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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی،زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

پیام کمیته راهبردی

اساتید ارجمند، همکاران گرامی

بسیار مفتخریم به اطالع برسانیم چهارمین کنگره چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی )DTOGI( توسط 

گروه زنان و مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان )PGRC( در تاریخ 27 الی 29 بهمن 1400 در تهران مرکز 

همایش های بین المللی ابوریحان برگزار خواهد شد.

در این کنگره مهمترین موضوعات بحث برانگیز در زمینه مسائل زنان، مامایی و نازایی به چالش گذاشته خواهد 

یا نظرات  و   Evidence Based Medicine بر شواهد  پزشکی مبتنی  بر اساس اطالعات  تمامی بحث ها  و  شد 

صاحبنظران به نام Expert Opinion خواهد بود.

این کنگره همانند کنگره های پیشین بسیار منحصر به فرد خواهد بود چرا که در طی سه روز، عناوینی مورد بحث و 

بررسی قرار خواهند گرفت که برای دستیابی به اطالعات آن باید در 4 الی 5 کنگره متفاوت حضور یافت.

از ویژگی های منحصر بفرد این کنگره حضور برترین متخصصان داخلی و خارجی صاحب نظر در زمینه های مختلف 

 ،PCO( زنان، مامایی و نازایی است تا پیرامون مهم ترین مسائل مورد اختالف نظر در زمینه اندوکرینولوژی زنان

اندومتریوزیس، یائسگی و هورمون درمانی(، بیماری های مقاربتی، اوروژنیکولوژی، ژنیکوانکولوژی، نازایی و مامایی 

آخرین دستاوردها را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

امید است با یاری خداوند در پایان چهارمین کنگره DTOGI راهکارهای عملی در حد امکان در تک تک موضوعات 

ارائه شود.

منتظر حضور فعال و استفاده از پیشنهادات و نظرات ارزشمند شما به منظور هر چه پربارتر برگزار شدن کنگره 

هستیم.

پروفسور مریم سادات حسینی
رئیس کنگره

پروفسور ساغر صاحلپور 
دبیر اجرایی کنگره

پروفسور فرح فرزانه
دبیر علمی کنگره
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کمیته علمی

دکتر ساغر صالحپور     دکتر پریچهر پورانصاری   

دکتر فرح فرزانه   دکتر مریم سادات حسینی

دکتر بهناز نوری  دکتر سودابه درویش   

دکتر مینو یغمایی  

رئیس کنگره: پروفسور مریم سادات حسینی

دبیر علمی کنگره: پروفسور فرح فرزانه

دبیر اجرایی کنگره: پروفسور ساغر صالحپور

ساختار کنگره

کمیته اجرایی

یاسر قهرمانیدکتر ساغر صالحپور

عرفان حائریدکتر هانیه نجفی

مجید جهانشاهلوسمیه راستکار

شیرین آقائیمعصومه یزدان

مریم گلدوستفرزانه حسینی

آناهید بختیارزهرا بختیاری

شقایق هوشمند
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سخنرانان

دکتر اشرف آل یاسین دکتر عاطفه ابراهیمی

دکتر هاله آیت الهی دکتر سکینه ابراهیمی

دکتر پروین باستانی دکتر خدیجه ادبی

دکتر مینا بخشعلی بختیاری دکتر ترانه ارباب زاده

دکتر صدیقه برنا دکتر الله اسالمیان

دکتر فاطمه بهادری دکتر صدیقه اسماعیل زاده

دکتر نادره بهتاش دکتر طاهره اشرف گنجویی

دکتر مهناز اشرفی دکتر مرضیه آقاحسینی

سخنرانان مدعو بین المللی

Dr. Tommaso Capezzuoli

Prof. David Cibula

Dr. Achim Herms

Dr. Khashayar Shakiba

Dr. Mansoor Raza Mirza

Dr. Alireza Abdolah Shamshirsaz

Dr. Amir A. Shamshirsaz

Dr. Hooman Soleymani Majd

Dr. Filippo Maria Ubaldi

Dr. Alberto Vaiarelli

Dr. Juan Garcia-Velasco

Prof. Gerard Visser
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دکتر آتنا بهفروز دکتر سپیده اشرفی وند

