افزایش32یهفتهدرحرکت575حداکثربه

.بودیافته

حرکت282بهمتوسططوربه40یهفتهدر

.بودکردهپیداکاهش
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اساسبرجنینهفتگیحرکاتطبیعیتعداد

باکهبودحرکت50-950مادرشمارش

بود؛همراهروزانهوسیعتغییرات

یحتتغییراتاین،طبیعیهایحاملگیدر

12یدورههردرحرکت4-10کمتعداد

.شدندمیشاملنیزراساعته



کاربرد بالینی
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http://www.persian-star.org/
http://www.persian-star.org/
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قوعالوقریبمرگمنادیاستممکنجنینفعالیتکاهش

.(Sadavsky،1973)باشدجنین

یگوناگونهایروشجنینسالمتبینیپیشمنظوربه

:تاسشدهتوصیفجنینحرکاتسنجشوارزیابیبرای

توکودینامومترکاربرد

سونوگرافیبامشاهده

حرکاتازمادر(ذهنی)سوبژکتیواحساس

نیبالیکاربرد 
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مادرطتوسجنینحرکاتاحساسبینخوبیبسیارارتباط

.داردوجودسنجشابزارهایباشدهثبتحرکاتو

Reyburn(1980)کهبردپی;

پایشدرکهراحرکاتیهمهدرصد80مادران،

کردهاحساساند،شدهمشاهدهسونوگرافیک

.اند

نیبالیکاربرد 
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گزارش(1992)همکارانوJohnsonمقابل،در

فقطمادران،حاملگی36یهفتهازبعدکهکردند

.اندکردهدرکراجنینبدنحرکاتازدرصد16

درراثانیه20ازترطوالنیجنینیحرکات،مادران

تریبیشاحتمالباتر،کوتاهاپیزودهایبامقایسه

.بودندکردهشناسایی
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فتهگرقراراستفادهموردجنینحرکاتشمارشبرایپروتکلچنداگرچه

هاآنشمارشبرایمطلوبزمانمدتوحرکاتیبهینهتعداداند،

.استنشدهمشخص

طبیعیساعت2حداکثرعرضدرجنینحرکت10احساس،روشیکدر

.(Moore،1989)شودمیگرفتهنظردر

بهراجنینحرکاتشودمیدادهآموزشحاملهزنبه،دیگرروشیکدر

ایهپتعدادازبیشتریامعادلتعدادایناگروبشماردروزدرساعت1مدت

درماتوسطگرفتهانجامشمارشینتیجهباشد،قبلیشدهمشخصی

.(Neldam،1983)شودمیتلقی«بخشاطمینان»
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سهدرزناندرصد7رایج،طوربه

زاشکایتباحاملگیسومیماهه

حرکاتکاهشذهنیاحساس

.کنندمیمراجعهجنین
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شدربررسیبرایشدهانجامسونوگرافیینتیجهکهمواردیدر

باشد،غیرطبیعیداپلرسنجیسرعتینتیجهیاوجنین

ود،شمیاستفادهجنینقلبضربانتعدادپایشهایتستاز

نینجحرکاتکاهشازشکایتباکهزنانیدرحاملگیپیامدهای

بودند،شکایتاینفاقدکهزنانیبامقایسهدربودندکردهمراجعه

.نداشتتوجهیقابلتفاوت

ادرمبهدادناطمینانبرایراجنینارزیابیمحققاناین،وجودبا

.اندکردهتوصیه
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Grantپیامدومادرتوسطجنینحرکتاحساسغیرموازی،طوربه(1989)همکارانو

هایهفتهبینتصادفیصورتبهحامله،زن000,68ازبیش.کردندبررسیراحاملگی

.شدندانتخاب32تا28

تادادندتعلیمدیدهآموزشماماهایداشتند،قرارجنینحرکاتگروهدرکهزنانیبه

.کنندثبتروزهردرحرکت10احساسبرایراالزمزمان

نیازروزدرساعت2/7حددرزمانیبهمتوسططوربه،کاراینانجامبرایمادران

.داشتند

ین،جنحرکاتمورددرغیررسمیطوربهناتالپرهویزیتهنگامدر،شاهدگروهزناناز

.شدندمیارزیابیجنینسالمتهایتستازاستفادهبا

اتجهسایرازکهقلوییتکهایجنینازدستهآندرزایمانازقبلمیرومرگمیزان

.بودمشابهمطالعهگروهدوهردربودند،طبیعی
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جنینازبسیاری،جنینحرکاتشمارشسیاسترغمعلی

مراقبتازبرخورداریبرایمادریمراجعهزمانتامرده،های

.بودندباختهجانطبیهای

یدندنرسنتیجهاینبهمحققاناینکهاستاینمهمینکته

کهبلاست،معنیبیمادرتوسطجنینفعالیتاحساسکه

تحرکاازمادرغیررسمیاحساسکهگرفتندنتیجهچنین

نجنیحرکاترسمیثبتوشمارشیاندازههمانبهجنین،

.استبودهارزشمند
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Saastadمورددرراتصادفییمطالعهجدیدترین،(2011)همکارانو

طوربهزن1076کلیتعداد.انددادهانجامنروژدرجنینحرکات

شدند؛دادهقرارگروهدودرتصادفی

حاملگی28یهفتهازجنینحرکاتاستانداردشمارشگروهیک

گرفتصورت

نشدانجامشمارشیگونههیچدیگرگروهدر.

میزانبود،شدهاستفادهجنینحرکاتشمارشازکهمواردیدر

انزایمازقبلیدورهدررشدمحدودیتبهمبتالهایجنینشناسایی

.بودبیشتردارمعنیطوربه

دقیقهدرکمتریا3آپگارامتیازمیزان،شمارشانجامموارددرهمچنین

.(درصد2/3برابردر4/0.)دادمینشانراداریمعنیکاهشاول،ی
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اولین(2012)همکارانوWarrander،همچنین

هایحاملگیدرجفتپاتولوژیمورددررامطالعه

.دادندانجامجنینحرکاتکاهشباهمراه

ازجفتاختالالتانواعباجنین،حرکتکاهش

.بودارتباطدرانفارکتوسجمله



تنفس جنین
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رکاتِحباهستندناپیوستهکهنظرایناز،جنینسینهیقفسهحرکات

.دارندتفاوتتولدازبعد

(ناقضمت)پارادوکسحرکاتجنین،تنفسجالبهایویژگیازدیگریکی

.استشدهدادهنشانشکلدرمیباشدکهسینهیقفسه

.افتدمیاتفاقحالتاینعکسبزرگساالن،یانوزاداندر

فه،سرمتناقضتنفسیحرکاتاینبرایاحتمالیهایتوجیهازیکی

.استآمنیونمایعدرموجودذراتراندنبیرونمنظوربهجنین

،استهنشددرککاملطولبهتنفسرفلکسفیزیولوژیکاساسچهاگر

طبیعیلتکامبرایآمنیونمایعتبادلگونهاینکهرسدمینظربهچنین

.داردضرورتریه

جنینتنفس 
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46

Daws(1974)شناساییراتنفسیحرکتنوعدو

:کرد

ای(منقطعتنفس)زدننفسنفس،اولحرکت

.دادمیرخدقیقهدربار1-4کهبودکشیدنآه

هکبودتنفسنامنظموانفجاریشروع،دومنوع

.افتادمیاتفاقدقیقهدرسیکل240سرعتبا

اب،تنفسیسریعحرکاتیعنیدومنوعحرکات

.بودندارتباطدر(REM)چشمسریعحرکات
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Badalian(1993)همکارانو:

باتوأمکهکردندعنوانمحققاناین

33-36هایهفتهدرتنفسیحجمافزایش

جنینیریهبلوغباهمزمانکهحاملگی

کاهشجنینتنفستعداددهد،میرخ

.کندمیپیدا
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ابراجنینتنفسیحرکات،محققان

تااندکردهبررسیسونوگرافی

یهقفسحرکاتآیاکهکنندمشخص

تسالمازبازتابیتوانندمیسینه

باشند؟جنین
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جنینسیتنفحرکاتبرنیزدیگرمتغیرچند،هیپوکسیبرعالوهکهبردندپیمحققان

:ازعبارتندگذارندکهمیتأثیر

؛هیپوگلیسمی

؛صوتیهایمحرک

 دخانیات؛استعمال

؛ آمنیوسنتز

 ؛ترم قریب الوقوعلیبر پره

 سن حاملگی؛

 ِتعداد ضربان قلب جنین؛ خود

 شودکه در جریان آن، قطع تنفس طبیعی محسوب می )لیبر.
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چون حرکات تنفسی جنین  

