
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

و اگه خوشت اومد حتمـاً يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشبه دوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
ینتـر و خـوش رزومـه  ینبهتـر يو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

يکه بـرا یداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیآموزش پزشکي یطهدر حیددانشجوها و اسات
.ه بدهشکل بهت ارائینرو به بهتريداریازرشته نینکامل شدن در ا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و بـه  يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی

يوري وزارت بهداشـت جمـع ا  رفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملشکل خالصه
هـاي جـامع   آزمـون يبنـد عجمـ يبـرا یتـونی کـه م یدهموزش مآمطالب رو بهت test basedکرده و به صورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کنیاريو دستکارورزيیشپ
ینبوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر    یرال تو چند سال اخؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  به عنوان مکمـل کتـاب  یتونیو میمکرديآوربرات جمعیهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

یباتجربه طراحینهاي برتر  و مشاوراي توسط رتبهریزي کامال حرفهدفتربرنامهیهدو مجموعه کتاب، یناهمراه
شماست، همراه) ي معقول باشهصرفا گرفتن نمرهیارتبه شدن یتونهکه م(و متناسب با هدفتیرمسيشده که تا انتها

به کارتون ) دروسیتمام(به عنوان دفتر مرور نکات مهم یتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکهضمن ا
.یادم

تر به یعتر و سرتوو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، املکایلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه

یبهمون برسونيدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤو مارو در هرچه بهتر شدن م



يکشـور یهـاي تـک رقمـ   مشاوره بـا رتبـه  یایداشتیعلمالؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هستی،خواست

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛
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ترشحات . کندتظاهر مییو تندرنس رحم) ینیو جنيمادر(یکاردي، تاک)C38°(غالبا با تب باال یوآمنیونتمادر مبتالبه کور: ینیعالئم بال
.هستندیررساز عالئم دمعموالًیکسسرویچرک

یـق و گمـراه کننـده اسـت و ممکـن اسـت در اثـر تزر      یراختصاصـی کـه البتـه غ  یابدمییشاغلب افزادرما) WBCs(یدهاي سفگلبول
ممکن است اختالل در یشوند ولیموارد لیبريداغلب به صورت خودبخویوآمنیونیتمبتالبه کوریمارانب. باال رفته باشندیکواستروئیدکورت

.رخ دهدیبرلیشرفتپ
در اغلـب  یمـان روش زا. یردانجام گیمانآغاز شده و زایدبایديهاي وربیوتیکدرمان با آنتییوآمنیونیت،کوریصبه محض تشخ: درمان

مگر در موارد نادریستنینسزاریکاسیوناندییتنهابه یوتیکآمنیععفونت ما. شودمییینتعییهاي مامایکاسیونموارد براساس اند

vPROM

�. صحیح استدگزینه 

ینهدر معا. مداوم از دو هفته قبل و احساس درد مراجعه کرده استیزشآبریتهفته و شکا18یبا سن حاملگیخانم-25

)99يدیاندورهم(یست؟مناسب چیهتوص. شده استیدتائیزشآبر

یتیکتجویز توکول)دسرکالژ)جیکواستروئیدکورتیزتجو)بيختم باردار)الف

PROM یهفتگ24قبل از
:باشدمیینجنيهم برایرو عفونت شامل موارد زماچوریتیەپر
یهریپوپالزيه-1
یهاي اسکلتیونمالفورماس-2
یگوهیدرآمنیوساز اولیعوارض درازمدت ناشیرسا-3
درمان یايفوریمانتا در مورد زایردمشاوره صورت بگیدباکنند،یمراج مینجنیاتحیتقبل از قابلیندر سنPROMکه با یمارانیبدر

و احتمـال خطـرات و   یامدهادر مورد پیرا ادامه داد وليبارداریمارستادر خانه با بيتوان به صورت انتظارمی. یندگیري نمایمانتظام تصم
.الزم به خانواده داده شودهايیآگاهیدباینیجنهایتیدیمورب

vPROM

�. صحیح استالفگزینه 

êêêêêêêêêêêê

سقط

يو. اسـت کـرده مراجعـه يباردارمراقبتجهتدیپیفسفولیآنتسندرمشدهشناختهموردهفته،18يبارداربایخانم-1

ازيریشـگ یپجهـت ریـ زیدرمـان هـاي  روشازکیـ کدامنیریآسپبرعالوه. دهدمیرایقبلیحاملگیطترومبوزسابقه

)95دستیاري آزمون (است؟ترمناسبترومبوز

ساعت24هرواحد7500نیهپار) بساعت12هرواحد5000نیهپار) الف
ساعت12هرگرممیلی40نیانوکساپار) دساعت24هرگرممیلی40نیانوکساپار) ج
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معموالً یدرمانيهارژیم. هستند) APS(باديآنتیدیپیفسفولیآنتدچاريهاهاي حاملگیدرمانازLMWHونشدهشکستهنیهپار
سقطي هسابقباAPSبهمبتالهاي خانمدرماندر. شوندمیآغاز،یسونوگرافبایرحمداخليباردارتأیید ازبعداولمستریترلیاوا