دکتر مهرداد بهلولی دکتر طاهره افتخار

دکتر فاطمه بهمئی دکتر عباس افالطونیان

دکتر فریبا بهنام فر دکتر فیروزه اکبری اسبق

دکتر ابراهیم پارسانژاد دکتر سعید البرزی

دکتر پریچهر پورانصاری دکتر مریم امامی

دکتر لیال پورعلی دکتر سهیال امینی مقدم

دکتر سپیده پیوندی دکتر رباب انبیایی

دکتر فاطمه تارا  دکتر الدن آجری

دکتر ناهید رادنیا دکتر شیده آریانا

دکتر اطهر راسخ جهرمی دکتر فرحناز ترکستانی

دکتر مریم ربیعی  دکتر افسانه تهرانیان

دکتر نیره رحمتی دکتر نفیسه ثقفی

دکتر فاطمه رحیمی شعرباف دکتر طیبه جاهد بزرگان

دکتر حمیدرضا رضوانی دکتر آزاده جعفری

دکتر فهیمه رمضانی تهرانی دکتر اشرف السادات جمال

دکتر صفورا روح االمین دکتر شهال چایچیان

دکتر معصومه رئوفی دکتر نسرین چنگیزی

سخنرانان
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دکتر شهرزاد زاده مدرس دکتر سکینه حاج ابراهیمی

دکتر الهه زارعان دکتر طاهره بهروزی لک

دکتر مرضیه زمانیان دکتر صدیقه حنطوش زاده

دکتر مرضیه زنگانه دکتر زهرا حیدر

دکتر مهدی سجودی دکتر صغری خضردوست 

دکتر نسرین سحرخیز دکتر ندا دائی فرشباف

دکتر سهیال سرمدی دکتر سعیده دشتی

دکتر نجمیه سعادتی  دکتر مریم دلدار

دکتر زهرا سلیمانی  دکتر راضیه دهقانی فیروز آبادی 

دکتر هومن سلیمانی مجد دکتر منیژه سیاح ملی

دکتر تکتم علیرضایی دکتر اکرم سیف الهی

دکتر معرفت غفاری دکتر زهره شاهوردی

دکتر فرح فرزانه دکتر آزاده شعبانی

دکتر نفیسه فقیه دکتر زهرا شمس مفرحه 

دکتر مینو فالحی دکتر حوریه شمشیری میالنی

دکتر افسانه قاسمی دکتر سمانه شیبانی

دکتر مرضیه قاسمی دکتر سید امیر شیخ االسالمی

دکتر فاطمه قائم مقامی دکتر شهرزاد شیخ حسنی

سخنرانان
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دکتر مریم حاج هاشمی دکتر فاطمه قلمبر

دکتر صدیقه حسینی دکتر زینت قنبری

دکتر مریم سادات حسینی دکتر اکرم قهقائی

دکتر ایمان حلوایی دكتر منصوره كبودساز

دکتر مریم کاشانیان دکتر منصوره صمیمی

دکتر مهسا کاظمی دکتر ربابه طاهری پناه

دکتر فاطمه کرمی دکتر مریم طالیه 

دکتر مریم کریمی دکتر زیبا ظهیری

دکتر میترا محیط دکتر هاجر عباسی

دکتر مژگان مختاری دکتر ملیحه عرب

دکتر طاهره مختاریان دکتر وجیهه مرصوصی 

دکتر بهناز نوری دکتر عاطفه مریدی 

دکتر شیرین نیرومنش  دکتر فاطمه مستعان

دکتر هدا نیک نام دکتر مریم مشفقی 

دکتر روشن نیکبخت دکتر آزاده مظاهری میبدی

دکتر فاطمه نیلی دکتر اشرف معینی

دکتر مریم هاشمی دکتر ابوالفضل مهدی زاده

دکتر طیبه هاشمی آرانی دکتر منصوره موحدین

سخنرانان
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دکتر زهرا واحدپور دکتر لیال موسوی