هستند، ممکن است اپیزودیک

تفسیر سالمت جنین در موارد 

.فقدان تنفس، دشوار باشد
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د،میباشروزیشبانهتغییراتدارایآشکارا،.ترمنزدیکیدرتنفس

.کندمیپیداکاهشمحسوسطوربههنگامشبتنفس

دیحدوتامادرغذاییهایوعدهدنبالبهتنفسیفعالیتاین،برعالوه

.یابدمیافزایش

دقیقه122تاحتیتنفسکاملفقدان،طبیعیهایجنیناینازبرخیدر

؛بودشدهمشاهده

فقدانتشخیصمنظوربهجنینارزیابیبرایکهدهدمینشانیافتهاین

تهداشضرورتجنینبرمدتطوالنینظارتاستممکنتنفسی،حرکات

.باشد
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مییرتأثجنینتنفسبرطبیعیطوربهمتعددیعواملچون

عنوانبهتواننمیجنینتنفسیفعالیتپتانسیلاز،گذارند

.کرداستفادهجنینسالمتارزیابیبرایمهمیشاخص

کیبیوفیزیهایشاخصدیگرازبالینی،کاربردهایاکثردر

.شودمیاستفادهقلبضربانتعدادمانندجنین

ازیکیبهجنینتنفسشد،خواهدگفتهبعداًکهطورهمان

.استشدهتبدیلبیوفیزیکیپروفیلاجزای



(OCT)تست استرس انقباضی
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رفشا،رحمیانقباضاتاثردرآمنیونمایعفشارافزایشبا

عضالتمیانازکهعروقیکالپسبرایالزمفشارازمیومتر

.شودمیبیشترکنند،میعبوررحمی

زیپربینفضایبهشدهواردخونجریانمسألهایننهایت،در

.دهدمیکاهشرا

اگرودهندمیرخاکسیژنتبادلاختاللازکوتاهیهایدوره

تعداددیررسافتباشد،داشتهوجودجفتی-رحمیاختالل

.کندمیبروزقلبضربان

اضیتست استرس انقب
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همچنین، انقباضات رحمی ممکن است به علت 

سبب الگوی تحت فشار قرار دادن بند ناف 

شوند که بر افت متغیر ضربان قلب 

داللت دارد و اولیگوهیدرآمنیوس

همراهی با نارساییاولیگوهیدرآمنیوس اغلب در 

.دیده می شودجفت
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Rayاسترستستبعداًکهکردابداعتوسیناکسیبارویاروییتست

(OCT).گرفتنامانقباضی

اسخپوشدندمیالقاتوسیناکسیوریدیداخلتزریقباانقباضات

.شدمیثبتجنینقلبضربانتعداد

وواختیکندیررسافت،(طبیعیغیرینتیجه)مثبتینتیجهمعیار

.بودجنینقلبضربانتکراری

این الگوها بازتابی از امواج انقباضی رحم به حساب می آمدند و در

.زمان اوج انقباضات یا پس از آن ها شروع می شدند

رحمی-افت های دیررس، قاعدتاً باید ناشی از نارسایی جفتیاین

.باشند
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تکرار می شدند و هر هفته این تست ها، عموماً 

ی منفی نتیجهمحققان به این نتیجه رسیده بودند که 

، (ییعنی نتیجه ی طبیع)تست استرس انقباضی 

. می کندسالمت جنین را پیشگویی 

وسط  طور متمعایب این تست، این بود که انجام آن به 

.می برددقیقه زمان 90
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تفسیر تست استرس انقباضیمعیارهای 

توجهقابلمتغیرافتیادیررسافتفقدان:منفی

حتی)انقباضاتدرصد50ازبیشیادرصد50دنبالبهدیررسافتوقوع:مثبت

(باشددقیق10درانقباض3ازکمترانقباضتعداداگر

توجهقابلمتغیرافتیامتناوبدیررسافت:مشکوک-مبهم

بیشت،انقباضاحضوردرکهجنینقلبضربانتعدادافت:مفرطتحریک-مبهم

.کشدمیطولثانیه90ازبیشیاودهدمیرخدقیقه2هردرباریکاز

تفسیرغیرقابلنواریاودقیقه10درانقباض3ازکمتر:بخشغیررضایت



OCT(CST)
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تست استرس انقباضی(OCT) در جریان 

ه طور تعداد ضربان قلب جنین و انقباضات رحم ب

. به ثبت می رسندمانیتور خارجی همزمان با 

 40به مدت خود به خود انقباض 3اگر حداقل

دیده شود،  دقیقه 10بیشتر در عرض یا ثانیه 

(.ACOG ،2012a)تحریک رحم ضرورت ندارد 
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تست استرس انقباضی(OCT) در جریان 

 دقیقه  10انقباض در 3از اگر کمتر

دیده شود، انقباضات رحم با تزریق  

تحریک نوک پستانیا اکسی توسین 

. القا می شوند
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: در موارد استفاده از اکسی توسین

با انفوزیون داخل وریدی رقیق اکسی توسین

آغاز می  میلی یونیت در دقیقه 0/5سرعت 

می شوددقیقه مقدار آن دو برابر 20شود و هر 

ود  تا الگوی رضایت بخش انقباض تثبیت ش

(Freeman ،1975.)



63

،رحمانقباضاتالقایمنظوربهپستاننوکتحریک

،Haddleston)استآمیزموفقیتانقباضیاسترستستبرایمعموالً

1984).

خواستهزناناز،ACOG(2012a)توسطشدهتوصیههاروشازیکیدر

زمانتایاودقیقه2مدتبهلباسرویراطرفیکپستاننوکشودمی

.بدهندمالش،انقباضشروع

اضانقبسهالگویبایدآلایدهشرایطدر،نیپلایدقیقه2تحریکاین

خواستهزنازدقیقه5ازپسصورت،اینغیردر.کندالقارادقیقه10در

یپلنتحریکبهاقداممجدداًموردنظر،الگویبهدستیابیبرایشودمی

.کند

.کردفادهاسترقیقتوسیناکسیازتوانمیباشد،ناموفقنیزرکاایناگر
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رحم،انقباضاتالقایمنظوربهپستاننوکتحریک

تاسآمیزموفقیتانقباضیاسترستستبرایمعموالً

(Haddleston،1984).

برایموردنیاززمانشدنکوتاهوهزینهکاهششاملروشاینمزایای

.هستندتستانجام

بروزورحمبینیپیشغیرقابلوشدیدتحریکمحققانازبرخی

اند،کردهگزارشراجنینیدیسترس

ازشبیفعالیتبودنمضرنفعبهراشواهدیدیگرمحققانکهحالیدر

.(Schellpfeffer،1985؛Frager،1987)اندنیاوردهدستبهرحمحد



بدون استرس تستهای
NST
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Freeman(1975)وLee(1975)همکارانو.

)(NSTاسترسبدونتست

را«ینجنحرکاتبهپاسخدرجنینقلبضربانتعدادتسریع»

.کردندتوصیفجنینسالمتازاینشانهعنوانبه

اتحرکباهمزمانداپلر،تکنیکازاستفادهباتستایندر

بقلضربانتعدادتسریعمادر،توسطشدهاحساسجنینی

.شدمیمشخصجنین
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Freeman(1975)وLee(1975)همکارانو.

)(NSTاسترسبدونتست

سالمتبررسیبرایاصلیروشبه،1970یدههپایاندر

.شدتبدیلجنین

میباشدآسانتراسترسبدونتستانجام.

ثبتمنتایجکردنمشخصبرایتستاینطبیعینتایجاز

د،بودنآمدهدستبهانقباضیاسترستستدرکهکاذبی

.شدمیاستفاده
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OCTبا NSTتفاوت 

جنینوضعیتآزمایشنوعیعمدتاًاسترسبدونتست

است

فتیج–رحمیعملکردبررسیشاملکهانقباضیاسترستست

.است

ابیارزیبرایکهاستایاولیهروشپرکاربردتریناسترسبدونتستحاضر،حالدر

توضیحبعداًکهنیزبیوفیزیکیپروفیلتستسیستمدرورودمیکاربهجنینسالمت

.استشدهواردشد،خواهدداده



تسریع ضربان قلب جنین
Fetal Acceleration
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:جنینقلبضربان

باهکاتونومتأثیراتعلتبهطبیعیطوربه

یاسمپاتیکهاایمپالسیواسطه

زمغیساقهمراکزازشدهصادرپاراسمپاتیک

.ندکمیپیداکاهشیاافزایششوند،میاعمال

ینتسریع ضربان قلب جن
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beatضربهبهضربهتغییرپذیری to beat

variability):

وماتونعصبیدستگاهکنترلتحت

داردقرار(خودکار)

(Matsuura،1996).

