


زمان  –اندیکاسیون ها –فیزیولوژیک تست ها اصول 
سودمندي  - شروع و تناوب تست ها 



نوزادي آنسفالوپاتی-
 شناخته نوزادي دوران در نورولوژیک عملکرد اختالل صورت به که است سندرومی-

  آپنه ، ها رفلکس ، تون ، تشنج ، هوشیاري سطح در اختالل صورت به که شود می
.میکند بروز اي تغذیه مشکالت و

  شامل عاملی چند فرایندهاي از ترکیبی علت به نورولوژیک هاي اختالل-
oژنتیک 
oمحیط 
oمیدهد رخ مامایی هاي فاکتور و.
شود می محسوب نوزاد پاتی آنسفالو علل از یکی آسفیکسی-



: )آسفیکسی( ایسکمیک – هایپوکسیک آنسفالوپاتی-
oآسیب از ناشی نوزاد انسفالوپاتی که دارد کاربرد زمانی ترمینولوژي این 

دهد رخ مغز ایسکمیک – هایپوکسیک
  در است، آسفیکسی عامل زایمان حوش و حول حوادث که شود می تصور غالبا-

 حوادث از ترکیبی یا و میدهد رخ پارتوم آنته دوره در علت زیادي موارد در حالیکه
باشد می ساز زمینه عامل پارتوم اینترا و پارتوم آنته



oرحمی داخل مرگ یا نورولوژیک آسیب خطر معرض در هاي جنین شناسایی

oپیدا سازگاري و تطابق ، رحمی داخل اکسیژناسیون اختالل با مواجهه در جنین  
  تطابقی تغییرات این شناسایی پایه بر جنین سالمت هاي تست اساس که کند می

است



 نتیجه در و شود می هدایت ها آدرنال و قلب ، حیاتی اعضاي سمت به خون جریان-
  به که شود می ادرار تولید کاهش به منجر که یابد می کاهش  کلیه خون جریان
شود می مشخص آمنیوتیک مایع حجم کاهش صورت

oیابد می کاهش اکسیژن به نیاز کاهش و انرژي حفظ جهت در جنین حرکات.  
  پیش آسیب و هایپوکسی از اي نشانه تواند می جنین حرکت پایدار فقدان بنابراین

باشد CNS رونده

oدر تغییرات به منجر واگ واسطه به هایپوکسی به پاسخ در کمورسپتورها FHR 
کند بروز دیررس افت صورت به تواند می که شوند می



: مادري
فسفولیپید آنتی سندرم

نشده کنترل هایپرتیروییدي
هموگلوبینوپاتی

کلیه مزمن بیماري
قلبی سیانوتیک بیماري
سیستمیک اریتماتوز لوپوس
ملیتوس دیابت

هایپرتانسیو هاي بیماري
 



: بارداري عوارض
پراکلمپسی-
جنین حرکات کاهش-
  اولیگوهیدرامنیوس-
هیدرامنیوس پلی-
رحمی داخل رشد محدودیت-
  ترم پست-
ایزوایمونیزاسیون-
نشده توجیهIUFDسابقه-
چندقلویی-



oمی گرفته نظر در حیات قابل جنین که زمانی از تست ، خطر پر هاي بارداري در  
. است انجام قابل شود

oغالب در حاضر حال در و است کرده پیدا کاهش تدریجا ، جنین حیات قابل سن  
. شود می گرفته نظر در هفته 25-24



oBPS – دوبار اي هفته یا هفتگی  

oNTS – جنین و مادر شرایط وخامت به بسته( روزانه تا یکبار اي هفته از(





 از بسیاري مطلب این ، است اندك ها تست طبیعی غیر نتایج در اعتماد قابلیت-
  بینی پیش جهت بارداري از قبل هاي تست از که داشته آن بر را درمانگران

. جنینی بیماري تشخیص براي تا کنند استفاده سالمت




