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خالصه
مقدمه :آزمون غير استرسی یکی از رایج ترین ابزارهاي ارزیابی سالمت جنين میباشد که نتایج آن به صورت واکنشی و
غير واکنشی تعبير میشود .از محدودیت هاي این آزمون باال بودن موارد غير واکنشی کاذب می باشد .از این رو ،مطالعه
حاضر با هدف بررسی تطابق نتایج آزمون غير استرسی صوتی ارتعاشی و نور هالوژن با پروفایل بيوفيزیکی انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالينی در سال  1393بر روي  111زن بارداري که جهت انجام آزمون غير استرسی به
بيمارستان فوق تخصصی زنان (ميرزا کوچك خان) شهر تهران مراجعه کرده بودند ،انجام شد .در صورت وجود الگوي غير
واکنشی ضربان قلب جنين به مدت  21دقيقه ،افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمون صوتی ارتعاشی ( 51نفر) و نور
هالوژن ( 51نفر) قرار گرفتند .در گروه آزمون صوتی ارتعاشی ،از یك تحریك کننده ارتعاشی با فرکانس  91هرتز به
مدت  3ثانيه و در گروه آزمون نوري ،به وسيله یك چراغ قوه با منبع نور هالوژن با قدرت یك ميليون شمع ،به مدت
 11ثانيه بر روي شکم مادر و باالي سر جنين استفاده شد و پس از آن ضربان قلب جنين ثبت شد .سپس نتایج
آزمون غير استرسی تحریك شده با نتایج پروفایل بيوفيزیکی به عنوان تست پشتيبان و با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )19مقایسه شد .ميزان  pکمتر از  1/15معنی دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :دو گروه مورد مطالعه از نظر ویژگیهاي فردي نظير سن مادر ( ،)p=1/425سن بارداري ( ،)p=1/271شاخص
توده بدنی ( )p=1/215و سطح تحصيالت ( )p=1/737و همچنين علت انجام آزمون غير استرسی ( )p=1/153همسان
بودند و اختالف آماري معنیداري بين آنان مشاهده نشد .در آزمون نور هالوژن 79 ،درصد تغيير وضعيت از غير واکنشی
به واکنشی به دست آمد که این نتيجه در آزمون صوتی ارتعاشی 72 ،درصد بود .ارزش هاي تشخيصی مانند ارزش
پيشگویی منفی و مثبت ،ویژگی و حساسيت در هر یك از گروه ها مشابه بودند .ارتباط آماري معنی داري بين آزمون
غير استرسی تحریك شده و پروفایل بيوفيزیکی وجود نداشت.
نتيجهگيری :تحریك صوتی ارتعاشی و نور هالوژن میتوانند به عنوان روش کمکی در کنار آزمون غيراسترسيی مرسيوم،
به منظور بهبود نتایج آزمون غير استرسی به کار گرفته شوند .از آنجایی که در اکثر موارد ،علی رغم بهبيود نتيایج آزميون
غيراسترسی ،نمره مطمئن پروفایل بيوفيزیکی کسب می شود ،وجود الگوي غير واکنشی پيس از انجيام تحریيك خيارجی
نشان دهنده مخاطره جنين نمی باشد.
کلمات کليدی :آزمون غيراسترسی ،پروفایل بيوفيزیکی ،تحریك صوتی ارتعاشی ،ضربان قلب جنين ،نور هالوژن
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وجود موارد باالي مثبت کاذب نتایج غير واکنشی که در
نمونه هاي مختلف و بر اساس اهداف بالينی از 71-33/9
درصد متغير است ،از محدودیت هاي این آزمون می باشد.
با وجود این ،اکثر جنين هایی که نتيجه آزمون غير
استرسی در آنها غير واکنشی است ،در معرض خطر
نيستند و به دليل وجود سيکل خواب در جنين هاي سالم
و طبيعی ( ،)3افزایش زمان آزمون از  21به  41دقيقه ،از
ميزان موارد مثبت کاذب نتایج غير واکنشی می کاهد (.)2
همچنين به منظور بيدار کردن جنين اقداماتی نظير
تحریك صوتی ،دریافت گلوکز توسط مادر و تحریك
شکمی مادر انجام می شود ( )5 ،4که از بين آنها فقط
تحریك صوتی می تواند نتایج آزمون را بهبود ببخشد و
ميزان موارد غير واکنشی کاذب را به شکل معنی داري
کاهش دهد (.)7 ،7
در سالهاي اخير ،در چندین مطالعه از "نور هالوژن" به
عنوان مداخلهاي که بتواند با تحریك جنين بر ميزان
واکنشپذیري ضربان قلب جنين تأثير داشته باشد،
استفاده شده است .نور هالوژن با عبور از بافت شکم و
رحم باردار و برخورد به چشم جنين و بيدارکردن او
منجر به حرکت سر و گردن و افزایش ضربان قلب جنين
میشود .شدت نور هالوژن بر اساس اندازهگيريهاي
کاریدي و همکاران ،برابر نصف شدت نور خورشيد بوده و
برابر با روشنایی حاصل از یك المپ  25واتی است که در
فاصله یك متري نوزاد قرار گرفته باشد ( .)9در مطالعه
بولنيك و همکاران ( )2117نيز هيچگونه آسيب پوستی
ناشی از کاربرد نور هالوژن ،اثر نامطلوب بر الگوي ضربان
قلب جنين و مرگ زمان تولد گزارش نشد و نمره آپگار
دقيقه پنجم نوزادان 9 ،و بيشتر بود و در معاینه چشمی
تمام نوزادانی که مادرانشان تحت آزمون غير استرسی با
تحریك نور قرار گرفته بودند ،رفلکس قرمز طبيعی
داشتند ( )5و آثار سوختگی یا آسيب حرارتی نيز در مادر
گزارش نشد (.)3 ،9 ،5
نتيجه واکنشی یا طبيعی ،تا حد زیادي پيشگوییکننده
سالمت جنين می باشد و همانند سایر روش هاي ارزیابی
سالمت جنين ،پيشگوییکننده جنين سالم و کاهش نياز
به مداخله در مرحله قبل و در طول زایمان میباشد که
این از بزرگترین ویژگی هاي آزمون است .آزمون نمی
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اگرچه هدف اصلی بررسی پيش از زایمان ،جلوگيري از
مرگ جنينی است ،اما هدف دیگري که به اندازه هدف
اول اهميت دارد ،کاهش عوارض نوزادي میباشد .یك
آزمون ایدهآل براي بررسی سالمت جنين بایستی ساده،
ارزان و دقيق باشد تا نتایج حاصل از آن واضح و قابليت
انجام مجدد را داشته باشد و تحت تفاسير مختلف قرار
نگرفته و بتواند به آسانی براي تمامی جمعيت ،جهت
شناسایی بارداريهاي پرخطر و پيامدهاي ضعيف بارداري
مورد استفاده قرار گيرد .متأسفانه چنين آزمونی وجود
ندارد و به دليل وجود نقاط ضعف هر یك از آزمون ها،
مادران باید به طور مکرر تحت آزمونهاي ارزیابی سالمت
جنين قرار گيرند (.)1
آزمونهاي ارزیابی پيش از تولد باید قادر به تعيين
وضعيت اسيدي و چگونگی سير منجر به وخامت یا مرگ
جنين باشند .ولی از آنجایی که عوارض نوزادي چند
عاملی بوده و در دوره پيش از تولد به درستی قابل
پيشبينی نيستند ،پيشبينی خطرات جنينی هنوز به
عنوان یك هدف نهایی باقی مانده است .از بين آزمون
هایی که به طور معمول جهت شناسایی جنين هاي در
معرض خطر در دوره قبل از زایمان مورد استفاده قرار
می گيرند ،آزمون غير استرسی ( 1)NSTیکی از
ارزانترین ،ساده ترین و اولين آزمون ارزیابی سالمت جنين
می باشد که در آن افزایش ضربان قلب به دنبال حرکات
جنين بررسی می شود .نتایج آزمون غير استرسی به
صورت واکنشی و غير واکنشی تعبير میشود .تعریفی که
بيشتر براي نتيجه واکنشی پذیرفته شده است ،وجود
حداقل  2افزایش ضربان قلب جنين به صورت  15ضربه
در دقيقه به مدت  15ثانيه می باشد که در مدت 21
دقيقه آزمون مشاهده شود .از آنجایی که معموالً تسریع
ضربان قلب و حرکات جنين با هم رخ می دهند ،در
صورت وجود حداقل  2بار افزایش قابل قبول ضربان قلب
جنين ،نتيجه آزمون ،واکنشی و در غير این صورت
الگوي حاصل غير واکنشی خواهد بود که نياز به بررسی
بيشتر دارد (.)2