ینتسریع ضربان قلب جن
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Acceleration«تسریع»پاتولوژیککاهش

چشمگیرکاهشباهمراهیدراستممکن

قلبضربانیضربهبهضربهتغییرپذیری

beat)جنین to beat variability)شوددیده.

ینتسریع ضربان قلب جن
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: درموارد زیرbeat to beat variabilityکاهش

 الً  که قب)سیکل های خواب از همه در ارتباط با شایع تر

. رخ می دهد( توضیح داده شد

 مصرف داروتضعیف مرکزی به علت

 نیز ناشی شوداستعمال دخانیات یا

(Jansson ،2005.)

ینتسریع ضربان قلب جن



آزمایش بدون استرس، 

بر پایه ی این فرضیه استوار است که تعداد ضربان قلب در جنین  

اسیدوز به علت هیپوکسی یا )هستند فاقد اسیدوز هایی که 

طور گذرا  ، در پاسخ به حرکات جنین به (دپرسیون نورولوژیک

. می شودتسریع 

شناسایی می شوند و به مادر توسط حرکات جنین در هنگام تست، 

. ثبت می رسند

دا  پیکاهش ، این تسریع های ضربان قلب جنینبا پیدایش هیپوکسی

Smith)می کنند   ،1988 ).
74
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ذیری  و یا واکنش پ( اکسلریشن)، تسریعسن حاملگی

.ضربان قلب جنین را تحت تأثیر قرار می دهد

 (Pillai وJames(1990b ))

:با باال رفتن سن حاملگی

و تسریع ضربانحرکات بدنی همراه با تعداد درصد

ه پیدا کردافزایشاین تسریع ها دامنه ی همچنین 

(.  17-6شکل )بود 
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Guinn (1998)و همکاران،

:28و 25نتایج تست بدون استرس را بین هفته های 

 ر  این جنین های طبیعی، تعداد ضربان قلب ددرصد 70فقط در

(  ناکسلریش)تسریعیا بیشتر ( bpm)ضربه در دقیقه 15حد ضروری 

.  یافته بود

( اکسلریشن)درجات کمتر تسریع( یعنیbpm10)درصد 90، در

.جنین های تست شده دیده شده بود
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:شدتعریفحاملگیسناساسبرتسریعالگوی

(Macones،2008).

:بزرگتریاایهفته32هایجنیندر

یا)bpm15(Acceleration)تسریعاوج

واستپایهتعدادباالی(بیشتر

اما)بیشتریاثانیه15،(اکسلریشن)تسریع

.کشدمیطول(دقیقه2ازکمتر
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:حاملگی32یهفتهازقبل

بیشتریاbpm10حداکثرصورتبه(اکسلریشن)تسریع

میتعریفبیشتریاثانیه10مدتبهپایهحدازفراتر

.شود

Cousins  با معیار استاندارد ( 2012)و همکارانbpm15 15در

:ثانیه مقایسه کردند

.ندتفاوتی را در پیامدهای پری ناتال کشف نکرد



به دنبال به افزایش تعداد ضربان قلب جنیندر نوار باالیی، . تست بدون استرس واکنشی: 17-6شکل . 

توجه داشته باشید؛ این یافته، . ثانیه15به مدت بیش از 15bpmحرکات جنین به تعداد بیش از 

درقسمت پایین نوار با خطوط عمودی نشان داده شده است

80
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:اساسبراسترس،بدونتستطبیعینتایجمورددر

تعداد

دامنه

(اکسلریشن)تسریعمدت

تست،انجاممدت

.هستندمتفاوت

ترسنتایج طبیعی تست بدون اس
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:کندمیپیشنهادAAP(2012)وACOGکهتعریفی

(اکسلریشن)تسریعدوازبیشیادو،

هاآنمیزانحداکثرbpm15پایهحدازباالتربیشتر،یا

است،

کشندمیطولبیشتریاثانیه15کدامهر

دهندمیرختستشروعازبعددقیقه20عرضدرهمگی

.(6شکل)

ترسنتایج طبیعی تست بدون اس
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:همچنین پیشنهاد شده 

 ود وجبدونیا با، باید (اکسلریشن)تسریع ها

حرکات جنین پذیرفته شوند  

 به )دقیقه ای یا طوالنی تر 40یک نوار باید

قبل از ( چرخه های خواب جنینمنظور محاسبه ی 

یری نتیجه گیری در مورد ناکافی بودن واکنش پذ

84.جنین، به دست آید



Miller و همکاران(1996b :)

برای پیشگویی سالمت جنین،

هماننیز به ( اکسلریشن)تسریعیک 

قابل(  اکسلریشن)تسریعدواندازه ی 

.  اعتماد است
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:جنینافتادنمخاطرهبهیاجنینسالمتوضعیت

ریعتسطبیعییدامنهوتعدادکهرسدمینظربه

نجنیسالمتوضعیتازانعکاسی(اکسلریشن)ها

.است

افتادنمخاطرهبهمعنیبهلزوماًهاآنفقدان

.نیستجنین
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:محققانازتعدادی

درراNSTکاذبمثبتنتایجمیزان

نداکردهگزارشبیشتریادرصد90حد

(Davoe،1986).
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:(NST)استرسبدونتستکردنترطوالنی

حرکتیهیچدقیقه75مدتبهحتیاستممکنسالمهایجنین

.باشندنداشته

وییپیشگارزشاستممکناسترسبدونتستکردنترطوالنی

دهدافزایشراغیرواکنشییاغیرطبیعیهایتستمثبت

(Brown،1981).

شودمی«واکنشی»دقیقه80زمانمدتدرتستایندر

بدحالبرکهماندمی«غیرواکنشی»دقیقه120مدتبهیاو

.داردداللتجنینشدیدبودن



نتایج غیرطبیعی تست بدون استرس

Abnormal results of 
Non stress test

(NST)

89
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یعیغیرطبینتیجهشد،گفتهقبالًآنچهبهتوجهبا

.نیستخطرناکهموارهاسترسبدونتست

نیزخوابحالدرهایجنیندراستممکنالگواین

.شوددیده

، تستتغییر شرایط جنینهمچنین ممکن است با 

کندپیدا طبیعیحالت غیرطبیعی

ترسنتایج غیرطبیعی تست بدون اس



Early Deceleration
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:نکته ی مهم

این است که در صورت وخیم تر شدن  

عی وضعیت جنین، ممکن است نتیجه ی طبی

عی تست بدون استرس به نتیجه ی غیرطبی

.  تبدیل شود

ترسنتایج غیرطبیعی تست بدون اس
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:نی پیشگویی الگوی غیرطبیعی قابل اعتماد مخاطره ی جنی

90به مدت تست های بدون استرس که 

«  Nonreactiveغیرواکنشی»حالتدقیقه 

(  درصد93)تقریباً در تمام موارد ، بوده اند

اه قابل توجه همربا پاتولوژی پری ناتال 

. بوده اند

ترسنتایج غیرطبیعی تست بدون اس



Late  Deceleration
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اضی، که و به دنبال آن تست استرس انقب( سمت چپ نوار)تست بدون استرس غیرواکنشی 
در این مورد، زایمان سزارین(. سمت راست نوار)نشان دهنده ی افت خفیف دیررس است 

.انجام شد و جنینی که به شدت دچار اسیدمی بود، غیرقابل احیا تشخیص داده شد
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Hammacher(1968)همکارانو،

Silent«نوسانیخاموشالگوی»کهرانوارهایی Oscillatory

patternکردندتوصیفشده،محسوبخطرناکوگرفتهنام:

bpm5ازکمترحددرجنینقلبضربانیپایهتعداد

و(اکسلریشن)تسریعفقدانبراحتماالًوداشتنوسان

ضربهبهضربهتغییرپذیریفقداننیز

(Absent Beat to Beat variability)داردداللت.
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Visser (1980)و همکاران ،

شامل (Terminal   cardiotocogram)« کاردیوتوکوگرام مرحله ی پایانی»

:اجزای زیر میباشد

؛ bpm5نوسان پایه ی کمتر از ( 1

فقدان تسریع؛ ( 2

.افت دیررس به همراه انقباضات خود به خود رحم( 3

ودند که بر این نتایج، بسیار شبیه تجارب حاصل از بیمارستان پارکلند ب

دقیقه 80در دوره ی ثبت (  اکسلریشن)، فقدان تسریعاساس آن جنین

(.  Leveno ،1983)بودجفتی همراه -ای همواره با شواهد پاتولوژی رحمی
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:  جفتی شامل موارد زیر میباشد-پاتولوژی رحمی