دکتر مرضیه وحید دستجردی  دکتر فریبا یارندی

دکتر محبوبه شیرازی دکتر فخرالملوک یاسایی

دکتر ثریا صالح گرگری دکتر منصوره یراقی

دکتر ساغر صالحپور دکتر علی یعقوبی

دکتر سمیرا صحبتی دکتر مینو یغمایی

دکتر زهره یوسفی دکتر سید محمد میریونسی

دکتر سعید نصیری دکتر مهسا ناعمی

دکتر حمید نظریان دکتر زهرا نائیجی

دکتر اعظم السادات موسوی دکتر مهین نجفیان

دکتر معصومه میرزا مرادی دکتر لیال نظری

دکتر سارا میرزاییان دکتر مریم نورزاده

سخنرانان
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برگزار کنندگان و همکاران
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چهارشنبه، 27 بهمن 1400      سالن ابوریحان       ساعت: 11:00 – 8:00

MIS                               دبیرعلمی: دکتر بهناز نوری

الپاراسکوپی10:00 – 8:00

دکتر شهرزاد زاده مدرسالپاراسکوپی در ناباروری8:20 – 8:00

دکتر بهناز نوریالپاراسکوپی در اندومتریوزیس8:40 – 8:20

دکتر ملیحه عربالپاراسکوپی در آنکولوژی زنان9:00 – 8:40

Dr. Khashayar Shakibaالپاراسکوپی در بیماری های کف لگن9:20 – 9:00

دکتر ابوالفضل مهدی زادهدر عود اندومتریوزیس بعد از جراحی چه باید کرد؟9:40 – 9:20

پرسش و پاسخ 10:00 -9:40

هیستروسکوپی11:00 – 10:00

دکتر اشرف معینیهیستروسکوپی در ناباروری 10:20 – 10:00

دکتر طیبه هاشمی آرانیهیستروسکوپی در پولیپ و میوم10:40 – 10:20

دکتر ابراهیم پارسانژاداداره آنومالی های رحم11:00 – 10:40

برنامه روزانه

سمپوزیوم چگونگی بهبود کیفیت تخمک در سیکل ای وی اف 12:30 – 11:30

)شرکت مرک(
دکتر نسرین سحرخیز

Dr. Marcus Meseguer

سمپوزیوم مدیریت آنمی فقر آهن در خانم های باردار 15:00 – 13:30

)شرکت داروسازی دکتر عبیدی(

دکتر صدیقه حنطوش زاده

15:00 – 16:00 ivf تازه های مدیریت بیماران با پاسخ ضعیف درسیکلهای

)شرکت داروسازی روناک(

دکتر هاجر عباسی

چهارشنبه، 27 بهمن 1400      سالن ابوریحان       ساعت: 16:00 – 11:30

سمپوزیوم
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پانل: روش های هورمونی جلوگیری از بارداری12:00 – 11:00

گرداننده پانل: دکتر مینو یغمایی
اعضاء پانل: دکتر مرضیه وحید دستجردی – دکتر فرحناز ترکستانی – دکتر زهرا واحدپور- دکتر مژگان مختاری

موضوعات مورد بحث
عوارض قرص های ضد بارداری خوراکی را چگونه کاهش بدهیم؟ 	
روش های مناسب جلوگیری در مبتالیان به دیابت، بیماری قلبی، و افراد چاق کدام است؟ 	
مصرف قرص های ضد بارداری اورژانس در چه مواردی توصیه می شود و نکات کلیدی استفاده از آنها کدام است؟ 	
در چه مواردی از هورمون های غیر خوراکی ) IUD، نورپلنت، و جز آن( در جلوگیری از بارداری استفاده می شود؟ 	
روش های هورمونی جلوگیری از بارداری  	

13:00 – 14:00STD

دکتر هاله آیت الهیHPV و سرطان ها، آخرین یافته ها13:20 – 13:00

دکتر فرح فرزانهواکسیناسیون بر علیه HPV، دوز بوستر13:40 – 13:20

دکتر منصوره صمیمیاداره واژینیت و سرویسیت مقاوم به درمان14:00 – 13:40

ارائه مقاالت15:00 – 14:00

14:00 – 14:15

نتایج تولید مثل مدروکسی پروژسترون استات با آنتاگونیست 

GnRH در چرخه های ICSI با تخمک اهدایی مشابه  است: 

یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده
دکتر زیبا ظهیری 

14:15 – 14:30

مقایسه کلومیفن سیترات و لتروزول  با لتروزول و کابرگولین 

در القای تخمک گذاری در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی 

کیستیک نابارور: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
دکتر اطهر راسخ جهرمی

14:30 – 14:45

گرانولوسیت  کلونی  محرک  فاکتور  سیستمیک  تجویز  تأثیر 

بر نتایج کمک باروری در زنان نابارور در سیکل های انتقال 

جنین منجمد - ذوب شده
دکتر سپیده پیوندی

14:45 – 15:00
بررسی سطح اینترلوکین 22 طی دوره النه گزینی آندومتر زنان 

دکتر مرضیه قاسمیبا سقط مکرر و ناباروری با علت ناشناخته و مقایسه با افراد بارور سالم

چهارشنبه، 27 بهمن 1400      سالن عالمه طباطبایی        ساعت: 10:30 – 8:30

کارگاه

چهارشنبه، 27 بهمن 1400       سالن عالمه طباطبایی        ساعت: 15:00 – 11:00

  General I           دبیرعلمی: دکتر مینو یغمایی

دکتر صدیقه حسینیکارگاه هیستروسکپی10:30 – 8:30
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پانل: غربالگری و سونوگرافی قبل، حین و بعد از بارداری17:00 – 15:00

گرداننده پانل: دکتر زهرا نائیجی

اعضاء پانل: دکتر سید محمد میریونسی – دکتر عاطفه ابراهیمی –دکتر ترانه ارباب زاده – دکتر نیره رحمتی

موضوعات مورد بحث

استاندارد غربالگری و اسکن سونوگرافیک در سه ماهه ی اول بارداری  	

تشخیص های تهاجمی پریناتال )برای همه یا در موارد خاص( 	

تست های غیر تهاجمی پریناتال )برای همه یا در موارد خاص( 	

زمان مناسب اسکن در سه ماهه دوم بارداری  	

	  )NIPT( مسائل اخالقی، قانونی و مشاوره ی مناسب

غربالگری قبل از بارداری؟ 	

غربالگری بعد از زایمان 	

نکات کلیدی غربالگری و سونوگرافی بارداری 	

ارائه مقاالت18:00 -17:00

17:00 – 17:15
تا  تجویز سولفات منیزیم  زمانی  فاصله  ارتباط  بررسی 

نارس نوزادان بسیار  بر شدت فلج مغزی در  زایمان 
دکتر منصوره کبودساز

17:15 – 17:30

"حمایت های دریافتی"و "روابط جنسی " مهم ترین
ابعاد کیفیت زندگی بعد از زایمان بوده است.

یافته ای جدید در مطالعه ترکیبی
دکتر طاهره مختاریان

با شرح 17:45 – 17:30 دربیمار  بدخیم  از  پاتولوژی خوشخیم  افتراق 

اندومتریوما حال 
دکتر لیال موسوی

باردارى 18:00 – 17:45 نتایج  بر  پروژسترون رکتال  اثر بخشى  بررسى 

با  پارگى زودرس کیسه آب  با تشخیص  باردار  مادران 

سن بارداری ٣٤-٢٦ هفته و پیامدهاى مادرى و نوزادى 

در بیمارستان صیاد شیرازى گرگان در سال ١٣٩٩،یک 

مطالعه کارازمایى بالینى

دکتر مرضیه زنگانه

چهارشنبه، 27 بهمن 1400      سالن عالمه طباطبایی       ساعت: 18:00 – 15:00

 Perinatology II              دبیرعلمی: دکتر زهرا نائیجی
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی، زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

پانل: رشد جنین9:30 – 8:00

گرداننده پانل: دکتر اشرف السادات جمال

اعضاء پانل: دکتر شیرین نیرومنش - دکتر پریچهر پورانصاری – دکتر مریم نورزاده – دکتر مهسا ناعمی – دکتر مینو فالحی