-Nonstress test
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تواند مشکالت خاص مادري -جنينی نظير کاهش مایع
آمنيون ،حوادث بند ناف ،نقایص جفتی ،اختالالت رشد و
مرگ دو قلویی را مشخص کند .در این موارد آزمون غير
استرسی به تنهایی کفایت نمیکند ( .)11زمانی که
احتمال چنين مشکالتی وجود دارد ،اقدامات دیگري
نظير سونوگرافی ،نظير آنچه که در پروفایل بيوفيزیکی
( 1)BPSانجام می شود ،ضروري است ( .)13 ،12هر
یك از اجزاء پروفایل بيوفيزیکی به تنهایی داراي ميزان
مثبت کاذب باال ( )%51-73می باشد ،ولی مجموع
متغيرها در صورت غير طبيعی بودن این ميزان به 21
درصد میرسد .ميزان منفی کاذب این آزمون پایين و بين
 7/3-12/9در هزار می باشد .زمانی که همه  5جزء آزمون،
طبيعی است ،مرگ پري ناتال صفر و زمانی که هر  5جزء
طبيعی نباشد ،این ميزان به  71درصد می رسد (.)2
کاربرد تحریك صوتی ارتعاشی داراي اثرات ثابت شدهاي
در بهبود نتایج آزمونهاي ارزیابی سالمت جنين
میباشد .تحریك صوتی ارتعاشی با کاهش موارد مثبت
کاذب آزمون غيراسترسی ،باعث ارتقاء کيفيت آزمونها
در بررسی پيش از تولد شده است .اگرچه فواید تحریك
نور هالوژن در برخی مطالعات نشان داده شده است ،اما
هنوز در مورد کاربرد این نوع مداخله در آزمون هاي
ارزیابی سالمت جنين شواهد ضد و نقيضی وجود دارد.
در این راستا ،مطالعات بيشتري نياز است تا به بررسی
بيشتر نور هالوژن بر آزمون غير استرسی بپردازد و نيز با
مقایسه آن با تحریك صوتی ارتعاشی ،ميزان تأثير نور
هالوژن را بر نتایج آزمون غير استرسی آشکار سازد .از
این رو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تطابق نتایج آزمون
غير استرسی صوتی ارتعاشی و نور هالوژن با پروفایل
بيوفيزیکی انجام شد.