 (درصد موارد75در )محدودیت رشد جنین،

 (درصد موارد80در )اولیگوهیدرآمنیوس ،

 (درصد موارد40در )اسیدمی جنین،

 ( درصد موارد30در )مکونیوم

 (.درصد موارد93در )انفارکتوس جفت
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استرستستآندنبالبهو(نوارچپسمت)غیرواکنشیاسترسبدونتست:17-7شکل

زایمانمورد،ایندر.(نوارراستسمت)استدیررسخفیفافتیدهندهنشانکهانقباضی،

.شددادهتشخیصاحیاغیرقابلبود،اسیدمیدچارشدتبهکهجنینیوشدانجامسزارین
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فاصله ی بین انجام تست ها

102
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جام چنین به نظر می رسد که فاصله ی بین ان

روز 7ابتدا به طور قراردادی تست ها که در 

ت با کسب تجربه در زمینه ی انجام تسبود،

.  شده استکوتاه تر بدون استرس 

فاصله ی بین انجام تست ها
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دو بار درهفته یا )مکررانجام، توصیه به ACOG(2012a)طبق نظر 

:تست در زنان (بیشتر 

 ،دارای حاملگی پست ترم

  ،حاملگی چندقلویی

نوع یک،( ملیتوس)مبتال به دیابت شیرین

در موارد محدودیت رشد جنین(IUGR )

در موارد هیپرتانسیون ناشی از حاملگی(PIH)

فاصله ی بین انجام تست ها
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ز فاصلله ی زیلادی ا  که اکالمپسی شدیدی پرهدر موارد 

:داردترم 

روزی را ( NST)تست های غیراسترسلی 

جلام  انیک بار و یا حتی با دفعات بیشلتر 

.می دهند

فاصله ی بین انجام تست ها



افت تعداد ضربان درتست بدون استرس

Deceleration in NST
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:افت تعداد ضربان درتست بدون استرس

. دتعداد ضربان قلب می شونسبب افت حرکات جنین به طور شایع 

Timor-Trisch (:1978)و همکاران

دون در طول انجام تست ب، حرکات جنینشدتبسته به 

این افت در یک دوم تا دو سوم نوارها دیده ملی استرس

.شود

میللزان بللروز افللت،   بللاال بللودن  بللا توجلله بلله   

. استتفسیر اهمیت آن دشوار بی شک 
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گزارش ( 1986)و همکاران Meisدر واقع 

:کردند که

تعلداد  ( Variable Deceleration)افت متغیلر 

در جریلان تسلت هلای بلدون     ضربان قلب جنین 

.تنشانه ی به مخاطره افتادن جنین نیساسترس، 
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، وعللدم نیللاز بلله ACOG(2012a)نظللر 

:مداخله

تاه کووغیرتکراریدر صورت افت های متغیر 

نشان دهنلده ی بله   ،(ثانیه30کمتر از )بودن 

مخاطره افتادن جنین و یا نیاز بله مداخلله ی  

.نیستندزایمانی 
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:، و نیاز به مداخلهACOG(2012a)نظر 

(Repeat variable Deceleration)افت های متغیر تکراری 

صلورت  حتلی در  ( دقیقله 20بلار در  3حداقل )

بله  زایمان سزارین، با افزایش احتمال خفیف بودن

. همراه هستندعلت دیسترس جنینی
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ACOG(2012a )چنین نتیجه گیری کرده است:

که یلک دقیقله یلا    ( دسلریشن)افتمواردی از 

از پیش آگهلی را بلیش  طول می کشند، بیشتر 

.می کنندپیش بدتر 

(Bourgeois ،1984 ؛Druzin ،1981 ؛Pazos ،1982.)



تفسیر تست غیراسترسی و
کاهش حجم مایع آمنیون 
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Hoskins تالش کردند با کمک گرفتن از( 1991)و همکاران

ت ، تفسیر تسبرآورد سونوگرافیک حجم مایع آمنیون

.همراه هستند آسان تر کنندافت متغیر هایی را که با 

حین  میزان بروز زایمان سزارین به علت دیسترس جنینی

همزمان با شدت یافتن افت های متغیر و کاهشزایمان، 

.  به طور پیشرونده افزایش می یابدحجم مایع آمنیون 
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افت های متغیر شدید در مواردی که 

وجود در طول تست بدون استرس 

5شاخص مایع آمنیون داشتند و 

مان میزان زایبود، سانتی متر یا کمتر 

.درصد می رسید75سزارین به 
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یبر  در حین لدیسترس جنینی با وجود این، 

با افت  در آن دسته از حاملگی های همراه 

میزان مایع که در آن ها های متغیر نیز، 

ق می اتفاطور شایع به بود،آمنیون طبیعی 

.  افتاد

Grubb وPaul(1992 )نیز نتایج مشابهی

.را گزارش کرده اند
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Smith(1987)همکارانو

بعد از تست های بدون روز 7عرض بررسی علل مرگ جنین را در 

:  استرس طبیعی

.بودترمپستحاملگیتست،اینانجاماندیکاسیونشایعترین

با )روز بود 4میانگین فاصله ی بین انجام تست و مرگ جنین 

(. روز1-7طیف 

«طبیعی کاذب»تست های بدون استرس 
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یونآسپیراس،اتوپسیدرمنفردییافتهشایعترین

بندایناهنجاریهانواعازبعضیبااغلبکهبودمکونیوم

.بودهمراهناف

بابطمرتحادآسیبکهگرفتندنتیجهچنینمحققان

زدنفسننفس)جنینمنقطعتنفسسببآسفیکسی،

Gasping .استشده=

«طبیعی کاذب»تست های بدون استرس 
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تتسکهکردندگیرینتیجهچنینآنانهمچنین

حوادثگونهاینازممانعتبرایاسترس،بدون

استممکنونیستکافیحادآسفیکسیبامرتبط

یدمفزمینهایندردیگربیوفیزیکیهایویژگی

.باشند

آمنیونمایعحجمبررسیکه،اینمهمینکته

.بودشدهقلمدادارزشمندیروش
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ود،بشدهدادهنسبتهاآنبهجنینمرگکهشایعیعللسایر

:شامل

رحمی،داخلعفونت

ناف،بندغیرطبیعیموقعیت

هاناهنجاریانواع

بودندجفتدکولمان.
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تقدیم به همکاران ارجمند
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تست های تحریک 
آکوستیک

122
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قلب، برای برانگیختن جنین و تسریع ضربان

استفاده شده اسلت؛ از صداهای خارجی بلند 

تست بدون اسلترس تحریلک  »این بررسی، 

.نامیده می شود« (آکوستیک)صوتی 

تست های تحریک آکوستیک
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ادر یکی از انواع تحریک کننده های آکوستیک در روی شکم م

ملی شلود   ثانیه اعملال  1-2تحریکی به مدت قرار داده شده، 

(Eller ،1995 .)

تکلرار  ثانیله  3حلداکثر  و به مدت بار 3تا این کار را می توان 

(. ACOG ،2012a)کرد 

سلریع  ت»( اکسلریشلن )پیدایش سریع، به صورت پاسخ مثبت

(.Devoe ،2008)به دنبال تحریک تعریف می شود « باکیفیت

تست های تحریک آکوستیک



Resonances of free wing vibration in 
response to acoustic stimula
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:  کاهش زمان تست بدون استرس

ون  در یک کارآزمایی تصادفی که تحت تست بد

استرس قرار گرفته بودند،

را از تستتحریک ویبرواکوستیک مدت متوسط 

-Perez)دقیقه کاهش داده بود 15به 24

Delboy ،2002.)
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دون  اثرات تحریک ویبروآکوستیک درتست ب

:استرس

Laventhal گزارش کرده  ( 2002)و همکاران

با ممکن استتاکی آریتمیهای جنین اند که 

.وندتحریک ویبروآکوستیک برانگیخته ش



پروفیل بیوفیزیکی
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Biophysical Profile
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.verywellhealth.com/biophysical-profile-4172545&psig=AOvVaw1ED-V1yn4nv9eX9FgOTd3e&ust=1610362194072000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMDwkeiYke4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Maning (1980)و همکاران  ،

ت جنلین را  ، سالمتلفیق پنج متغیر بیوفیزیکی جنینبا 

رهلا  دقیقتر از زمانی بررسی کرد که هر یک از ایلن متغی 

. به تنهایی به کار می روند

دقیقه طول 30-60این تست ها به طور تیپیک، انجام 

. می کشد

پروفیل بیوفیزیکی
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:املپنج ویژگی بیوفیزیکی جنین که مورد بررسی قرار می گیرند ش

تسریع ضربان قلب جنین) ؛ ( اکسلریشن)1

تنفس جنین؛ ) 2

حرکات جنین؛) 3

تون جنین؛) 4

حجم مایع غیرطبیعی امتیاز صفر منظور می شود) 5  .