موضوعات مورد بحث

غربالگری و اداره اختالالت جفتی 	

در موارد IUGR زودرس چه باید کرد؟ 	

تعریف و اداره IUGR  دیررس 	

پروتکل ارزیابی رشد جنین کدام است؟ 	

نکات کلیدی در رشد جنین 	

پانل: مایع آمنیوتیک11:00 – 9:30

گرداننده پانل: دکتر صدیقه برنا

اعضاء پانل: دکتر محبوبه شیرازی – دکتر مریم مشفقی – دکتر زهرا سلیمانی 

موضوعات مورد بحث

علل و اداره پلی هیدرامنیوس چگونه است؟ 	

علل و اداره الیگو هیدرامنیوس در سه ماهه دوم و سوم 	

آیا در موارد PROM بستری در بیمارستان ضروری است؟  	

نکات کلیدی مایع آمنیوتیک 	

چهارشنبه، 27 بهمن 1400       سالن شیخ بهائی          ساعت: 11:00 – 8:00

Perinatology I              دبیرعلمی: دکتر پریچهر پورانصاری
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی،زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

سخنرانی کلیدی ناباروری12:00 – 11:00

دکتر نسرین سحرخیزدر موارد میوم قبل از ART چه باید کرد؟11:20 – 11:00

جراحی میوم توسط چه فردی، چه موقع و چگونه انجام 11:40 – 11:20

شود؟

دکتر زیبا ظهیری

دکتر اشرف آل یاسینعوارض پانکچر تخمدان قابل پیشگیری است؟ 12:00 – 11:40

سخنرانی کلیدی ناباروری14:00 – 13:00

13:00 – 13:20OMA, ARTDr. Tommaso Capezzuoli

دکتر مرضیه آقاحسینیاداره آدنومایوزیس   13:40 – 13:20

دکتر ربابه طاهری پناهحفظ باروری در اندومترویزیس چگونه است؟14:00 – 13:40

چهارشنبه، 27 بهمن 1400       سالن شیخ بهائی         ساعت: 14:00 – 11:00

Infertility I                دبیرعلمی: دکتر ساغر صالحپور

پانل: غربالگری، درمان هورمونی و غیر هورمونی یائسگی15:00 – 14:00

گرداننده پانل: دکتر الدن آجری

اعضاء پانل: دکتر فخرالملوک یاسایی – دکتر اطهر راسخ جهرمی - دکتر مریم طالیه – دکتر هاجر عباسی

موضوعات مورد بحث
به تعویق انداختن یائسگی ممکن است؟  	
غربالگری های دوران یائسگی 	
زمان و روش هورمون درمانی سنین حوالی یائسگی 	
نکات کلیدی هورمون درمانی یائسگی 	
روش  های درمان هورمونی و غیرهورمونی در افراد یائسه مبتال به سرطان های وابسته به هورمون 	

پانل: خشکی واژن، فعالیت زناشویی و استئوپروز در یائسگی 16:15 – 15:00

گرداننده پانل: دکتر حوریه شمشیری میالنی
اعضاء پانل: دکتر نفیسه فقیه – دکتر آزاده مظاهری میبدی – دکتر آتنا بهفروز

موضوعات مورد بحث
روش های پیش گیری و درمان استئوپورز در یائسگی 	
خشکی واژن و راه های درمان آن در یائسگی 	

روابط زناشویی و مشکالت آن در دوران حوالی یائسگی و یائسگی 	

چهارشنبه، 27 بهمن 1400       سالن شیخ بهائی        ساعت: 16:15 – 14:00

 General II دبیرعلمی: دکترالدن آجری 
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی، زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

چهارشنبه، 27 بهمن 1400       سالن شیخ بهائی        ساعت: 18:00 – 16:45

دبیرعلمی: دکترالدن آجری 

ارائه مقاالت18:00 – 16:45

16:45 – 17:00
مقایسه سطح سرویکال اینترلوکین ۶ و ۸ در بیماران با و 

سرویکس تلیالی  اپی  داخل  نئوپالزی  دکتر زهرا واحدپوربدون 

دکتر اکرم قهقائیاثر دیابت بر میزان بقا در مبتالیان به سرطان تخمدان17:15 – 17:00

17:15 – 17:30

نتایج هیستروسالپانژیوگرافی در بیماران با حاملگی
خارج از رحم تحت درمان با سالپنگوستومی 