) روزدردوبارواحد7500تا5000(نیهپارکیالکتیترومبوپروفناکاملنییپادوزترومبوز،ي هسابقبدونAPSعوارضگریدومکرر
بهمبتالي هحاملهاي خانمدر) روزدردوبارLMWH)1mg/kgاینیهپارکاملدوزباکوآگوالنیآنتيهارژیماما. شودمیهیتوص

APSدر کتـاب  .شـود مـی اضـافه یدرمانمیرژبهزینروزانهنییپادوزبانیآسپرموارد،اکثردر. شودمیهیتوصترومبوزي هسابقبا
. بینیدکوآگوالن آورده شده است که در قسمت زیر میهاي پروفیالکتیک و آنتیجدولی براي توضیح بیشتر رژیم

):با سقط مکرر، بدون سابقۀ ترومبوزAPSهاي مبتال به خانم(هاي پروفیالکتیک رژیم-
ساعت در تریمستر دوم و سوم 12واحد هر 10،000الی 5000ساعت در تریمستر اول؛ 12هر 7500تا 5000هپارین شکسته نشده 

یا
LMWH) انوکساپارینmg40 واحد روزانه یا انوکساپارین 5000روزانه یا دلتاپارینmg30 واحد 5000ساعت یا دلتاپارین 12هر

)ساعت12هر 
):مبوزها با سابقۀ تروخانم(کوآگوالن کامل رژیم آنتی-

ساعت و حفظ سطح هپارین در محدودة درمانی8-12واحد هر 7500هپارین شکسته نشده 
یا 

LMWHانوکساپارین (شده با وزن تنظیمmg/kg1 ساعت یا دلتاپارین 12هر/kg ساعت12هر 200واحد(

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحدنهیگز

عالئمآمدهعملبههاي بررسیدر. استنمودهمراجعهنالیواژزشیآبرازيستوریهباهفته18یحاملگسنبایخانم-2

نرمالنیجنقلبوافتهیکاهشونیآمنعیماحجمیسونوگرافدر. باشدمیمثبتنیترازینتستوبودهنرمالماریبیاتیح

)قطب کرمان96شهریور (؟کندمیصدقفردنیادرریزاصطالحکدام. است

یعفونسقط) دناقصسقط) جسقطبهدیتهد) بریناپذاجتنابسقط) الف

ناپذیر اجتنابسقطدر. باشدکسیسروونیالتاسیدایهاپردهواضحیپارگباهمراهدردويزیخونرکهاستناپذیر اجتنابسقطیزمان
ـ نامیهمودنظـر ازداریپامارانیب. شودمیهیتوصعفونت،ومادرشتریبيزیخونرازيریجلوگيبرارحمکردنیخالرکامل،یغو کی

. شوندیجراحعاًیسردیباداریناپامارانیباما. شونددرمانیجراحاییطبصورتبهییسرپاتوانندمی

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحالفنهیگز

در. اسـت کـرده مراجعهقبلهفتهکیازنسجدفعولرزوتبعلتبهناخواستهیحاملگباG3P1Ab1ساله29خانم-3

)قطب تهران96اسفند (است؟مطرحسقطانواعازکیکدام. داردوجودیرحمتندرنسوبدبونالیواژترشحاتنهیمعا

ریناپذاجتناب) دیعفون) جسقطبهدیتهد) بکامل) الف

. دهدمینشانراخودرحمدردوشکمتندرنستب،باکیسپتسقط

v سقط    از کتاب بکمنفصل

�. استحیصحجنهیگز
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در. اسـت کـرده مراجعـه نالیواژيزیخونروشکمدردبامثبتيباردارتستوودیپرتأخیر دنبالبهساله42یخانم-4

ویاحتمـال صیتشـخ . داردمتوسطحددريزیخونرنالیواژنهیمعادر. داردتندرنسرحملمسدرو،BT=38.7°cنهیمعا

)قطب تبریز96اسفند (ست؟یچماریبنیايبراشمااقدام

رحماتیمحتوهیتخلوایاحهیاولاقداماتعیسرشروعـیعفونسقط) الف
اورژانسنالیواژترانسیسونوگرافـرحمازخارجیحاملگ) ب
بیوتیکآنتیوTVSیسونوگرافـلگنیالتهابعفونت) ج
يفوریالپاراتومـتخمدانستیک) د