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالينی در سال  1393بر روي 111
زن بارداري که جهت انجام آزمون غير استرسی به
بيمارستان فوق تخصصی زنان (ميرزا کوچك خان) شهر
تهران مراجعه کرده بودند ،انجام شد .نمونهگيري از اوایل
اردیبهشت ماه سال  1393آغاز و تا پایان مرداد ماه همان
Biophysical profile
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سال ادامه یافت .این مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی هاي
بالينی ایران به شماره  IRCT201011275261N1به
ثبت رسيده است .حجم نمونه با توجه به نتایج مطالعات
مشابه مبنی بر وجود نسبت بيش از  %71موارد مثبت
کاذب پس از تحریك صوتی ارتعاشی و پيش بينی
کاهش نسبت مذکور به  %41با نور هالوژن و با در نظر
گرفتن سطح اطمينان  )α=1/15( %35و توان آزمون
 43 ،)β=1/2( %91نفر در هر گروه تعيين شد که با
پيشبينی ریزش احتمالی برخی نمونهها (قطع جریان
برق ،خرابی دستگاه و موجود نبودن نوار ثبت) 51 ،نفر
در هر گروه در نظر گرفته شد .در این مطالعه نمونه
گيري به روش آسان انجام شد و  111نفر از مادران
بارداري که داراي ویژگیهاي واحدهاي پژوهش بودند،
در یکی از گروه هاي آزمون صوتی ارتعاشی ( 51نفر) یا
نور هالوژن ( 51نفر) قرار گرفتند .معيارهاي ورود به
مطالعه شامل :الگوي غير واکنشی ضربان قلب جنين
(افزایش ضربان قلب کمتر از  15ضربه در دقيقه در مدت
کمتر از  15ثانيه و یا تعداد کمتر از  2بار موج هاي
افزایش ضربان قلب جنين در طول  21دقيقه آزمون)،
سن بارداري  32-42هفته ،بارداري تك قلو و سفاليك،
عدم گزارش ناهنجاري هاي شناخته شده جنينی،
نداشتن دردهاي زایمانی ،عدم وجود خونریزي واژینال و
مصرف سيگار و نارکوتيك در طول  1ساعت قبل از
آزمون غير استرسی بود .پس از کسب رضایت آگاهانه،
آزمون با تخصيص تصادفی با تحریك صوتی ارتعاشی یا
نور هالوژن ادامه یافت .معيار خروج از مطالعه بروز افت
ضربان قلب جنين در طی انجام آزمون غير استرسی بود.
ابزارهاي به کار رفته در این مطالعه شامل دستگاه مانيتور
ضربان قلب جنين ،چراغ قوه هالوژنه ،تحریك کننده
ارتعاشی جنين ،نوار ثبت ضربان قلب جنين ،ساعت و
فرم ثبت اطالعات بود .فرم ثبت اطالعات در دو بخش
اطالعات جمعيت شناختی و نتایج آزمون غير استرسی و
پروفایل بيوفيزیکی طراحی شد که شامل سن مادر ،سن
بارداري ،شاخص توده بدنی قبل از بارداري ،سطح
تحصيالت ،علت مامایی انجام آزمون غير استرسی شامل
(بارداري طول کشيده ،محدودیت رشد جنين ،سابقه
مرده زایی ،کاهش حرکات جنين ،افزایش فشار خون