الپاروسکوپی، الپاراتومی و درمان با متوترکسات
دکتر صفورا روح االمین

17:30 – 17:45
انترکتومی روده باریک به علت گانگرن ناشی از ولولوس

دکتر سارا میرزاییان مزانتریک در خانم حامله ترم: گزارش مورد

17:45 – 18:00
اثر ضدمتاستازی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و

دکتر فاطمه کرمیالکتوباسیلوس پاراکازئی بر سلولهای سرطان سرویکس

چهارشنبه، 27 بهمن 1400       سالن شیخ بهائی        ساعت: 16:45 – 16:15

پریناتولوژی

نکات کلیدی پریناتولوژی16:45 – 16:15
دکتر امیر شمشیرسازتازه های سپسیس16:45 – 16:15
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی،زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

پانل: توده تخمدان در خانم جوان9:20 – 8:00

گرداننده پانل: دکتر افسانه تهرانیان

اعضاء پانل: دکتر اعظم السادات موسوی – دکتر حمیدرضا رضوانی - دکتر شهرزاد شیخ حسنی – دکتر اکرم سیف الهی

موضوعات مورد بحث

اداره توده های تخمدان در زنان جوان باردار  	

اداره توده های تخمدان در زنان جوان غیر باردار 	

کانسرهای تخمدان در جوانی 	

حفظ باروری در خانم جوان مبتال به کانسر تخمدان  	

پانل: کانسر آندومتر10:40 – 9:20

گرداننده پانل: دکتر طاهره اشرف گنجویی

اعضاء پانل: دکتر مریم سادات حسینی - دکتر میترا محیط – دکتر زهره شاهوردی – دکتر سهیال سرمدی

دکتر رباب انبیایی - دکتر سهیال امینی مقدم - دکتر معصومه رئوفی

موضوعات مورد بحث

درمان های کنسرواتیو و حفظ باروری در مبتالیان جوان 	

تشخیص های مولکولر و نوین در مرحله بندی  	

نقش هورمون درمانی در کانسر رحم 	

نقش هورمون درمانی در درمان کانسر رحم پیشرفته 	

پانل: کانسر سرویکس )آیا قابلیت حذف شدن کامل وجود دارد؟(12:00 – 10:40

گرداننده پانل: دکتر نادره بهتاش

اعضاء پانل: دکتر فاطمه قائم مقامی – دکتر فریبا یارندی –دکتر علی یعقوبی - دکتر فاطمه نیلی - دکتر عاطفه مریدی 

موضوعات مورد بحث

روش های جدید غربالگری 	

دورنگار کانسر سرویکس  	

حفظ باروری در خانم های جوان 	

روش کمتر تهاجمی رادیوتراپی و کموتراپی 	

کانسر سرویکس در زنان باردار 	

پنجشنبه، 28 بهمن 1400      سالن ابوریحان        ساعت: 12:00 – 8:00

  Gyn-oncology I        دبیرعلمی: دکتر مریم سادات حسینی
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی، زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

12:30 – 13:30

سمپوزیوم مصرف دیدروژسترون در زنان و

مامایی و ناباروری 

)شرکت آتی فارمد(

دکتر مینو یغمایی 

دکتر آزاده شعبانی 

دکتر نفیسه فقیه 

دکتر مرضیه زمانیان

13:30 – 14:30

سمپوزیوم تشخیص و مدیریت زایمان زودرس: 

پارتورشور چگونه میتواند کمک کند. 