.  است10ممکن برای یک جنین طبیعی بیشترین امتیاز بنابراین، 

سبب کاهشمی توانند مادر مانند مورفین، داروهای مصرفی توسط 

(.  Kopecky ،2000)چشمگیر این امتیاز شوند 

پروفیل بیوفیزیکی
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:بیوفیزیکیتستبرزمانتاثیر

Ozkaya(2012)همکارانو:

ازبعد8-10ساعت)ظهرازبعداواخردرتستانجام

تستامتیازصبح،8-10ساعتبامقایسهدر(ظهر

.استبودهبیشتربیوفیزیکی

شده،بررسیهایحاملگیدرصد97ازبیشدر

.بودطبیعیتستینتیجه
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:کاذبطبیعیهایتستمیزان

جنینزایمانازقبلمرگصورتبه

میتعریفطبیعیساختاردارایهای

.کردندگزارش1000در1تقریباًشوند،
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کاذبطبیعیهایتستمیزان

موارددرجنینمرگشناساییقابلعللترینشایع

:شاملبیوفیزیکی،پروفیلتستبودنطبیعی

مادری،-جنینیخونریزی

نافبندبهمربوطحوادث

بودندجفتدکولمان

(Dayal،1999).
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.کردصرفنظرتستاینازتوانمیباشند،طبیعیسونوگرافیکجزءچهارهرکهدرصورتی-1

بررسیی،بیوفیزیکترکیبیامتیازازصرفنظرباشد،کوچکتریامترسانتی2آمنیونمایععمودییبستهبزرگتریناگر-2

.داشتخواهدضرورتبیشتر

اجزای پروفیل بیوفیزیکی و نحوه ی امتیازدهی به آن ها: 17-2جدول 
امتیاز صفر2امتیاز اجزای پروفیل

(1)تست بدون استرس 
15یا بیش از 15تسریع با 2یا بیش از 2

ثانیه یا  15ضربان در دقیقه به مدت 
دقیقه20-40بیشتر، در عرض 

ض صفر یا یک تسریع در عر
دقیقه40-20

تنفس جنین
اپیزود تنفس ریتمیک به 1یا بیش از 1

30ثانیه یا بیشتر، در عرض 30مدت 
دقیقه

ثانیه تنفس در30کمتر از 
دقیقه30عرض 

حرکات جنین
حرکت مجزای بدن یا اندام، 3یا بیش از 3

دقیقه30در عرض 
حرکت مجزا 3کمتر از 
(مشخص)

تون جنین
اپیزود اکستانسیون اندام 1یا بیش از 1

جنین و سپس برگشت آن به حالت  
فلکسیون

/ فقدان اکستانسیون 
فلکسیون

(2)حجم مایع آمنیون 
ح یک بسته ی مایع آمنیون که در دو سط

سانتی  2عمود برهم، اندازه ی آن حداقل 
(سانتی متری2×2بسته ی )متر باشد 

رد بزرگترین بسته ی منف
3عمودی، با اندازه ی 
سانتی متر یا کمتر
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Manning(1993)همکارانو،

:بیوفیزیکیتستباجنیننافیوریدخونpHارتباط

آمدهدستبه)نافیوریدخونpHگیریاندازهازقبلبالفاصله

:شدبررسیبیوفیزیکیامتیاز،(کوردوسنتزطریقاز

رشدمحدودیتدچارشدهتستهایجنیندرصد20حدود

بودندونالوایمیهمولیتیکخونیکمبهمبتالهاجنینیبقیه.



Cordocentesis
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جنلین بلا تسلت    خون ورید نافیpHارتباط 

:بیوفیزیکی

ام موارد با تقریباً در تم:امتیاز بیوفیزیکی صفر 

.قابل توجه جنین در ارتباط بوداسیدمی

pHبا 10یا 8: امتیازهای طبیعیدر حالی که 

.  همراه بودندطبیعی 
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، عامللل (6یعنللی امتیللاز )نتیجلله ی مشللکوک تسللت 

طبیعیغیراز نظر پیامدهای پیشگویی کننده ی ضعیفی 

.بود

کلامالً  بله امتیلاز   4یلا  2اگر امتیاز غیرطبیعی از حلد  

ویی کاهش پیدا می کرد، عاملل پیشلگ  صفر غیرطبیعی

از نظلر پیاملدهای جنینلی   دقیقتلری  کننده ی بسلیار 

.غیرطبیعی بود

:یبیوفیزیکتستباجنیننافیوریدخونpHارتباط
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Salvesen (  1993)و همکاران

خون ورید نافی حاصل pHارتباط دیابت حاملگی،با پروفیل بیوفیزیکی و 

:از کوردوسنتز بررسی گردید

 این محققان نیز دریافتند کهpH ا بغیرطبیعی، از ارتباط قابل توجهی

.برخوردار بوده استغیرطبیعی پروفیل بیوفیزیکی امتیاز 

 کی ارزش وجود این، آنان به این نتیجه رسیدند که پروفیل بیلوفیزی با

جنین مبتال به 9چون در . جنین داشته استpHمحدودی در پیشگویی 

.اسیدمی ضعیف، امتیاز پروفیل بیوفیزیکی طبیعی بود
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Weiner (1996)و همکاران ،

شد تعیین موربیدیته و مرگ و میر در محدودیت شدید ر

:جنین 

ن  تعییوزن هنگام تولد و سن حاملگی عمدتاً بر اساس 

غیرطبیعی  می شود و ارتباط چندانی با تست های جنین

.ندارد
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Lalor ( 2008)و همکاران

ه در کردند کچنین نتیجه گیری محققان 

جنللللین هللللای بسللللیار پللللره   

بروز نتلایج  میزان ( گرم1000کمتراز)،ترم

.مثبت کاذب و منفی کاذب زیاد است
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نحوه ی تفسیر امتیاز پروفیل بیوفیزیکی: 17-3جدول 
تدابیر درمانی توصیه شدهتفسیرنحوه ی پروفیل بیوفیزیکی

10
جنین طبیعی  

آسفیکسیبدون 
فته  اندیکاسیون جنینی برای مداخله وجود ندارد، تکرار تست هر ه

(ر هفتهدو بار د)بجز در بیماران مبتال به دیابت و حاملگی پست ترم 

(طبیعیAFV)10از 8
(انجام نشدNST)8از 8

جنین طبیعی  
آسفیکسیبدون 

ق  اندیکاسیون جنینی برای مداخله وجود ندارد، تکرار تست طب
پروتکل

(AFVکاهش )10از 8
ن  شک به آسفیکسی مزم

انجام زایمانجنین

6
آسفیکسی

احتمالی جنین

اگر حجم مایع آمنیون غیرطبیعی باشد، زایمان انجام 
.شودمی 
هفته از حاملگی سپری شده و  36اگر مایع طبیعی باشد و بیش از 

.سرویکس مناسب باشد، زایمان انجام می شود
باشد، زایمان انجام می  6اگر نتیجه ی تکرار تست برابر یا کمتر از 

.شود
باشد، بیمار طبق پروتکل تحت6اگر نتیجه ی تکرار تست بیش از 

.نظر قرار می گیرد و تست تکرار می شود

4
آسفیکسی

احتمالی جنین
تر یا  تکرار تست در همان روز، اگر نمره ی پروفیل بیوفیزیکی کم

.باشد، زایمان انجام می شود6برابر 

2-0
عی  آسفیکسی تقریباً قط

انجام زایمانجنین

AFV=آمنیون،مایعحجمNST=ازبرگرفته.استرسبدونتستManning(1987).



