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Жирэмсэн үед ургийн хэвийн байгааг үнэлэх 

(Assessment of fetal well being) 

Жирэмсэн үед ураг хэвийн байгааг 3 аргаар тодорхойлно. 

• Биохимийн шинжилгээний арга /Biochemical methods/ Ихсийн лактоген 

даавар, 24 цагт шээсээр ялгарах эстриол болон жирэмсний үеийн өвөрмөц 

уураг тодорхойлох 

• Ургийн хөдөлгөөн тоолох хүснэгт /Fetal movement chart/ 

• Ургийн зүрхний цахилгаан бичлэг /Electronic fetal heart rate monitoring/ 

1. Ургийн хөдөлгөөн тоолох хүснэгт / Fetal movement chart  

 Ургийн хөдөлгөөн жирэмсний 7 долоо хоногтой үеэс эхэлдэг ба жирэмсний 

төгсгөлд нарийн зохицуулалттай, боловсронгуй болдог. (Vinda and James,1995) 

Сарын тэмдгийн 8 долоо хоногоос хойш ургийн их биеийн хөдөлгөөн 13 минутаас 

илүү хэзээ ч байдаггүй. (DeVries and coWorkers, 1985) Жирэмсний 20-30 долоо 

хоногийн ургийн их биеийн хөдөлгөөн цэгцтэй болж унтах сэрэх мөчлөг эхэлдэг. 

Жирэмсний 36 долоо хоног болоход ургийн хөдөлгөөний хөгжил гүйцдэг. Ургийн 

идэвхтэй байдлыг илэрхийлэх нэг чухал зүйл нь ургийн унтах сэрэх мөчлөг бөгөөд 

эн нь эхийн унтах сэрэх мөчлөгөөс үл хамаарч явагдаж байдаг бөгөөд унтах 

мөчлөгийн үргэлжлэх хугацаа янз бүр байх ба дунджаар 20-75 минут үргэлжлэнэ. 

Ургийн идэвхтэй байдлыг илэрхийлэх нөгөө нэг чухал зүйл нь ургийн усны хэмжээ 

юм. Ургийн усны хэмжээ багасахад ургийн хөдөлгөөний идэвх бас багасдаг.  

 Ургийн хөдөлгөөн сул, хүчтэй, бүр хүчтэй гэсэн 3 янз байна. 12 цагийн 

бичлэгээр долоо хоногийн ургийн хөдөлгөөнийг тооцоолоход 20 долоо хоногтой үед 

200 байдаг бол 32 долоо хоногтой үед 575 болж нэмэгддэг. 40 долоо хоног болоход 

буцаад дунджаар 282 болж буурдаг. Хэвийн үед ургийн хөдөлгөөн 7 хоногт 50-950 

удаа бүртгэгдэх ба ийм их ялгаатай байдал нь 12 цагийн турш бичлэг хийхэд хэвийн 

жирэмсэн үед ургийн хөдөлгөөн 4-10 байдагтай холбоотой.  

Эмнэл зүйн практикт хэрэглэх  

 1973 онд, Sadovsky болон Yaffe ургийн хөдөлгөөн цөөрч ураг амьгүй болсон 7 

тохиолдлын тухай бичсэн. Үүний дараа  ураг хэвийн байгааг таамаглах нэг арга 

болох хүүхдийн хөдөлгөөн тоолох янз бүрийн аргууд бий болсон.  

 Ургийн хөдөлгөөн тоолох аргад токодинамометр ашиглах, хэт авиан харалт, 

болон эхийн ургийн хөдөлгөөн мэдрэх арга багтана.  Ихэнх судлаачид аппаратны 

тусламжтой тоолсон хүүхдийн бодит хөдөлгөөний тоо, эхийн хүүхдийн хөдөлгөөнийг 

мэдэрсэн тоо хоёрын хооронд шууд хамаарал байгааг олж тогтоосон.  Жишээ нь: 

Rayburn (1980) эхогоор харж бүртгэсэн хөдөлгөөний 80%-ийг эх мэдэрч байгааг 

тогтоосон. Гэтэл  Johnson and colleagues (1992) 36 долоо хоногоос хойш доплер 

хэрэгслээр ургийн хөдөлгөөнийг бичиж эх давхар хянахад хүүхдийн хөдөлгөөний 



зөвхөн 16%-ийг мэдэрч байсан. 20 секундээс илүү үргэлжилсэн хөдөлгөөнийг эх 

илүү мэдэрч байсан. Ургийн хөдөлгөөн тоолох олон янзын аргыг ашиглаж байгаа ч 

аль арга хамгийн тохиромжтой тоолох хугацаа, тоог тодорхойлж чадаагүй. 

 Ургийн идэвхтэй хөдөлгөөн нь ургийн хэвийн байдлыг илтгэх найдвартай 

үзүүлэлт болохыг олж тогтоосон. (Sadovsky et al, 1973.) Ургийн хөдөлгөөн хянах 

хүснэгтэнд ургийн 10 хөдөлгөөнийг 12 цагийн турш тэмдэглэх "10 хүртэл 

хөдөлгөөн тоолох арга"-ыг / "count to ten"/ нийтлэг хэрэглэдэг. (Pearson,1982.) 