 فاطمه رحيمي کيان و همكاران

بيوفيزیکی آنها مطابقت داده شد .پروفایل بيوفيزیکی
توسط متخصص رادیولوژي که نسبت به نوع مداخله
انجام شده در گروه ها بی اطالع بود ،انجام شد .به هر
یك از  4معيار مورد بررسی در پروفایل بيوفيزیکی بدون
آزمون غير استرسی ،در صورت طبيعی بودن ،نمره 2
(مجموع نمرات  )9و در غير این صورت ،نمره صفر تعلق
گرفت .نمره  ،9مطمئن و نمره کمتر از ( 9نمره 4و ،)7
نامطمئن در نظر گرفته شد .هر یك از واحدها تا یك
هفته پس از انجام آزمون ،از نظر رخداد مرگ داخل
رحمی پيگيري شدند.
دادهها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )19مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
جهت مقایسه دو گروه از نظر همگن بودن از آزمونهاي
من ویتنی یو و کاي اسکوئر و جهت مقایسه نتایج
آزمونها در دو گروه و تطابق آن با نمره پروفایل
بيوفيزیکی از آزمونهاي کاي اسکوئر و دقيق فيشر
استفاده شد .ميزان  pکمتر از  1/15معنی دار در نظر
گرفته شد.

بارداري ،دیابت بارداري ،کاهش مایع آمنيون ،افزایش
مایع آمنيون و سابقه عوارض نامطلوب در بارداري فعلی)،
بيماري طبی مادر مانند دیابت آشکار ،هيپرتانسيون مزمن،
بيماري قلبی ،بيماري کليوي ،اختالالت تيروئيدي،
اختالالت کالژن ،بافت همبند ،نتایج آزمون غيراسترسی و
نمره پروفایل بيوفيزیکی بود که توسط خود پژوهشگر از
طریق مشاهده و مصاحبه با واحدهاي مورد مطالعه
تکميل شد .نتایج آزمون پس از مشاهده الگوي ضربان
قلب جنين توسط محقق و گزارش سونوگرافی بيمارستان
در ارتباط با نمره پروفایل بيوفيزیکی ،در فرم ثبت اطالعات
ثبت شد .روایی دستگاه ثبت ضربان قلب جنين ،چراغ
قوه هالوژنه ،تحریك کننده ارتعاشی و دستگاه
سونوگرافی ،با توجه به مارک آن و نظر متخصصان امر در
مورد استاندارد بودن ابزار ،تأیيد شد و سپس از ابزار ثابت
جهت پژوهش استفاده شد.
در گروه آزمون نوري ،توسط پژوهشگر به وسيله چراغ
قوه 1با منبع نور هالوژن (با قدرت یك ميليون شمع به
مدت  11ثانيه) بر روي شکم مادر و باالي مفصل عانه
تابيده شد ،به گونه اي که قطر سطح روشنایی ایجاد
شده 11 ،سانتی متر بود .این چراغ قوه از نظر قدرت،
مشابه ابزار به کار گرفته شده در مطالعات اخير بود (،5
 .)3 ،9در گروه آزمون صوتی ارتعاشی نيز توسط
پژوهشگر به وسيله یك تحریك کننده ارتعاشی جنين 2با
فرکانس  91هرتز که بر روي شکم مادر قرار میگرفت،
به مدت  3ثانيه تحریك صوتی ارتعاشی انجام شد که
مشابه ابزار ارتعاشی سایر مطالعات مشابه بود (.)3 ،5
آزمون حداکثر تا  21دقيقه ادامه یافت و نتایج آن به
صورت واکنشی یا غير واکنشی ثبت شد .در هر یك از
گروه ها در صورتی که بعد از ایجاد تحریك ،افزایش
ضربان قلب جنين به صورت حداقل  15ضربه در دقيقه
به مدت حداقل  15ثانيه رخ نداد ،تحریك تا  2بار دیگر
به فواصل  11دقيقهاي انجام شد .در این شيوه قرار بود
در صورت بروز افت ضربان قلب جنين ،آزمون متوقف و
موارد مربوطه گزارش شود که پژوهشگر با چنين موردي
روبرو نشد .سپس نتایج آزمون ها با نمرات پروفایل