)شرکت کاردان اکسیر(

دکتر تانژا نیکولووا 

دکتر مریم کاشانیان 

دکتر مهسا ناعمی

14:30 – 16:00

 endosee سمپوزیوم معرفی

دکتر ساغر صالحپور)شرکت تسنیم بهبود(

16:00 – 17:30

پانل: مشاوره ژنتیک و مدیریت حاملگی های 

پرخطر با سابقه بیماری های ژنتیکی 

در خانواده و ناباروری 

)آزمايشگاه دنا(

گرداننده پانل: دکتر مسعود گرشاسبی

اعضا پانل: دکتر اشرف معینی 

دکتر سید نوید المدنی

پنجشنبه، 28 بهمن 1400      سالن ابوریحان        ساعت: 17:30 – 12:30

سمپوزیوم
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی،زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

نکات کلیدی در سرطان ژنیکوانکولوژی 2 15:00 – 13:00

13:00 – 13:20GTN دکتر فریبا بهنام فرروش های نوین اداره

Dr. Mansoor Raza Mirzaپیشرفت های اخیر در اداره سرطان تخمدان13:45 – 13:20

سونوگرافی روش اولیه ایده آل تشخیص 14:10 – 13:45

تومورهای ژنیکولوژی
Prof. David Cibula

نقش جراحی سایتوریداکتیو و هایپک 14:35 – 14:10

دکتر مهرداد بهلولیدر کانسرهای تخمدان

پرسش و پاسخ15:00 – 14:35

پنجشنبه، 28 بهمن 1400     سالن عالمه طباطبایی       ساعت: 12:30 – 8:30

کارگاه / سمپوزیوم

پنجشنبه، 28 بهمن 1400     سالن عالمه طباطبایی        ساعت: 15:00 – 13:00

Gyn oncology II            دبیرعلمی: دکتر فرح فرزانه

کارگاه کولپوسکپی10:30 – 8:30
دکتر فرح فرزانه

دکتر نفیسه فقیه 

11:00 – 12:30

سمپوزیوم آندومتریوز 
(ESHRE update 2021)

)شرکت سیناژن(

دکتر روشن نیکبخت 

دکتر صدیقه اسماعیل زاده 

دکتر اطهر راسخ جهرمی 

دکتر زهرا حیدر
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی، زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

AUB در شرایط مختلف16:00 – 15:00

دکتر نفیسه ثقفیدر نوجوانان مبتال به خونریزی غیر طبیعی چه باید کرد؟15:20 – 15:00

دکتر مهین نجفیاناثر ابتال به کرونا و واکسیناسیون علیه کرونا بر قاعدگی15:40 – 15:20

15:40 – 16:00
اداره خونریزی بعد از یائسگی با جواب های پاتولوژی مختلف 

) آتروفی، اندومتر پرولیفراتیو و جز آن(
دکتر زهره یوسفی

16:00 – 17:00PCOS :پانل

گرداننده پانل: دکتر زهرا حیدر

اعضاء پانل: دکتر سمانه شیبانی – دکتر سپیده اشرفی وند –دکتر فهیمه رمضانی تهرانی

موضوعات مورد بحث

تعریف و تشخیص PCOS در نوجوانان 	

	 PCOS درمان نوجوانان مبتال به

	 PCOS اختالالت اندوکرین در مبتالیان به 

	 PCOS راهکارهای افزایش باروری در مبتالیان به

پانل :کنترل کیفی محیط آزمایشگاه جنین )نازایی(17:40 – 17:00

گرداننده پانل: دکتر منصوره موحدین

اعضاء پانل: دکتر زهرا شمس مفرحه – دکتر مهسا کاظمی – دکتر ایمان حلوایی

ارائه مقاالت18:00 – 17:40

17:40 – 17:50

تحریک دوتایی تخمدان با گونادوتروپین کوریونی انسانی به
 تنهایی درمقایسه با گونادوتروپین کوریونی انسانی بعالوه
 آگونیست آزادکننده هورمون گونادوتروپین روی میزان 
حاملگی در خانم های نابارور با کاهش ذخیره تخمدان 
درسیکل های تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم - انتقال

