


الگوهای ضربان قلب 

جنین



اهمیت آشنایی با 

الگوهای ضربان قلب جنین



الگوهای ضربان قلب 

جنین ضربان قلب یکی از مهمترین یافته ها برای ارزیابی

است

ین قدم شناخت حاالت طبیعی و غیر طبیعی ضربان قلب جن

مهم و اولیه برای ارزیابی سالمت جنین است







ضربان در دقیقه به ازای هر سانتی متر 30

سانتی متر در دقیقه 3سرعت کاغذ ثبت کننده 



نمبایی فعالیت پایه قلب  نیبیب  به دس ه بزه یژ ییهای  با 

شی یشاره هیره که صرف نظر یژ مویره تسریع یا یفت نا

.ینوه هیرندیژ ینقباضات رحمی

تعدیه ضر اس

تغییر پذیر  ضر اس تا ضر اس

دریزمی نیییی

تعدیه ضر اس قل   ییوژیئید  یا نهشی



Normal 110-160

Tachycardia >160

Bradycardia <110

FHR



ک نویر هه تعدیه پایه ضر اس میانگیب تقریبی قل  نییب هر ی

.ضر اس هر هقیقه اره شده  اشد5هقیقه ی  که  ه نزهیکزریب 

هقیقه  اشد2طول پایه قا ل تفسیر حد یقل 

 یب تعدیه مزو ط ضر اس قل  نییب حاصل تویژس تونیک

ا  یثریت تسریع کییده ی کید کییده ی ت که  ر  لول  

ضر اس  اژ ییره می ارهند



سیستم سمپاتیک

سیستم پارا سمپاتیک

گیرنده های شیمیایی شریان ها



Baseline Fetal Heart rate

Normal Pattern



Baseline Fetal Heart Rate

Two Minutes







Fetal tachycardia that is due to fetal 

tachyarrhythmia associated with congenital 

anomalies, in this case, ventricular septal

defect. Fetal heart rate is 180 bpm. Notice the 

"spike" pattern of the fetal heart rate



ضربان در 160تا 120تعداد ضربان ناپایدار بوده و بین 

دقیقه سرگردان می باشد

نادر است

ستنشاندهنده  غیر طبیعی بودن سیستم عصبی جنین ا

ممکن است به عنوان یک رویداد قبل از مرگ رخ دهد



Rتا موج  Rپدیده محا به تعدیه ضر اس قل  نییب یژ موج 

(t) عد   ا ژماس نشاس هیهه می شوه 

ییب مبیا  تغییر پذیر  ضر اس  ه ضر اس ی ت



عبارت است از تغییرات در ضربان پایه قلب جنین

حاصل کشمکش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است

داردطوالنی مدت و کوتاه مدت دو نوع 



اس یا موج  یانگر تغییر دنی تعدیه ضر اس قل  نییب یژ ضر ❑

R   تا ضر اس  عد ( موجR عد  )ی ت

ریه پو ت فقط هر مانیزورییگ هیخلی یعیی  ا ی زفاهه یژ یلکز❑

 ر قا ل  رر ی ی ت







اهه  ببببری  توصببببیه دس ه ببببزه یژ تغییببببریت نو ببببانی ی ببببزف❑

می شوه که هر طول یک هیره یک هقیقه ی  رخ می ه د ی 

 ب  مویج شدس خط پایه می شوه

 یکل هر هقیقه ی ت5تا 3فرکانس طبیعی ❑



اوت ذهنی تفسیر تغییر پذیری  بر پایه تحلیل دیداری و قض

است

.افتراق دو نوع تغییر پذیری توصیه نمی شود



.

❑Absent : amplitude undetectable

❑ Minimal : amplitude ≤ 5bp

❑Moderate: amplitude between 6-25 (Normal) 