يافته ها
دو گروه مورد مطالعه از نظر ویژگیهاي فردي نظير
سن مادر ( ،)p=1/425سن بارداري (،)p=1/271
شاخص توده بدنی ( )p=1/215و سطح تحصيالت
( )p=1/737همسان بودند و اختالف آماري معنیداري
بين آنان مشاهده نشد .همچنين دو گروه از نظر علت
انجام آزمون غيراسترسی نيز همسان بودند و اختالف
آماري معنی داري بين آنها وجود نداشت ()p=1/153
(جدول.)1

1

CE Spotlight, YUYAO SHUNYE ELECTRICAL
APPLIANCES CO., LTD, China
2
- FS-1 Fetal Stimulator, Edan Instruments, Inc. China

00

گروه ها
علل آزمون غير استرسی
بارداري طول کشيده
محدودیت رشد جنين
کاهش حرکات جنين
هيپرتانسيون
دیابت بارداري
سابقه عوارض نامطلوب در بارداري فعلی
کاهش مایع آمنيون
جفت سر راهی
سابقه مرده زایی
جمع

نور هالوژن

صوتی ارتعاشی
تعداد

درصد

تعداد

درصد

1
3
5
3
13
14
4
1
1
51

2
7
11
7
39
29
9
2
1
111

1
1
11
3
14
13
1
1
3
51

2
1
21
7
29
39
1
1
7
111

آزمون دقيق فيشرp=1/153 ،

باقی مانده ( ،)%35با وجود  3بار تحریك ،همچنان غير
واکنشی بودند .به گونه اي که تکرار تحریك تأثيري
تغييري در نتایج نداشت.
نتایج مطالعه در رابطه با تطابق نتایج آزمون در دو گروه
و نمره پروفایل بيوفيزیکی به عنوان آزمون پشتيبان،
نشان داد که در آزمون صوتی ارتعاشی ،بين نتایج آزمون
بر حسب نمره پروفایل بيوفيزیکی و همچنين بين نمره
پروفایل بيوفيزیکی و نتایج این آزمون ارتباط آماري
معنی داري وجود نداشت (( )p=1جدول .)3 ،2

در آزمون نور هالوژن 79 ،درصد تغيير وضعيت از غير
واکنشی به واکنشی به دست آمد که این نتيجه در
آزمون صوتی ارتعاشی 72 ،درصد بود .با وجود نسبت
بيشتر نتایج واکنشی در گروه آزمون نور هالوژن ،نتایج
آزمون ها پس از تحریك خارجی در هر دو گروه مشابه و
ارتباط آماري معنیداري بين آنها وجود نداشت
( .)p=1/523تمام نتایج واکنشی به دست آمده ()%75
پس از انجام مداخله صوتی ارتعاشی یا نور هالوژن ،پس
از  1نوبت تحریك ایجاد شد .تمام موارد غير واکنشی

جدول  -2توزيع فراواني مطلق و نسبي نتايج آزمون صوتي ارتعاشي برحسب نمره پروفايل بيوفيزيكي
صوتی ارتعاشی

گروه

نتيجه واکنشی
پروفایل بيوفيزیکی

تعداد

نمره 9
نمره کمتر از 9
جمع

29
3
31

آزمون دقيق فيشرp=1 ،
**ارزش پيشگویی مثبت

*

درصد
*

31/3
3/7
111

نتيجه غير واکنشی
تعداد
17
2
13

درصد
93/5
11/5
111

**

ارزش پيشگویی منفی

جدول  -3توزيع فراوان ي مطلق و نسبي نمره پروفايل بيوفيزيكي برحسب نتايج آزمون صوتي ارتعاشي
پروفایل بيوفيزیکی
صوتی ارتعاشی
نتيجه واکنشی
نتيجه غير واکنشی
جمع

نمره کمتر از 9

نمره 9
تعداد

درصد

تعداد

درصد

29
17
45

*72/2
37/9
111

3
2
5

71
** 41
111

آزمون دقيق فيشرp=1 ،
*ویژگی **حساسيت
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جدول  -1توزي ع فراوان ي مطلق و نسبي علل مامايي آزمون غي ر استرسي در دو گروه آزمون صوتي ارتعاشي و نور هالوژن