ـ تخلشـامل کیسـپت سـقط ارجحدرمان.دهدمینشانراخودرحمدردوشکمتندرنستب،باکیسپتسقط زیتجـو ورحـم ي هی
گرميهاباکتريدیباتراپیبیوتیکآنتی. استکورتاژباکینکروتيبافتهابرداشتنازبعدونیحقبل،یقیتزرفیالطعیوسبیوتیکآنتی

. بپوشاندراهوازيبییمنفگرمومقاوميهوازیمنفگرم،هوازيبیويهوازمثبت

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحالفنهیگز

)قطب آزاد96اسفند (ست؟یچيباردارعارضهترین شایع-5

Miscarriage) بEctopic pregnancy) الف
Preterm labor) دThird trimesler bleeding) ج

.استیحاملگي هعارضترین شایعيدرصد15وعیشباسقط

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحبنهیگز

صـورت بـه ومتوسـط يزیخونرنهیمعادر. استکردهمراجعهيزیخونربايباردار10هفتهدرG2L1ساله32خانم-6

هفتـه 9نیجنـ یسـونوگراف . سـت یندردنـاك رحـم ونـدارد تـب . داردنسجدفعيمقداروبازکسیسرو. استياخونابه

ست؟یچشماصیتشخ. استنمودهگزارشراافتهیکاهشعیمابادهیچروکیحاملگساكوکارديبراد
)قطب آزاد96اسفند (

سقطبهدیتهد) داجتنابرقابلیغسقط) جمکررسقط) بپوچیحاملگ) الف

نسـج دفـع سـقط بهدیتهددر. باشدمیدردوکرامپها، پردهیپارگباز،کسیسرو،ریزيخونشاملاجتنابقابلریغسقطمیعال
. میندار

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحجنهیگز

در . هفته براساس سونوگرافی و خونریزي مختصر واژینال و درد مراجعه کرده اسـت 10ساله با سن بارداري 30خانم -7

کدام نوع سقط است؟ . متر مشهود استسانتی2معاینه با اسپکولوم خونریزي و دیالتاسیون 
)97دستیاري اردیبهشت (

فراموش شده ) دکامل ) جناقص ) بناپذیر اجتناب) الف
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. ها یا دیالتاسیون سرویکس باشدناپذیر است که خونریزي و درد همراه با پارگی واضح پردهزمانی سقط اجتناب

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. گزینه الف صحیح است

دهیـ دکسیسروازکیوتیآمنعیماخروجقبل،ساعتچنداززشیآبرویشکميهاکرامپباهفته14باردارخانمدر-8

است؟حیصحاقدامکدام. شودمیندهیدکیوتیآمنعیمایسونوگرافدر. نداردتبوبودهداریپاماریبیاتیحعالئم. شودمی

)قطب تهران و کرمان97شهریور (

هشدارعالئمباصیترخسپسوساعت48تایاتیحعالئمکنترل) الف
بعدساعت48مجددیسونوگراف) ب
پروژسترونافیشزیتجو) ج
يباردارختمبههیتوص) د

ناپذیر اجتنابسقطدر. باشدکسیسروونیالتاسیدایها پردهواضحیپارگباهمراهدردويزیخونرکهاستناپذیر اجتنابسقطیزمان
ـ نامیهمودنظـر ازداریپامارانیب. شودمیهیتوصعفونت،ومادرشتریبيزیخونرازيریجلوگيبرارحمکردنیخالرکامل،یغو کی

. شوندیجراحعاًیسردیباداریناپامارانیباماشوند؛درمانیجراحاییطبصورتبهییسرپاتوانندمی

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحدنهیگز

سـابقه مـار یب. اسـت کردهمراجعهدیپیفسفولیآنتسندرمصیتشخويخودخودبهسقطنوبت2سابقهباساله36خانم-9

DVTشـما یدرمـان هیتوصـ . اسـت شـده گـزارش هفتـه 6زندهنیجنبایحاملگیسونوگرافدر. دهدمیراقبلسال2در

)قطب مشهد97شهریور (ست؟یچ

ییتنهابهروزانهنیآسپرزیتجو) بيبارداریطدرنیهپارشروع) الف
مانیزاازبعدهفته6تاادامهونیهپارشروع) ددومسمتریترازنیوارفارزیتجو) ج

. شـوند مـی اسـتفاده ) APS(فسفولیپیدآنتیسندرمبهمبتالباردارهاي خانميبرادرمانعنوانبهLMWHونشدهشکستهنیهپار
نیادوزدرمورد. شوندمیآغاز،یسونوگرافبایرحمداخليباردارتأیید ازبعديبارداراولمستریترلیاوامعموالً یدرمانيهارژیم
نشـده شکستهنیهپارنییپايدوزها،یقبلترومبوزابیغدر،APSبهمبتالهاي خانمدرمانيبرا. داردوجودنظراختالفهارژیم