پروفیل بیوفیزیکی اصالح شده

Modified 
biophysical profile 
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فرد  چون انجام پروفیل بیوفیزیکی پرزحمت است و به

.کارآزموده در زمینه ی سونوگرافی نیاز دارد

Clark از درحاملگی تک قلویی ( 1989)و همکاران

عنوان  بهاصالح شده پروفیل بیوفیزیکی 

اولین تست غربالگری قبل از زایمان 

.استفاده کردند 

ح شدهپروفیل بیوفیزیکی اصال
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ع  بررسی شاخص مایو تست بدون استرس ویبروآکوستیک 

.انجام می شد آمنیون دو بار در هفته 

غیرطبیعی، سانتی متر5شاخص مایع آمنیون در حد کمتر از 

.به حساب می آید

طول می دقیقه 10حدود پروفیل بیوفیزیکی اصالح شده انجام تست 

.کشد 

در برای نظارت قبل از زایمان است، چونروش بسیار مطلوبی این تست 

.ستهیچ موردی از مرگ جنینی غیرقابل انتظار دیده نشده ااین بررسی 

ح شدهپروفیل بیوفیزیکی اصال
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Miller و همکاران(1996a)  ی پروفیلل بیلوفیزیک  ، نتلایج

:حاملگی پرخطردر اصالح شده 

  ملورد در هلر   /. 8میزان نتایج منفی کلاذب

مورد 1000

     بلوده  درصد1/5میزان نتایج مثبت کاذب

.است
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ACOGوAPP(2012)،کردندگیرینتیجه:

همانبهنیزشدهاصالحبیوفیزیکیپروفیلتست

نظارتبرایموجودرویکردهایسایریاندازه

گوییپیشراجنینسالمتجنین،بربیوفیزیکی

.کندمی



Factors Affecting the Biophysical 

Profile
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نمره دهی درپروفایل اصالح شده و تفسیر و 
انتخاب تدابیر درمانی
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این معیلار تقریبلاً در تملام   :اهمیت برآورد حجم مایع آمنیون 

ه روش های مورد استفاده برای بررسی سالمت جنلین گنجانلد  

(.Froen ،2008)شده است 

کلاهش  این ارزیابی بر پایه ی این منطلق اسلتوار اسلت کله     

ون کاهش جریان خممکن است سبب جفتی -پرفوزیون رحمی

و در نهایلللت تولیلللد ادرار ، کلللاهشکلیللله ی جنلللین 

.شوداولیگوهیدرآمنیوس

حجم مایع آمنیون
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کیسه ی»و « عمیقترین کیسه ی عمودی»، «AFIشاخص مایع آمنیون»

وش های به کار می روند، رپروفیل بیوفیزیکی که در « سانتی متری2×2

تفاده سونوگرافیکی هستند که برای تخمین حجم مایع آمنیون مورد اس

.هستند

ACOG(2011 ) ون شاخص مایع آمنیچنین نتیجه گیری کرده است که

ه ی عمیقتلرین بسلت  و یا حداکثر اندازه ی سانتی متر، 5در حد کمتر از 

، معیارهلای قابلل قبلولی بلرای     سلانتی متلر  2حد کمتر از در عمودی 

.هستندتشخیص اولیگوهیدرآمنیوس 



Amniotic fluid index. The largest pocket of fluid 

is measured in each quadrant of the maternal 

abdomen in the vertical dimension. Then, each 
value is added to yield the amniotic fluid index
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:شاخص مایع آمنیون و پیامد نوزادی 

ب سلب استفاده از شاخص مایع آمنیلون  آنان متوجه شدند که 

رد افزایش تشخیص اولیگوهیدرآمنیوس و افزایش تعلداد ملوا  

القلللللللای لیبلللللللر و زایملللللللان سلللللللزارین  

.اما پیامد نوزادان را بهبود نمی بخشدمی شود 

Driggers و ( 2004)و همکارانZhang  (2004)و همکلاران ،

سانتی متر، ارتبلاطی  5شاخص کمتر از در حاملگیهای همراه با 

.را با پیامدهای نامطلوب کشف نکردند
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Conway (2000)و همکارانTrudell در یک  2012)و همکاران

:کارآزمایی تصادفی نتیجه گیری کردند

شروع خود به و اجازه دادن برای عدم مداخله 

در حاملگی های ترمی که با شاخص  ، خود لیبر

د، سانتی متر یا کمتر همراه هستن5مایع آمنیون 

. از همان کارایی القای لیبر برخوردار است
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:درمان کاهش مایع آمنیوتیک

Patrelli زن دارای شاخص مایع آمنیون 68، (2012)و همکاران

:سانتی متر 5کمتر از 

میلی لیتر محلول ایزوتونیک1500روز تحت آنفوزیون 7مدت به 

قلرار گرفتله بودنلد،    به اضافه ی هیدراسیون خوراکی هلر روزه  

. بررسی کردند

ایش شاخص مایع آمنیون افزدر زنانی که که هیدراته شده بودند، 

.معنی داری پیدا کرده بود



سرعت سنجی داپلر
جریان خون« داپلر»سرعت 

Uterine artery 
Doppler 

velocimetry
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:سرعت سنجی داپلرتعریف 

سرعت جریان خلون بلر اسلاس انلدازه گیلری بلا       

سللونوگرافی داپلللر، کلله بازتللابی از امپللدانس    

پردازش مقاومت جریان خون=«فرودست»

impedanceDownstream است.

رسرعت سنجی داپل
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:در حال حاضر سه مسیر عروقی جنین که شامل

شریان نافی، -1

شریان مغزی میانی -2

، مجرای وریدی هستند-3

اخله در  مدو کمک به تصمیم گیری برای تعیین سالمت جنین به منظور 

.، مورد بررسی قرار می گیرندجنین های مبتال به محدودیت رشد

رسرعت سنجی داپل
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:  ویژگی سرعت سنجی شریان رحمی مادر با داپلر

،پیشگویی اختالل عملکرد جفت تالش برای 

و خطرهایتعادل میان مرده زایی با هدف برقراری 

، زایمان پره ترم

(.Ghidini ،2007)مورد ارزیابی قرار گرفته است 

Doppler velocimetry
سرعت سنجی داپلر
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امواج سرعت جریان، اوللین بلار در اواخلر حلاملگی در     

.تند مورد بررسی سیستماتیک قرار گرفشرایین نافی 

:دیده می شود10همان گونه که در شکل 

ی امواج غیرطبیعی با کاهش ساختار عروق پرزهای جفتل 

. ارتباط دارند

جریان خون« داپلر»سرعت 
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:برای غیرطبیعی شدن امواج داپلر شریان نافی

تخریلب  جفت مجاری شریانی کوچک درصد 60-70د بای

. شده باشد

گونلله ضللایعه ی عروقللی گسللترده ی جفللت، اثللر ایللن

.داردگردش خون جنینی چشمگیری بر 

جریان خون« داپلر»سرعت 
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، Truding(2007)به گفته ی 

برونلده مخللوط بطلن    درصلد  40بیش از چون 

مجلاری  تخریلب می رود، سمت جفت جنین به 

می ( افترلود)عروقی جفت سبب افزایش پس بار

.می انجامدهیپوکسمی جنین شود و به 

انی اتساع شریان مغزی میل این مسأله نیز سبب 

.  آن می شودو توزیع مجدد جریان خون 
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در نهایت، به علت پس بار موجود در سمت راسلت قللب   

. پیدا می کندفشار در مجرای وریدی افزایش جنین، 

سلبب اختالل عملکرد عروقی جفلت  بر اساس این طرح، 

ه می شود که بل افزایش مقاومت جریان خون شریان نافی 

ی پیشلرفت مل  سمت کاهش امپدانس شریان مغزی میانی 

.کند 

ای جریان غیرطبیعی در مجلر منجر به پیدایش در نهایت 

(. Baschat ،2004)می شود وریدی 
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ر پیلدایش املواج داپلل   از دید بالینی، 

:مجرای وریدیغیرطبیعی در 

ت در سیر پیشلرف یافته ای دیرهنگام

اخللتالل وضللعیت جنللین در اثللر    

.محسوب می شودهیپوکسمی مزمن 



سرعت سنجی شریان نافی

Umbilical  artery 
velocimetry

170
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، در شلریان نلافی  ( S/D)دیاسلتولی  -سیسلتولی نسبت 

:تلقی می شودغیرطبیعیصورتی 

اشد بسن حاملگی بیش از صدک نود و پنجم با توجه به •

جریان دیاستولی وجود نداشته باشدیا این که •

. داشته باشدجریان دیاستولی حالت معکوس•

فیسرعت سنجی شریان نا



Umbilical arterial Doppler assessment
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://radiopaedia.org/articles/umbilical-arterial-doppler-assessment?lang=us&psig=AOvVaw2SycqYTrFgO2tBqCVqnYuG&ust=1610205042118000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPijnK_PjO4CFQAAAAAdAAAAABAP
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زایش جریان انتهای دیاستولی، بر افل فقدان یا معکوس شدگی 

.امپدانس در برابر جریان خون شریان نافی داللت دارد

:علت این حالت ناشی از

 واسکوالریزاسیون ضعیف پرزهای جفتی

 د دیده می شوبسیار شدید محدودیت رشد جنین در موارد

(Todros ،1999 .)