❑Marked : amplitude >25



Absent Variability



Minimal Variability



Moderate Variability



FHR Variability

Absent variability = 

Amplitude range 

undetectable 

Minimal = < 5 BPM 

Moderate = 6 to 25 

BPM 

Marked = > 25 BPM 



تیفس نییب❑

حرکات نییب❑

د ا یفزییش  ب  ارهیر  تغییر پذیر  یفزییش می یا ❑



اسیدمی جنین❑

اسیدمی مادر❑

هیپوکسی جنین❑

داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی❑

باربیتورات ها، فنوتیازین ها، آرامبخش ها، داروهای بیهوشی



الگوی سینوسی حقیقی❑

الگوی سینوسی کاذب❑



به همراه 160تا 120ثابت بودن تعداد ضربان قلب جنین از 

نوسانات منظم

ضربان در دقیقه15تا 5دامنه 

چرخه در دقیقه5تا 2فرکانس تغییر پذیری بین 

تغییر پذیری کوتاه مدت ثابت یا مسطح

نوسان موج سینوسی در باال یا پایین خط پایه

عدم تسریع

سریع شبیه موج سینوسی است ولی تیلگو   ییو ی کاذب 

دیده می شود



Sinusoidal Patterns



Pseudo sinusoidal Patterns



ب، یلگو   ییوژیئید  کاذب  ا مصرف مپرهیب، مورفی❑

دلفاپریهیب ی  وتورفانول ی  یدره  یپیدیریل

هیره  ا  یلگو   ییو ی کاذب  ییا ییی  ا مکیدس نییب یا❑

( فشرهه شدس  ید ناف)اذری   یپوکسی نییب 



sinusoidal pattern





به آن دسته از انحرافات خط پایه اشاره دارد که با 

انقباضات رحمی در ارتباط هستند



تسریع

غاز افزایش آشکار و ناگهانی در تعداد قلب جنین به نحوی که  آ

ثانیه رخ می دهد30تسریع تا اوج آن در مدت زمانی کمتر از 

ازگشت مدت زمان تسریع از زمان تغییر اولیه در ضربان قلب تا ب

ضربان به حد پایه 



Accelerations



Reassuring Acceleration Pattern



Early deceleration

Late Deceleration

Variable Deceleration



Gradual decrease in FHR with 

onset of deceleration to nadir >30 

seconds. The nadir occurs with 

the peak of a contraction.

Early decelerations are caused by head

compression and a vagal response 





Early 

Deceleration

Fetal Heart Rate

Contractions



EARLY DECELERATION



❑Gradual decrease in FHR

❑ with onset of deceleration to nadir 

>30 seconds.

❑ The nadir of the deceleration occurs 

after the peak of the contraction 







Late Deceleration



علل افت دیررس

اختالل عملکرد جفت

فعالیت بیش از حد رحم

کاهش فشار خون مادر



❑ Abrupt decrease in FHR of > 15 beats 

per minute

❑ with onset of deceleration to nadir < 30 

seconds.

❑ The deceleration lasts > 15 seconds 

and less than 2 minutes 

This deceleration called variable because they 

can vary in shape, timing, frequency, depth 

and size and their relation to uterine 

contraction



افت متغیر حائز اهمیت

:عبارت است از افت متغیر با خصوصیات آن که

ضربه در دقیقه باشد70افت ضربان قلب تا کمتر از ❑

ثانیه60طول کشیدن بیش از ❑



الگوی ضربان قلب جهشی

دوره های مزدوج و سریعاً راجعه ای از تسریع و افت که•

ربان قلب سبب ایجاد نوسانات نسبتاً شدیدی در تعداد پایه ض

جنین می گردد



الگوی المبدا❑

ز آنیک تسریع و بعد یک افت متغیر بدون تسریع بعد ا

overshootالگوی ❑

یک افت متغیر و یک تسریع بعد از آن







Variable deceleration with pre- and post-

accelerations ("shoulders"). Fetal heart rate is 

150 to 160 beats per minute, and beat-to-beat 

variability is preserved







Variable Decelerations



افت طوالنی

بیش یک افت مجزا که از لحظه شروع تا بازگشت به خط پایه

دقیقه طول می کشد10از دو دقیقه ولی کمتر از 



Prolonged Deceleration



Assuring Fetal Wellbeing

Presented at Washington State Hospital Association Safe Table 11/19/2013



Presented at Washington State Hospital Association Safe Table 11/19/2013



Moderate variability and accelerations, 

thus excluding clinically significant 

acidemia

Presented at Washington State Hospital Association Safe Table 11/19/2013



Presented at Washington State Hospital Association Safe Table 11/19/2013



Presented at Washington State Hospital Association Safe Table 11/19/2013



تشخیص آشفتگی جنین



تشخیص آشفتگی جنین



تشخیص آشفتگی جنین



تشخیص آشفتگی جنین



•In all birth settings, offer intermittent auscultation to low-risk 

women in the first stage of labor. Do not perform cardiotocography

in low-risk women.

•Advise continuous cardiotocography if any of the following risk 

factors occur during labor:

✓ -Suspected chorioamnionitis, sepsis, or temperature ≥38°C

✓ -Severe hypertension (≥160/110 mmHg)

✓ -Oxytocin use

✓ -Significant meconium

✓ -Fresh vaginal bleeding

•If continuous cardiotocography was used because of concerns 

arising from intermittent auscultation but the tracing is normal after 

20 minutes of observation, remove the cardiotocograph and return to 

intermittent auscultation.