بـا بـاال دوزبـا کوآگـوالن یآنتدرماناما. شودمیاستفاده) 1mg/kg(روزانهLMWHای) روزدردوبارواحد،7500تا5000مثل(
در. شودمیدادهیقبلترومبوزي هسابقباAPSبهمبتالهاي خانميبرا) روزدردوبار،LMWH)1mg/kgاینشدهشکستهنیهپار

ترومبـوز، ي هسابقداشتننظردربدونز،ینمانیزاازبعد. شودمیاضافهیدرمانمیرژبهزینروزانهlow-doseنیریآسپمواردشتریب
.یابدمیادامههفته 6-8حداقل تا کوآگوالنیآنتدرمان

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحدنهیگز
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ـ نـه یمعادر. اسـت کـرده مراجعـه کمـردرد ويزیخـونر تیشـکا بـا ،LMPبراسـاس هفتـه هشتباردارخانم-10 یلگن

صیتشـخ . شودمیمشاهدهFHRيدارايباردارساكیسونوگرافدر. استنشدهجادیاآندريرییتغوبستهکسیسرو

ست؟یچ
)اصفهانقطب 97شهریور (

کاملسقط) دناقصسقط) جریناپذاجتنابسقط) بسقطبهدیتهد) الف

. شـود محسـوب سـقط بهدیتهدکیدهد،رخيبارداراولي همیندرکهیرحميزیخونراینالیواژیخونترشحنوعهرکهاستمرسوم
ـ نکمـردرد ویشـکم درد،يزیخونردنبالبهیگاه). باردارهاي خانم%25(استعیشايبارداراوليهاماهدريزیخونرایبینیلکه رخزی
.شودمیانجامیسونوگراف،یحاملگتیوضعازنانیاطميبرا. استنشدهخارجیبافتچیهوبستهکسیسرویکیزیفي هنیمعادر. دهدمی

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحالفنهیگز

اويبـرا کهیبیوتیکآنتیمیرژنیاول. کردهمراجعهSeptic Abortionعالئمبايباردار11يهفتهدرساله28خانم-11

)قطب آزاد97شهریور (است؟کدامد،یکنیمهیتوص

.I.Vساعت4-6هرواحدونیلیمG50-4سیلین پنیآمپول) الف
.I.Vساعت8هرmg/kg1.5-1نیسیجنتاماآمپول) ب
.I.Vساعت6هر600mgنیسیندامایکلآمپول) ج
همبافوقموردسههر) د

ـ یتزرفیالطعیوسبیوتیکآنتیزیتجوورحمي هیتخلشاملکیسپتسقطارجحدرمان يبافتهـا برداشـتن ازبعـد ونیحـ قبـل، یق
یمنفـ گـرم ومقـاوم يهوازیمنفگرم،هوازيبیويهوازمثبتگرميهاباکتريدیباتراپیبیوتیکآنتی. استکورتاژباکینکروت

. بپوشاندراهوازيبی

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحدنهیگز

اریبسـ ترشـح کهکندمیاظهار. استکردهمراجعهبینیلکهوشکمدردلرز،تب،بایحاملگ14هفتهدرباردارخانم-12

)قطب تهران و اصفهان97اسفند (است؟کدامصیتشخ. داردگذشتهشبازبدبو

ریناپذاجتنابسقط) دناقصسقط) جشدهفراموشسقط) بیعفونسقط) الف

. باشدمییعفونسقطمیعالازرحمدردویشکمتندرنستب،

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحالفنهیگز

ترشـح نـه، یمعادر. استکردهمراجعههفته6يباردارودلریزدرددرجه،39تبتیشکاباG3L2ساله36خانم-13

)قطب مشهد97اسفند (است؟کداممناسباقدام. داردرحمتندرنسوبدبونالیواژ

سقطییدارويالقاوبیوتیکآنتی) بفیالطعیوسبیوتیکآنتی) الف
بیوتیکآنتیشروعدنبالبهکورتاژ) دماریبتبقطعازپسکورتاژ) ج
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زیتجوورحمي هیتخلشاملکیسپتسقطارجحدرمان. استشدهیعفونسقطدچارماریبتندرنسودردوترشحاتتب،بهتوجهبا
گرميهاباکتريدیباتراپیبیوتیکآنتی. استکورتاژباکینکروتيبافتهابرداشتنازبعدونیحقبل،یقیتزرفیالطعیوسبیوتیکآنتی

. بپوشاندراهوازيبییمنفگرمومقاوميهوازیمنفگرم،هوازيبیويهوازمثبت

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحدنهیگز

مـار یباسـت حسـاس يمختصـر شـکم نه،یمعادراستنمودهمراجعهاورژانسبهتبوشکمدردباساله24یخانم-14

؟باشدمینحیصحموردکدامماریبنیاmanagementدر. دهدمیقبلروزدورارحميدستکارسابقه
)قطب تبریز97اسفند (