 فاطمه رحيمي کيان و همكاران

وجود نداشت ( .)p=1/594بررسی تطابق نتایج آزمون با
آزمون پشتيبان و ارزش تشخيصی آزمون ها در جدول 4
و  5ارائه شده است (جدول .)5 ،4

در آزمون نور هالوژن ،بين نتایج آزمون بر حسب نمره
پروفایل بيوفيزیکی واحدها و نيز نمره پروفایل بيوفيزیکی
و نتایج آزمون ،در دو سطح اطمينان بخش (نمره  )9و
غير اطمينان بخش (نمره  )7ارتباط آماري معنی داري

جدول  -4توزي ع فراوان ي مطلق و نسبي نتايج آزمون نور هالوژن برحسب نمره پروفايل بيوفيزيكي
نور هالوژن

گروه

نتيجه واکنشی
پروفایل بيوفيزیکی
نمره 9
نمره کمتر از 9
جمع

تعداد

نتيجه غير واکنشی
تعداد

درصد
*

34/1
5/3
111

32
2
34

درصد
97/5
12/5
111

14
2
17

**

آزمون دقيق فيشرp=1/594 ،
*ارزش پيشگویی منفی **ارزش پيشگویی مثبت
جدول  -5توزي ع فراواني مطلق و نسبي نمره پروفايل بيوفيزيكي برحسب نتايج آزمون نور هالوژن
نمره 9

پروفایل بيوفيزیکی
نور هالوژن

تعداد

نتيجه واکنشی
نتيجه غير واکنشی
جمع

31
14
45

نمره کمتر از 9

درصد
*

73/7
31/4
111

تعداد
3
2
5

درصد
51
51
111

**

آزمون دقيق فيشرp=1/594 ،
*ویژگی **حساسيت

بود ( .)9مدرس و همکاران ( )2117نيز بهبود نتایج
آزمون به دنبال تحریك صوتی ارتعاشی را  71درصد
گزارش کردند ( .)14در مطالعه پينت و همکاران
( )2115به دنبال تحریك صوتی ارتعاشی ،نتایج غير
اطمينان بخش به دليل عدم وجود حرکات تنفسی در
پروفایل بيوفيزیکی ،در گروه مطالعه به  41مورد ( )%11و
در گروه کنترل به  74مورد ( )%14کاهش یافت (.)15
در مطالعه پاپادوپولوس و همکاران ( )2117پس از
تحریك صوتی ارتعاشی ،تعداد کمتري از پروفایلها در
گروه مداخله ( )74/1343نسبت به گروه کنترل
( )33/1494غير طبيعی باقی ماندند .این نتایج در گروه
مداخله 4/74 ،درصد و در گروه کنترل  7/77درصد
گزارش شد ( .)17در این مطالعات ،مداخله بر روي
افرادي که جهت آزمون غيراسترسی در نظر گرفته شده
بودند ،در بدو شروع انجام شد ،در حالی که در مطالعه
حاضر ،پس از به دست آمدن الگوي غير واکنشی در طی

بحث
مطالعه حاضر که با هدف بررسی تطابق نتایج آزمون غير
استرسی صوتی ارتعاشی و نوري با پروفایل بيوفيزیکی
انجام شد ،نشان داد که در آزمون نور هالوژن 79 ،درصد
تغيير وضعيت از غير واکنشی به واکنشی به دست آمد
که این نتيجه در آزمون صوتی ارتعاشی 72 ،درصد بود.
در مطالعاتی که در بدو ورود مادران باردار ،آزمون با
مداخله نور هالوژن همراه بوده است ،نشان دهنده تأثير
نور هالوژن در افزایش نتایج واکنشی بود .در مطالعه
بولنيك و همکاران ( )2117نتایج واکنشی در گروه
آزمون نور هالوژن  %37/7و در گروه صوتی ارتعاشی
 %39/3گزارش شد ،در حالی که این نسبت در گروه
بدون تحریك 33/3 ،درصد بود ( .)5در مطالعه کاریدي و
همکاران ( ) 2114که داراي روش کار مشابه با مطالعه
بولنيك و همکاران بود ،نتایج واکنشی در گروه آزمون نور
هالوژن  39درصد و در گروه بدون تحریك 34 ،درصد
02