فیسرعت سنجی شریان نا



فقدان یا معکوس شدگی شریان نافی
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معکوس شدگی جریان انتهای-فقدان -نرمال 
دیاستولی شریان نافی
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:میزان مرگ و میر پری ناتال

 جریلان انتهلای دیاسلتولی    فقلدان در صورت

درصد 10حدود 

 جریللان انتهللای معکللوس شللدگی در صللورت

.درصد است33حدود دیاستولی 
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:سالگی در جنین با محدودیت رشد 2تکاملی در -پیامد عصبی

Spinillo (2005)و همکاران ،

ر  به دنیا آمده بودند، مورد بررسی قراحاملگی 24-35هفته های که در 

:دادند

 ن جریان شریافقدان یا معکوس شدگی در میان نوزادان مبتال به

وجود داشت،درصد موارد شواهد فلج مغزی 8نافی، در 

 وس بدون جریان معکبود و یا جریان داپلر طبیعی اما در مواردی که

.بوددرصد 1میزان قرار داشت، این حد باالتر از صدک نود و پنجم در 



معکوس شدگی جریان انتهای -فقدان -نرمال 
دیاستولی شریان نافی
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:با سرعت سنجی داپلر درمیزان سزارینNSTمقایسه 

Williams (2003)و همکاران ،

ررسی در مقایسه با گروه بتست بدون استرس در گروه 

بله میزان بروز زایملان سلزارین   شده با سرعت سنجی داپلر، 

ت بلوده اسل  بیشلتر به طور معنلی دار  دیسترس جنینی دلیل 

(. درصد4/6در برابر 8/7)
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:ر تست بدون استرس برای شناسایی جنین های در معرض خط

تری شیوع بیشتست بدون استرس با 

جنللین هللای در معللرض خطللر را   

. شناسایی می کند
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ی کننلده  سونوگرافی داپلر شریان نافی، بهترین پیشگوی

ی پیامدهای پری ناتال  

Gonzalez دریافتند ( 2007)و همکاران:

ته در گروهی از جنین های مبتال به محدودیت رشد، یاف

افی، های غیرطبیعی حاصل از سونوگرافی داپلر شریان ن

بلوده  بهترین پیشگویی کننده ی پیامدهای پری ناتلال 

.اند
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ACOG(2013) سللودمندی سللرعت سللنجی ،

داپلر شریان نلافی را ملورد بررسلی قلرار داده     

. است

مشلکوک بله محلدودیت رشلد     در حاملگیهای 

. ، مفیداستجنین
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ACOG(2013) ر ، سودمندی سرعت سنجی داپلر شریان نافی را مورد بررسی قلرا

.  داده است

:درموارد زیر سودمند نیست

،حاملگی پست ترم

،دیابت

لوپوس اریتماتوی سیستمیک

یا سندرم آنتی بادی آنتی فسفولیپید

،همچنین در جمعیت عمومی زایمانی

خیص  سرعت سنجی داپلر ارزش اثبات شده ای به عنوان تست غربالگری برای تش

.ندارداختالل وضعیت جنین 



شریان مغزی میانی

Middle  cerebral 
artery 
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Middle  cerebral artery 
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Middle  cerebral artery
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با سرعت سلنجی  ( MCA)بررسی شریان مغزی میانی 

:داپلر توجه خاصی را به خود جلب کرده است

دانس کاستن از امپل سعی می کند با جنین هیپوکسیک 

و در نتیجله بلا   ( مقاوملت علروق مغلزی   )عروق مغزی

افزایش دادن جریان خون آن ها، بافت مغز را از آسلیب  

. مصون نگه دارد

شریان مغزی میانی
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دیده شده است که این گونه محافظت مغزی، در جنین هلای 

پیلدا ملی کنلد    حاللت معکلوس   ، محدودیت رشد  مبتال به 

(Konje ،2001 .)

جنین دچلار ایلن   17مورد از 8محققان گزارش کردند که در 

. معکوس شدگی، مرگ جنین رخ داده استگونه 

شریان مغزی میانی



Doppler imaging in a growth-restricted fetus at 32 
weeks, Reverse 
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Oepkes ( 2006)و همکاران

از سرعت سنجی داپلر شریان مغلزی میلانی بلرای   

 بله  تشخیص کم خونی شدید جنین در جنین مبتال

. استفاده کردندDآلوایمونیزاسیون 

: دو روش زیر را با هم ملورد مقایسله قلرار دادنلد    

وبین؛ برای سنجش میزان بیلی رآمنیوسنتز سریال 

سنجش داپلری حلداکثر سلرعت سیسلتولی در   و 

.شریان مغزی میانی
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Oepkes ( 2006)و همکاران

:  این محققان چنین نتیجه گیری کردند

که در روند اداره ی حاملگی های مبتال به

:  ،آلوایمونیزاسیون

می توان داپلر را به صورت ایمن  

.جایگزین آمنیوسنتز کرد



مجرای وریدی

Ductus venosus
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Normal Ductus venosus
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Ductus venosus
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Bilardo ( 2004)و همکاران:

حاملگی 26-33، در هفته های جنین مبتال به محدودیت رشد

نتایج حاصل از سرعت سنجی داپللر شلریان نلافی و مجلرای     

. وریدی را مورد بررسی قرار دادند

سرعت سنجی مجرای وریلدی،  :آنان به این نتیجه رسیدند که 

. استبودهبهترین پیشگویی کننده ی پیامدهای پری ناتال 

Ductus)مجرای وریدی venosus)



Doppler Ductus venosus

NL-Elevated-Reverse
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SonoWorldDuctus venosus Doppler in 
aneuploidy, score at 13 weeks -HTML
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https://sonoworld.com/TheFetus/page.aspx?id=1449
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sonoworld.com/TheFetus/page.aspx?id=1449&psig=AOvVaw28f16JEFMj0kScCuKk-IFt&ust=1610214390033000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKC9ppvyjO4CFQAAAAAdAAAAABAU
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نکته ی مهم

جریان منفی یا معکوس در مجرای این است که 

بود، یافته ای دیرهنگام وریدی

هیپوکسمیدر اثر از قبل چون این جنین ها 

دهمتحمل آسیب برگشت ناپذیر اعضای متعدد ش

. اند
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از وضلعیت  مسلتقل  در هنگلام زایملان   سن حاملگی همچنین، 

شاخص های اصللی پیاملد پلری    جریان مجرای وریدی، یکی از 

. میباشدناتال 

های مبتال به درصد جنین 36یکی از یافته های مهم این بود که 

دنیا می ایند،به 29و 26بین هفته های محدودیت رشد که 

جان خود را از دست میدهند، در حالی که این میزان در جنلین  

.درصد بود5فقط 33تا 30هفته های های متولد شده در 
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Baschat (2007)و همکاران ،

:نتایج مشابه محدودیت رشد در سه روش

را بللا اسللتفاده از سللرعت محللدودیت رشللد 

انی شریان مغزی می، سنجی داپلر شریان نافی

بررسلی کردنلد کله نتلایج     مجرای وریدی و 

مشابه میباشد
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این که، فقلدان یلا معکلوس شلدگی جریلان در      نکته ی مهم 

ین با کالپس متابولیک ژنرالیلزه و شلدید جنل   مجرای وریدی، 

همراه میباشد

:محققان گزارش کردند

از قبلکه محدودیت رشد در آن دست از جنین های مبتال به 

مندی سن حاملگی کوفاکتور قدرتبه دنیا می آیند، 30هفته ی 

.در تعیین پیامد پری ناتال نهایی بوده است
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هنگامی کله جریلان بله شلدت     به عبارت دیگر، 

ر غیرطبیعی در مجرای وریدی دیده می شود دیگل 

کار از کار گذشته است، چون جنین در آسلتانه ی 

.مرگ قرار دارد

ض در مقابل، زایمان زودهنگام نیز جنین را در معر

. خطر مرگ ناشی از زایمان پره ترم قرار می دهد
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ین حمایت از روتین داپلر مجرای وریدی برای پایش جنعدم

IUGRهای 

Ghidini(2007 )  چنین نتیجه گیری کرده است کله ایلن

از کاربرد روتین داپلر مجرای وریلدی بلرای   گزارش ها، 

ی پایش جنین های مبتال به محدودیت رشد حمایت نمل 

.و مطالعه ی بیشتر در این زمینه ضرورت داردکنند 



شریان رحمی

Uterine  Artery 
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ر، بله  علت تهاجم بافت تروفوبالستی به رحم ملاد در نیمه ی نخست حاملگی به 