.باشدمنیافردکهیصورتدرکزازدیتوکسوئ5/0mlيجلدقیتزر) الف
BUN,CR / BG,Rh/ هاتیالکترول/ CBCچک) ب
یحاملگمحصوالتکاملهیتخلازبعدساعتچنديدیوربیوتیکآنتیزیتجوشروع) ج
یحاملگوخونکس،یآندوسروازهوازيبیويهوازکشتوگرميزیآمرنگيبرارحمگردنازریاسم) د

:استمواردنیاشاملSepticسقطبابرخوردوهیاولیابیارز
لگني هنیمعاویکیزیفي هنیمعا-
-CBC،ها،تیالکترولBUN، Cr
Cross Matchویخونگروه-
گرميزیآمرنگيبراکسیسروریاسم-
دسترسدریحاملگمحصوالتوخونکس،یاندوسروهوازيبیويهوازکشت-
یفولسوندگذاشتن-
بزرگوکاتتریآنژقیطراز) الکتاتنگریرونیسالمثل(يدیورداخلعاتیمازیتجو-
IMصورتبهکزازنیمونوگلوبولیاواحد250ایمنیاافراديبرايرجلدیزصورتبهکزازدیتوکسوئml 0.5زیتجو-
یخارججسمایآزاد يهواافتنیيبراشکمي هسادیگراف-

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحجنهیگز

دردنـال، یواژبـو بدترشحاتاز. استکردهمراجعهقبلروز10درماهه2سقطسابقهباG3P2Ab1ساله36خانم-15

یرحمتندرنسونالیواژبوبدترشحاتوداردBT=39°Cوبودهکاردیتاکنهیمعادر. باشدمییشاکلرزوتبدل،ریز

)97میان دوره تیر (د؟یکنیمهیتوصرااقدامکدام. استشدهگزارشيبارداريایبقایسونوگرافدر. داردوجود

آنازبعدیخوراکبیوتیکآنتی+ کورتاژ) بکورتاژ) الف
کورتاژازبعدونیحقبل،یقیتزربیوتیکآنتی) دآنازبعدیقیتزربیوتیکآنتی+ کورتاژ) ج

ـ باماریبجهت. استداشتهکیسپتسقطماریبیرحمتندرنسوبدبوترشحاتودلریزدردلرز،وتببهتوجهبا ـ تخلدی کامـل هی
. شودانجامکورتاژازبعدونیحوقبلیتراپکیوتیبیآنتویحاملگيایبقا

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحدنهیگز
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واضحزشیآبرنهیمعادر. استنمودهمراجعهزشیآبرودردتیشکابا18wيباردارسنباG2P0Ab1باردارخانم-16

)97میان دوره تیر (است؟کدامصیتشخ. باشدمیبستهکسیسرووداشته

ناقصسقط) دمکررسقط) جریناپذاجتنابسقط) بسقطبهدیتهد) الف

. داردوجوديزیخونرودردکرامپ،جملهازمیعالریساکناردریا دهانۀ سرویکس دیالته ها پردهواضحیپارگناپذیر اجتنابسقطدر

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحبنهیگز

در سونوگرافی . آب و سرویکس باز مراجعه نموده استهفته با پارگی کیسه 15ساله باردار، سن حاملگی 21خانمی -17

)97میان دوره آذر (تشخیص کدام است؟ . شودمیجنین همراه با کاهش مایع آمنیوتیک دیده

سقط فراموش شده ) دسقط ناقص ) جتهدید سقط ) بناپذیر سقط اجتناب) الف

. ها یا دیالتاسیون سرویکس باشدپارگی واضح پردهناپذیر است که خونریزي و درد همراه با زمانی سقط اجتناب

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. گزینه الف صحیح است

در . با حاملگی ناخواسته به علت تب و لرز و دفع نسج از یک هفته قبل مراجعه کرده اسـت G3P1 Ab1ساله 29خانم -18

)97میان دوره دي (ط مطرح است؟ یک از انواع سقکدام . معاینه ترشحات واژینال بدبو و تندرنس رحمی وجود دارد

ناپذیراجتناب) دعفونی ) جتهدید به سقط ) بکامل ) الف

درصورت عدم . کندمی، بیمار با تب، تندرنس شکم و درد رحم مراجعه شودمیسقط عفونی که معموًال در اثر سقط غیرقانونی ایجاددر 
. میکروبیال استاین عفونت پلی. دهدتواند رخ سمی و شوك میدرمان، سپتی

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. گزینه ج صحیح است

کورتاژبعدوزوپروستولیمزیتجوبابودههفته12کهMissed abortionصیتشخباقبلهفتهدوياساله25خانم-19

هتـروژن ياکوباهمراهمیضخآندومتریسونوگرافدر. دارددلریزدردوبینیلکهعملازبعد. استداشتهيباردارختم