 21دقيقه ،تحریك جنين انجام شد .در مطالعه حاضر ،با
وجود نسبت بيشتر نتایج واکنشی در گروه آزمون نور
هالوژن ،نتایج آزمون ها پس از تحریك خارجی در هر دو
گروه مشابه و ارتباط آماري معنیداري بين آنها مشاهده
نشد ،به گونه اي که هر دو مداخله به صورت مشابهی در
تبدیل نتایج غير واکنشی به واکنشی مؤثر بودند.
آزمون غير استرسی زمانی بيشتر پيشگوییکننده است
که واکنشی یا طبيعی باشد ( )2و این آزمون بيشتر نشان
دهنده سالمت جنين است ( .)17از این رو 31/3 ،درصد
از نتایج واکنشی در گروه آزمون صوتی ارتعاشی ،نمره 9
به دست آوردند .در مطالعه مدرس و همکاران111 ،
درصد نتایج واکنشی با نمره پروفایل بيوفيزیکی  9همراه
بودند .ارزش پيشگویی منفی نتيجه واکنشی (منفی

حقيقی ،تقسيم بر منفی حقيقی  منفی کاذب) در
آزمون صوتی ارتعاشی ،در مطالعه آنها براي نمره مطمئن
پروفایل بيوفيزیکی و عدم رخداد مرگ جنينی در طول
یك هفته ،هر یك  111درصد به دست آمد .در مطالعه
حاضر ،ارزش پيشگویی منفی نتيجه واکنشی تحریك
صوتی ارتعاشی ،براي نمره مطمئن پروفایل بيوفيزیکی
 31/3درصد و براي عدم رخداد مرگ جنينی در طول یك
هفته  111درصد بود 11/5 .درصد از نتایج غير واکنشی،
در گروه صوتی ارتعاشی ،نمره نامطمئن بيوفيزیکی داشتند
که همان ارزش پيشگویی مثبت نتيجه غير واکنشی
(مثبت حقيقی ،تقسيم بر مثبت حقيقی  +مثبت کاذب)
آزمون صوتی ارتعاشی میباشد ،این مقدار در مطالعه
مدرس و همکاران نيز  17/5درصد بود.
در آزمون نور هالوژن ،نتایج در رابطه با تطابق نتایج
آزمون پس از مداخله و نمره پروفایل بيوفيزیکی نشان
داد که بيشتر نتایج ،چه واکنشی و غير واکنشی ،نمره
مطمئن پروفایل بيوفيزیکی برابر  9داشتند و بين نتایج
آزمون نور هالوژن و نمره پروفایل بيوفيزیکی ارتباط
آماري معناداري وجود نداشت ( 34/1 .)p=1/594درصد
از نتایج واکنشی در این گروه ،نمره مطمئن پروفایل
داشتند ،که این مقدار به عنوان ارزش پيشگویی منفی
آزمون نور هالوژن بيان میشود .از آنجایی که در این
گروه نيز مرگ جنينی در مدت  1هفته مشاهده نشد،
ارزش پيشگویی منفی براي مرگ جنين  111درصد

بر [مثبت حقيقی  منفی کاذب]) %41 ،بود و از آنجایی
که آزمون غير استرسی ،بيشتر ویژه است تا حساس،
ویژگی آزمون صوتی ارتعاشی (منفی حقيقی تقسيم بر
[منفی حقيقی  مثبت کاذب]) ،نيز  %72بود .این نتایج
در گروه نور هالوژن به ترتيب  %51و  %73به دست آمد.
از آنجایی که ارزش تشخيصی یك آزمون بر اساس
اهداف بالينی مورد نظر متفاوت است ،در مطالعه فاخري
و همکاران ( ،)2115ویژگی آزمون غيراسترسی بعد از
تحریك صوتی بر حسب پيامدهاي نامطلوب بارداري دفع
مکونيوم ،حلقه هاي گردنی بند ناف و نمره آپگار دقيقه
اول %72-79 ،گزارش شد و بعد از تحریك صوتی
ارتعاشی نيز به حداکثر  %72/7رسيد ( .)19حساسيت
نتيجه غير واکنشی براي پيامدهاي نامطلوب بارداري و
در مطالعه نيرومنش و همکاران %33 ،گزارش شد (.)13
اما به دليل وجود نمونه ها و اهداف بالينی مختلف در این
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میباشد .از طرفی  12/5درصد از نتایج غير واکنشی،
نمره نامطمئن (کمتر از  )9را کسب کردند که به عنوان
ارزش پيشگویی مثبت نشان داده میشود.
از آنجایی که آزمون غير استرسی به عنوان اولين ابزار
ارزیابی سالمت جنين مطرح میباشد ( ،)17در صورت
عدم واکنشپذیري ،جهت رد نتایج مثبت کاذب ،پروفایل
بيوفيزیکی به عنوان آزمون پشتيبان انجام میشود (.)2
به نظر میرسد ،اگرچه این دو آزمون در گروه آزمونهاي
ارزیابی سالمت جنين میباشند ،اما به دليل گزارش
موارد باالي مثبت کاذب آزمون غيراسترسی و به عبارتی،
همراهی نتایج غير واکنشی با نمره مطمئن پروفایل
بيوفيزیکی ،ارتباط آماري معنیداري بين نتایج آزمون
صوتی ارتعاشی و نمره پروفایل بيوفيزیکی و همچنين
بين نتایج آزمون نور هالوژن و نمره پروفایل بيوفيزیکی
نشان داده نشد .این امر بيانگر این است که علی رغم
بهبود نتایج آزمون غير استرسی به دنبال تحریك صوتی
ارتعاشی و نور هالوژن ،وجود الگوي غير واکنشی پس از
انجام تحریك خارجی جنين ،الزاماً نشان دهنده مخاطره
جنين نمی باشد .با این وجود آزمون غير استرسی هنوز
هم به عنوان به عنوان خط اول ارزیابی سالمت جنين
است (.)17
حساسيت آزمون صوتی ارتعاشی (مثبت حقيقی تقسيم