Ихэнх жирэмсэн эхчүүд хүүхдийн 10 хөдөлгөөнийг хэдхэн цагийн дотор мэдэрдэг. 

Зарим нэг эрсдэлтэй завгүй ажилтай эхчүүд хүүхдийн хөдөлгөөнийг цөөхөн цагт 

тоолоход хэцүү байдаг. Хамгийн хямд энэ хүснэгт нь жирэмсний хугацаанаас үл 

хамаарч хаана ч хэрэглэж болох арга юм. Гэвч энэ аргад дутагдалтай тал байна. 

Айж сандарсан эхчүүд хүүхдийн хөдлөгөөнийг муу мэдэрч дутуу тоолсоноос болж 

шаардлагагүй илүү оношлогоо хийлгэхэд хүргэдэг. Зарим оюуны хоцрогдолтой 

эсвэл зав чөлөө багатай эхчүүд хүүхдийн хөдөлгөөн цөөхөн байгаад анхаарал 

хандуулаагүйн улмаас дараагийн авах арга хэмжээ хэт оройтож, ураг эндэхэд 

хүргэдэг. Цөөхөн хувийг эзлэх хүүхдийн хөдөлгөөнийг сайн мэдрэх боломжгүй хэт 

тарган болон ус ихтэй эхчүүдэд энэ арга тохиромжгүй байдаг.  Хэрэв зөв сайн 

ашиглавал энэ аргын дутагдалтай тал бага, найдвартай гэж (Nelton, 1980) үзсэн. 

Нөгөө талаар 68000 эмэгтэйг хамруулсан судалгаагаар ургийн хөдөлгөөн тоолох 

хүснэгтийг толгой дараалан хэрэглэх нь тодорхой тооны сонгож авсан хүмүүстэй 

харьцуулахад үр дүнгүй болох нь харагдсан. (Grant et al, 1989). Дээрх судалгаан 

дээр үндэслээд ургийн хөдөлгөөн тоолж тэмдэглэх хүснэгт нь ганцаараа өндөр 

эрсдэлтэй жирэмсэн эхчүүдэд ургийн хэвийн байдлыг хангалттай илтгэж чадахгүй. 

Мөн нэмж хэлэхэд ургийн хөдөлгөөн тоолох аргыг илүү боловсронгуй болгох 

хэрэгтэй гэж үзсэн. Grant  нар (1989) онд 10 хөдөлгөөн тоолох Gardiff -ын аргыг 

ашигласан. 1985 онд Садовскийн боловсруулсан дараах арга нь хэрэглэхэд сайн 

энгийн арга юм: 

1. Өдөрт 3 удаа 30 минут ургийн хөдөлгөөнийг хянана. 

2. 30 минутанд 4 ба түүнээс олон хүүхдийн хөдөлгөөн мэдэрч түүнээс 1 болон 

түүнээс илүү удаа хүчтэй хөдөлж байвал хэвийн гэж үзнэ. Дараагийн тоолох 

цагт хүүхдийн хөдөлгөөнийг дахин үнэлнэ. 

3. Хэрэв 4-өөс цөөхөн хөдөлж байвал хэвтрийн байрлалд нэмж 1 цаг, эсвэл 2-4 

цаг хүүхдийн хөдөлгөөнийг хянана.  

4. Хэрэв 4 цагийн турш хамгийн багаар 10 хөдөлж байвал үргэлжлүүлэн 

өмнөхтэй адил өдөрт 3 удаа хянана. 

5. Хэрэв 4 цагийн турш хүүхдийн хөдөлгөөн 10-аас цөөн, бүх хөдөлгөөн сул 

байвал өвчтөнд дараагийн арга хэмжээ авна. ө.х NST, CST, BPP 

NST-nonstress test, CST- contraction stress test, BPP- biophysical profile  

 

Жишээ нь Нэг арга 2 хүртэл цагт 10 хөдөлгөөн тоолохыг хэвийн (Moore and 

Piaquadio, 1989) гэж үзэж байхад нөгөө нэг арга нь өдөрт 1 удаа 1 цагийн 

турш хөдлөх тоо нь өмнө тоолж тогтоосон суурь тоотой тэнцүү юм уу, эсвэл 

түүнээс илүү байвал хэвийн гэж үздэг. (Neldom,1983) ACOG (2002) 28 долоо 

хоногоос хойш ургийн хөдөлгөөнийг өдөр бүр тоолох арга санал болгосон. 

Энэ нь 2 хүртэл цагт ургийн 10 хөдөлгөөнийг тоолох арга юм. 10 хөдөлгөөнийг 



тоолбол цааш тоолохыг зогсооно. Ихэнх жирэмсэн эмэгтэйчүүд жирэмсний 

сүүлийн 3 сард хүүхдийн хөдөлгөөн багаслаа гэж зовиурладаг.  
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