)قطب تهران98شهریور (است؟کداميبعداقدامنیترمناسب. استشدهگزارش

کورتاژويبستر) بیتراپبیوتیکآنتی) الف
bhCGيریگیپوOCPزیتجو) دنیوتروتونیزیتجو) ج

رونیبیخارجي هدهانازوکردهعبوررحمي هحفرازناقصصورتبهیحاملگمحصوالتکهشودمیمحسوبناکاملسقطیزمان
یکـاف صیتشـخ يبرالگنقیدقي هنیمعامعموًال .ندینمامراجعهداریپایدردشکمويزیخونرباوباشندداشتهقرارواژندرایزده

هیتوصـ مـادر، درعفونـت ويزیخونرازيریجلوگيبرا) کورتاژساکشن(رحمي هیتخل. دادانجامتوانیمهمیسونوگرافامااست
. شودمی

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحبنهیگز
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تینهادرویرحمانقباضباعثپروژسترونرسپتوربهاتصالقیطرازریزيداروهاازکیکدامسقطیطبدرماندر-20

)اصفهانقطب 98شهریور (؟شودمیيباردارمحصولدفع

Duphaston) دMethotroxte) جMisoprostol) بMifepriston) الف

ـ موجـدا همازهاسلولها،Gap Junctionمهارکردنباودارديدیکلنقشیحاملگحفظوشروعدرپروژسترون حالـت درومتری
رحمانقباضوپروژسترونمهارباعث) پروژسترونازشتریببرابر5(پروژسترونيرسپتورهابهاتصالباستونیپرفهیم. ماندمیآرامش

. استکسیسروشدنآمادهونیپروستاگالندیموضعيآزادسازدوآ،یدسازتروفوبالستییجداآن،اثراتگریداز. شودمی

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحالفنهیگز

ـ حعالئـم استحاملههفته8کندمیذکرواستکردهمراجعهبینیلکهحددريزیخونرباساله20خانم-21 ـ پایاتی داری

)قطب شیراز98شهریور (است؟کداميبعداقدام. استبستهکسیسرونالیواژنهیمعادراست

یسونوگراف) بيباردارختمويبستر) الف
استراحت) دپروژسترونزیتجو) ج

. شودمیانجامیسونوگراف،یحاملگتیوضعازنانیاطميبراسقطبهدیتهددر 

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحبنهیگز

مـار یبنـه یمعادر. استکردهمراجعهيزیخونروشکمدردتب،علتبهییالقاسقطدنبالبهپاریمولتساله35خانم-22

)قطب مازندران98شهریور (:جزبه،باشدمیيضروريبستربدودرریزاقداماتتمام. دارددرجه39تبويکاردیتاک

شکماسکنیتیس) دشکمیگراف) جبیوتیکآنتی) بیفولسوند) الف

.نیستSepticسقطبابرخوردوهیاولیابیارزءاسکم شکم جزCTگرفتن 

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحدنهیگز

کـه استیروشخواهاناو. کندمیمشاورهشماباسقطروشجهت،Missed AbortionباهفتهG1، 11باردارخانم-23

)قطب تبریز98شهریور (؟باشدمیارجحروشکدام. باشدکمترمارستانیبدراقامتمدتوشدهانجامترعیسر

D&C) بD&E) الف
ستونیپرفهیم+ زوپروستولیمقرص) دمتوتروکسات+ زوپروستولیمقرص) ج

:تفاوت این دو روش. انجام دادD&Cتوان سقط با دارو یا کردن میدر تریسمتر اول براي سقط 
در اکثـر  . رحمی نـدارد Instrumentationنیاز به . نیاز به حداقل دو ویزیت دارد. توان انجام دادبارداري می9سقط با دارو را تا هفتۀ 

هـاي  ریزي با عبـور بافـت  ین داروها باعث درد و خونا. گیردشود و بخشی از پروسه در خانه انجام میساعت انجام می24موارد در 
.شوندشده میسقط
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D&C نیاز به . توان انجام دادبارداري و تنها در یک ویزیت می14را تا هفتۀInstrumentationدقیقه طول می5-10. رحم دارد-
. ریزي مختصر استدر اکثر موارد درد و خون. یابدکلینیک پایان می/کشد و پروسه در مطب

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. استحیصحبنهیگز

با حاملگی ناخواسته و شکایت تب، ترشحات واژینال بـدبو و تنـدرنس رحمـی از دو روز قبـل     G5P4L4ساله 38خانم -24

سب بعـد از مـایع   اولین اقدام منا. هفته مشاهده گردیده است8در سونوگرافی انجام شده، جنین زنده . مراجعه کرده است