.طور طبیعی مقاومت عروقی در گردش خون رحمی کاهش پیدا می کند

لر این روند را می توان از طریق سرعت سنجی جریان خون شرایین رحمی با داپ

تی جف-بیش از همه در بررسی رحمیتشخیص داد و داپلر شریان رحمی احتماالً 

(. Abramowicz ،2008)قرار دارند، سودمند است 

واع وجود آمدن الگوهای پرمقاومت، با انل گزارش شده است که پابرجا ماندن یا به 

(.Yu ،2005؛ Lee ،2001)عوارض حاملگی در ارتباط است

شریان رحمی
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هفتگی  32مرگ جنین قبل از خطر

د محلدودیت رشل  یا ه اکالمپسی ، پرکولماندر مواردی که با د

جریلان پرمقاوملت  مرتبط بود، ارتباط معنلی داری بلا   جنین 

. داشت

ری به عنوان ابلزار غربلالگ  سرعت سنجی داپلر شریان رحمی 

برای تشخیص حاملگی های در معرض خطر مرده زایی، ادامله  

(. Reddy ،2008)پیدا کنند 
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Sciscione وHeyes(2009)مطالعات صورت گرفته در مورد جریان داپلر شریان ،

.  رحمی در طب مامایی را بازنگری کردند

ر آنان دریافتند که نه در جمعیت های کم خطر و نله د 

ن داپلر شلریا نمی توان مطالعات جمعیت های پرخطر، 

.رحمی را جزو اقدامات استاندارد محسوب کرد
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را برای« بهترین تست»، نمی توان ACOG(2012a)طبق نظر 

. ارزیابی سالمت جنین معرفی کرد

:سه سیستم انجام تست 

یوفیزیکی،  یعنی تست استرس انقباضی، تست بدون استرس و پروفیل ب

نقاط پایانی 

ورد توجه که باید بسته به وضعیت بالینی ممتفاوتی دارند ( نقاط هدف)

.قرار گیرند

توصیه های فعلی در مورد  
تست های قبل از زایمان
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تعیلین زملان شلروع    در زمینله ی تصلمیم گیلری بلرای     مهمترین نکتله  

.استپیش آگهی بقای نوزاد تست های قبل از تولد، 

نیز مسأله ی مهم دیگری در این زمینه محسلوب ملی  شدت بیماری مادر 

.شود
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بیشلتر صلاحب نظلران    در اکثر حاملگی هلای پلر خطلر    به طور کلی، 

. آغاز شودحاملگی32-34تست در هفته های پیشنهاد می کنند که 

ر ممکن است به تست زودهنگام د، عوارض شدیدحاملگی های همراه با 

. نیاز داشته باشند26-28های هفته 

تعیین شلده اسلت، املا    روز 7طور قراردادی به فاصله ی بین تست ها 

.صورت می گیرنددفعات بیشتری تست ها اغلب با 
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آیا بررسلی جنلین در دوره ی قبلل از زایملان، واقعلاً      

تغییری در وضعیت جنین ایجاد می کند؟

ست ها این محققان چنین نتیجه گرفتند که این ت

بوده اند، چلون در حلاملگی هلای    وضوح مفید به 

ن پرخطری که تست شده بودند، میزان مرگ جنی

به طور معنی دار از کمتر از حاملگی هلای تسلت   

.نشده بود
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ت نشان می دهند کله تسل  نتایج مقدماتی گزارش شده از غنا 

ع محلدودیت منلاب  بدون استرس ممکن است در کشورهایی با 

(. Anderson ،2012)مواجه هستند، سودمند باشد 

زن حامله ی مبلتال  316در یک مطالعه ی مشاهده ای بر روی 

ن ، در زنانی کله تحلت تسلت بلدو    هیپرتانسیون حاملگیبه 

رده در خطر مکاهش غیرمعنی داری استرس قرار گرفته بودند 

یلب،  به ترت)رخ داده بود ( در مقایسه با زنان تست نشده)زایی 

(.درصد9/2و 3/6
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Berkelmanو Thackerبلله گفتلله ی 

(1986)  ،

ه حد منافع بررسی جنینی قبل از زایمان ب

کافی در کارآزماییهای شاهددار تصلادفی 

.مورد بررسی قرار نگرفته اند
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Enkin شواهد موجود در پایگاه اطالعلاتی  ( 2000)و همکاران

Cochrane  را در مورد کارآزمایی های شاهددار در زمینله ی

این نظارت جنینی قبل از زایمان مورد بازنگری قرار دادند و به

اکثلللللللر »نتیجللللللله رسلللللللیدند کللللللله   

ا، تست های سالمت جنین علی رغم کاربرد وسیع آن ه

رفتله  به جای این که ابزارهای بالینی معتبری در نظلر گ 

.«وندشوند فقط باید از نظر تجربی ارزشمند محسوب ش
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دن یکی دیگر از سؤاالت مهم و بدون پاسخ، این است که آیا با تحت نظلر قلرار دا  

جنین در دوره ی قبل از زایمان ملی تلوان آسفیکسلی جنلین را بله حلدی زود       

تشخیص داد که از آسیب مغزی پیشگیری شود؟ 

Todd 2تکاملل شلناختی شلیرخواران تلا     ، تالش کردند بین (1992)و همکاران

سلت هلای   و نتایج غیرطبیعی سرعت سنجی داپلر شریان نافی یا نتلایج ت سالگی

.  بدون استرس ارتباط برقرار کنند

ای فقط نتایج غیرطبیعی تسلت بلدون اسلترس، بلا پیاملده     

. شناختی اندکی ضعیفتر در ارتباط بودند

براساس نتیجه گیری ایلن محققلان، زملانی کله مخلاطره ی      

یب جنینی با تست قبل از زایمان تشخیص داده می شود، آسل 

.جنین قبالً رخ داده است
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Manning 290,26را در بروز فلج مغلزی  ، میزان (1998)و همکاران

شلده  ادارهسریال پروفیلل بیلوفیزیکی   که با بررسی پرخطرحاملگی 

.بودند، مورد بررسی قرار دادند

که در آن هلا  حاملگی کم خطر 657,58آنان پیامدهای این موارد را با 

. از تست قبل از زایمان استفاده نشده بود، مقایسه کردند
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Low نوزاد پره ترم که بر پایه ی نتایج تسلت 36در مطالعه ی ( 2003)و همکاران

.افتندهای قبل از تولد تحت زایمان قرار گرفته بودند، به نتایج مشابهی دست ی

نتیجه  

میزان فلج مغزی در حاملگی های تسلت 

و در زنان تست نشلده  1000در 1/3شده 

.بود1000در 4/7
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ی پیش بینی سالمت جنلین در دوره بیش از چهار دهه است که 

ل شده آشکارا به کانون توجه شدید محققان تبدیقبل از زایمان، 

مفلاهیم زمانی که چنین تست هایی بررسی ملی شلوند،   . است

:متعددی به شرح زیر تجلی می یابند

وش به طور مداوم دستخروش های پیش بینی وضعیت جنین -1

تحول می شوند و خود این پدیده، حداقل نشاندهنده ی 

.از دقت یا کارایی هر یک از روش های موجود استنارضایتی 
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قابلیت های بیوفیزیکی جنین،-2

ایلن  با محدوده ی وسیعی از تغییرات بیولوژیک طبیعی همراه هستند و

بیعی در تغییرات چه هنگام باید غیرطمسأله باعث می شود تعیین این که 

. نظر گرفته شوند، با دشواری مواجه شود

چه تعداد حرکت، تنفس یا تسریع طبیعی است؟

این ویژگی ها باید در چه مقطعی از زمان رخ بدهند؟

یزیکی در تعیین آسان قابلیلت هلای بیلوف   علت ناتوانی اکثر محققان به 

وند طبیعی جنین، در پاسخ به این سؤاالت متوسل به پاسخ هایی ملی شل  

. که تا حدودی اختیاری هستند
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علی رغم ظهور روش های بررسی که به طلور  -3

روزافزون بر پیچیدگی آن ها افزوده ملی شلود،   

و تند نتایج غیرطبیعی به ندرت قابل اعتماد هسل 

ت این مسأله بسیاری از پزشکان را وا داشته اسل 

پلیش بینلی  به جلای  تست های قبل از تولد از 

«سلالمت »جنلین، بلرای پیشلگویی    « بیماری»

.جنین استفاده کنند
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