 فاطمه رحيمي کيان و همكاران

نبود گروه کنترل (بدون مداخله) اشاره کرد .به دليل
وقوع کم نتایج غير واکنشی و طوالنی شدن زمان نمونه
گيري و نيز محدودیت زمان انجام پایان نامه کارشناسی
ارشد ،گروه سوم به عنوان گروه کنترل در پروپوزال
طراحی نشد و مطالعه به صورت دو گروه مداخله انجام
شد .پيشنهاد می شود مطالعات مشابه دیگري در سایر
مراکز ارزیابی سالمت جنين جهت تأیيد و کاربرد تحریك
صوتی ارتعاشی و نور هالوژن در کنار آزمون غيراسترسی
مرسوم انجام و با گروه کنترل مقایسه شود.

مطالعات ،علی رغم مشابهت نتایج ارزش هاي تشخيصی،
نمی توان در ارتباط با آنها مقایسه روشنی داشت.
بر اساس نتایج این مطالعه 97/5 ،درصد از نمرات
مطمئن بيوفيزیکی به دنبال نتایج غير واکنشی ،در
آزمون نور هالوژن به دست آمد که به عنوان موارد مثبت
کاذب آزمون نور هالوژن نشان داده میشود .در حالی که
در آزمون صوتی ارتعاشی ،نتایج مثبت کاذب93/5 ،
درصد به دست آمد .در مطالعه مدرس و همکاران نيز
 93/3درصد از نتایج غير واکنشی ،کاذب بودند ( .)14در
مطالعه حاضر ،احتمال کاذب بودن یك نتيجه غير
واکنشی در آزمون غيراسترسی مرسوم 37 ،درصد بود.
نتایج مثبت کاذب بر اساس اهداف بالينی و نمونهاي که
در آن مطالعات مختلف انجام شده است ،متفاوت
میباشد .به عنوان مثال ،یك نتيجه غير واکنشی جهت
صدمات نورولوژیك دائم ،تا  33/9درصد کاذب است (.)1
در بررسی تطابق نتایج آزمون صوتی ارتعاشی و نور
هالوژن با پروفایل بيوفيزیکی به عنوان آزمون پشتيبان،
به نظر میرسد این واحدها به مدت زمان و یا شدت
بيشتر جهت تحریك نيازمند بودند .هر چند ،در هر یك
از واحدها در صورت عدم وجود الگوي واکنشی ،تحریك
تا  3بار تکرار شد.
مطالعه حاضر اولين مطالعه اي است که به مقایسه نتایج
دو مداخله صوتی ارتعاشی و نور هالوژن ،پس از به دست
آمدن یك الگوي  21دقيقه اي غير واکنشی پرداخت .با
این وجود ،از محدودیت هاي این مطالعه می توان به

نتيجه گيری
استفاده از تحریك صوتی ارتعاشی و نور هالوژن میتوانند
به عنوان روشی کمکی در کنار آزمون غيراسترسی
مرسوم ،به منظور بهبود نتایج آزمون غير استرسی به کار
گرفته شوند .علی رغم بهبود نتایج آزمون غيراسترسی،
وجود الگوي غير واکنشی پس از انجام تحریك خارجی
جنين ،الزاماً نشان دهنده مخاطره جنين نمی باشد ،زیرا
بخش عمده اي از این موارد نمره پروفایل بيوفيزیکی
مطمئن کسب می کنند.

تشكر و قدرداني
بدینوسيله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی تهران و نيز از تمام شرکت کنندگانی که ما را در
انجام این مطالعه یاري کردند ،تشکر و قدردانی می شود.
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