)98میان دوره خرداد (کردن مادر کدام یک از موارد زیر است؟stableدرمانی و 

تجویز میزوپروستول ) باي و سپس تجویز آنتی بیوتیک کورتاژ تخلیه) الف
انجام گرافی شکم ) دتجویز آنتی بیوتیک و تحت نظر گرفتن بیمار ) ج

: شامل این موارد استSepticارزیابی اولیه و برخورد با سقط 
ـ معاینۀ فیزیکی و معاینۀ لگن

BUN ،Crها، ، الکترولیتCBCـ 
Cross Matchـ گروه خونی و 

آمیزي گرمـ اسمیر سرویکس براي رنگ
هوازي اندوسرویکس، خون و محصوالت حاملگی در دسترسـ کشت هوازي و بی
ـ گذاشتن سوند فولی
از طریق آنژیوکاتتر بزرگ ) مثل سالین و رینگر الکتات(وریدي ـ تجویز مایعات داخل

IMواحد ایمونوگلوبولین کزاز به صورت 250توکسوئید کزاز به صورت زیرجلدي براي افراد ایمن یا ml0.5ـ تجویز 
ـ گرافی سادة شکم براي یافتن هواي آزاد یا جسم خارجی  

vفصل  سقط    از کتاب بکمن

�. گزینه د صحیح است

در معاینـه  . هفته با شکایت از درد شکمی و خـونریزي واژینـال مراجعـه کـرده اسـت     14خانم جوانی با سن بارداري -25

)99دستیاري مرداد (کدام تشخیص مطرح است؟ . شودسرویکس بسته است و در سونوگرافی فعالیت قلب جنین مشاهده می

سقط فراموش شده) دسقطتهدید به ) جسقط ناقص ) بسقط اجتناب ناپذیر ) الف

ماه که در معاینه سرویکس هم چنان بسته باشد و عالیم حیاتی جنین نرمال باشـد  20در صورت بروز خونریزي از واژن در سن زیر 
. باشدتشخیص تهدید به سقط مطرح می

v بکمن از کتاب سقط فصل

�.گزینه ج صحیح است

از یريه مراجعه کرده است و خواهان مشاوره در مورد زمان شروع جلـوگ اول به درمانگاسقط سه ماهیلدلبهیماريب-26

)99یورشهر(کنید؟یمیماربه بايیهچه توصيضد بارداریهورمونيهادر مورد شروع روشباشدیدنبال سقط مبهيباردار

سقط ماه پس از 6) دهفته پس از سقط 3) جماه پس از سقط 3) ببالفاصله پس از سقط ) الف
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توان بالفاصله بعد از را مییهورمونيتمام انواع ضدباردار. داشته باشندیاز حاملگیريبرنامه جلوگیکیدبایکنند،که سقط میمارانیبتمام
. نداردیضرورتیهاقاعدگیرياز سرگيمنتظر بودن برا. پروسه سقط آغاز کردیلتکم

.یستنییسئوال به کمک کتاب بکمن قابل پاسخگویناو

v از کتاب بکمنسقطفصل

�.صحیح استالفگزینه 

ینهدر معا. روز قبل به اورژانس مراجعه کرده استیکاز یتب و تندرنس شکمینال،واژیزيخونریتبا شکایخانم-27

دردنـاك بـوده و   یکسحرکـات سـرو  ینـه بـوده و در معا PR=100/inو گـراد یدرجه سانتT=38.9بوده و illانجام شده، 

اقدام . شده استیتهفته و در داخل رحم رو9زنده جنینیسونوگراف. شودخارج مییکسترشحات فراوان و بدبو از سرو

)99یورشهر(است؟ یحصحیدرمان

یپروژسترونیافو شیديوربیوتیکیآنتیزتجو) الف
يو ادامه بارداریفالطیعوسبیوتیکیو آنتیعسریدراتاسیونه) ب
یمحصوالت حاملگیعسریهتخلیدیووربیوتیکیآنت) ج
یزيکامل و انجام سرکالژ پس از نکترل تب و خونریتیاقدامات حما) د

اسـت کـه احتمـال دارد بـه     یتعفونت به شکل آندومترغالبًا. شودیجادايتواند در هر نوع سقط خود به خودحالت میینا:یقط عفونس
.کندیشرفتپیتونیتو پریتپارامترسمت 

.شودمییجادایکو شوك سپتیسمیاگر درمان نشود سپت. استیو درد رحمیتب، تندرنس شکم: ینیعالئم بال
.واژن استیعیفلور طبیلو به دلیکروبیالمیعامل آن پل: یولوژيات

یراسـم . 4و کـراس مـچ   یگـروه خـون  یینتعBUN.3و crها، یتالکترولی، بررسCBC diff. 2و لگن یزیکیفینهمعا. 1: یهاولارزیابی
یـا شده ینهواکسیمارانکزاز در بیدتوکسوئml0.5یزتجو. 7یديداخل وریعاتما. 6یکاتتر فول. 5یخون و محصوالت حاملگیکسسرو
.یرججسم خایاآزاد يهوایافتنيشکم برایوگرافیراد. 8کزاز یننوگلوبولیموواحد ا250

هایوتیکبیآنت. استیالزاميوردیوتیکبی، چند ساعت بعد از شروع آنتیبافت عفونیعسریه، تخلیوتیکبیآنتیزرحم و تجویهتخل: درمان
.استیرحم الزامیهو بعد از تخلین، قبل، حیديوربیوتیکآنتییزتجو. و با دوز باال باشندیفالطیعوسیدبا

v از کتاب بکمنسقطفصل

�.صحیح استجگزینه 

یتدر حال حاضر مشـ يويهفته قبل بوده و تست باردار6يوودیپرینکه آخریقبليخانمی بدون مسابقه باردار-28

بـا اسـپکولوم   ینـه در معا. دل به شما مراجعه نموده اسـت یرزیقرمز شده و با درد کرامپینیدچار لکه بیروزاز د. باشدیم

)99يدیاندورهم(باشد؟یمطرح نمزیریافتراقهايتشخیصاز یککدام . مشهود استینیلکه بیبسته ولیکسسرو

سقط اجتناب ناپذیر) دخارج از رحم یحاملگ) جموالر یحاملگ) ببه سقطیدتهد) الف

.استیرناپذمشخصه سقط اجتنابیکسسرویالتاسیوندر حضور دها دهواضح پریپارگیا/وینالواژیزيخونر-
به سقطیدبسته تهدیکسسرو+ یدر سه ماهه اول حاملگیزيخونریاینیبلکه-2
. یرناپذباز، سقط اجتنابیکسسرو+یدر سه ماهه اول حاملگیزيخونریاینیبلکه-3

v از کتاب بکمنسقطفصل

�.صحیح استدگزینه 
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یرقانونیسابقه اقدام به سقط غيو. به درمانگاه مراجعه کرده استحالییهفته و تب و ب13یساله با حاملگ20خانم -29

، BP=90/50 ،T=39�Cیـاتی حیـم عال. داردینـال واژيرحـم دردنـاك بـوده و ترشـحات بـدبو     ینهدر معا. کندرا ذکر می

PR=11099اسفندکارورزيیشپ(اقدام کدام است؟ یناول. دارد(

توسینیاکسیونشروع انفوز+ ینالترشحات واژکشت ) باورژانس یالپاراتوم) الف
رحم یسونوگراف+ یديورالطیفیعوسبیوتیکیآنتیزتجو) دکورتاژ + یخوراکالطیفیعوسبیوتیکیآنتیزتجو) ج

:Septic Abortionیعفونسقط
..ناکامل باشدیاتواند کامل مییسقط عفون

از نظر احتمال یماربیقدقیابیارز. رحم استیعسریهو تخلیديداخل وریعاتمایف،الطیعوسییقهاي تزربیوتیکآنتیدرمان شامل :درمان
.یردصورت گیدبایکبه سقط سپتیاندر مبتالیهاي داخل شکمساختمانیارحم، واژن یتروما به رحم مثال سوراخ شدگ

v از کتاب بکمنسقطفصل

�.صحیح استدگزینه 

êêêêêêêêêêêê

)IUFD(زایی مرده

ـ ارزتستنیترارزشمند. استکردهمراجعههفته30یحاملگسنبا»نیجنیرحمداخلمرگ«صیتشخبایخانم-1 یابی

)قطب مشهد97شهریور (است؟کدامنیجنمرگعلتیبررسجهت

میرمستقیغکومبس) بkleihauer –Betkeتست) الف
نیجنیاتوپس) دپیوتایکار) ج

. استناتاليپریاتوپسزاییمردهعلتصیتشخمنفردتستنیارزشمندتر

v فصلIUFDاز کتاب بکمن

�. استحیصحدنهیگز

)اصفهانقطب 97شهریور (:جزبه،شودمیهیتوصریزمواردهمهزاییمردهموارددر-2

جفتیابیارز) دپیوتایکار) جنیجنیاتوپس) بTSHگیرياندازه) الف

،شوندمیانجامموارداکثردرکهگریدموثريهاتست. استیاتوپسانجاممنفرد،تستنیارزشمندتر،زاییمردهعلتکردندایپيبرا
يبـرا کیسـرولوژ يهـا تست،)کومبس غیرمستقیم(باديآنتیيغربالگربندناف،یابیارز،ینیجنپیوتایکار: استریزمواردشامل

. روسیپاروويسرولوژويکولوژیتوکسيادراريغربالگر،FMH (Kleihauer Betke)يغربالگرس،یلیفیس

v فصلIUFDاز کتاب بکمن

�. استحیصحالفنهیگز
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