دکتر مرضیه زمانیان

17:50 – 18:00

جراحی سایتو ریداکتیو به همراه کموتراپی داخل

 صفاقی با حرارت باال )هایپک(در بیماران مبتال 

به کنسر پیشرفته تخمدان : کیس سریز
دکتر آزاده جعفری

پنجشنبه، 28 بهمن 1400     سالن عالمه طباطبایی       ساعت: 18:00 – 15:00

General IV                دبیرعلمی: دکتر مینو یغمایی
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی،زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

نکات کلیدی ناباروری 10:40 – 9:00

9:00 – 9:20)ART ناباروری و( HPVدکتر صدیقه حسینی

9:20 – 9:40)ART دکتر لیال نظریکویید )ناباروری و

دکتر مهناز اشرفیحمایت انتخابی فار لوتئال10:00 – 9:40

دکتر عباس افالطونیانمتدهای جوان سازی تخمدان10:20 – 10:00

10:20 – 10:40ICSI, PGD, PGS, Sex Selection دکتر فاطمه قلمبر سرانجام
10:40 – 11:20)PGS( پانل: غربالگری ژنتیکی قبل از النه گزینی

گرداننده پانل: دکتر سید محمد میریونسی

اعضاء پانل: دکتر منصوره موحدین – دکتر راضیه دهقانی فیروز آبادی

موضوعات مورد بحث

	 ART در PGS

	 RIF در PGS

PGS در سقط مکرر 	

نکات کلیدی غربالگری ژنتیکی 	

پانل: هوش مصنوعی 12:00 – 11:20

گرداننده پانل: دکتر ساغر صالحپور

اعضاء پانل: دکتر حمید نظریان – دکتر معرفت غفاری – دکتر منصوره موحدین – دکتر مهدی سجودی

موضوعات مورد بحث
	 ART در AI
	 RIF در AI
AI در سقط مکرر 	
آزمایشگاه جنین شناسی در نرم افزار 	

پنجشنبه، 28 بهمن 1400    سالن شیخ بهائی             ساعت: 12:00 – 9:00

 Infertility II             دبیرعلمی:  دکتر صدیقه حسینی

سخنرانی کلیدی پریناتولوژی9:00 – 8:00

دکتر علیرضا شمشیرسازهیسترکتومی اورژانس در حیطه پالسنتا اکرتا8:30 – 8:00

دکتر علیرضا شمشیرسازسرکالژ در تک قلویی9:00 – 8:30

پنجشنبه، 28 بهمن 1400    سالن شیخ بهائی             ساعت: 9:00 – 8:00

Perinatology
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی، زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

13:00 – 15:00Infertility III سخنرانی کلیدی

Dr. Juan Garcia-Velascoحفظ باروری13:20 – 13:00

13:20 – 13:40
تحریک دو مرحله ای تخمدان در موارد پاسخ مناسب و 

نامناسب تخمدان
Dr. Filippo Maria Ubaldi

دکتر سعید البرزیاداره درد اندومتریوزیس از دیدگاه جراحی14:00 – 13:40

Dr. Alberto Vaiarelliدیدگاه های نوین در ناباروری مردان 14:20 – 14:00

14:20 – 14:40RIFDr. Juan Garcia-Velasco

PGT-ADr. Filippo Maria Ubaldi برای همه؟15:00 – 14:40

پنجشنبه، 28 بهمن 1400     سالن شیخ بهائی           ساعت: 15:00 – 13:00

Infertility III            دبیرعلمی: دکتر ساغر صالحپور
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چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی،زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

پانل: میوم و آدنومیوز16:00 – 15:00

گرداننده پانل: دکتر شهال چایچیان

اعضاء پانل: دکتر فیروزه اکبری اسبق – دکتر سعید نصیری – دکتر افسانه قاسمی

موضوعات مورد بحث

اداره افراد مبتال به میوم و آدنومیوز که تمایل به بارداری دارند 	

اداره افراد مبتال به میوم و آدنومیوز که فرزندآوری آنها کامل شده است. 	

تشخیص آدنومیوزیس 	

افتراق لیومیوم و لیومیوسارکوم رحمی 	

نقش الپاراسکوپی و هیستروسکوپی در اداره میوم و آدنومیوزیس 	

16:00 – 17:00ERAS )Enhanced Recovery after Surgery(

دکتر منیژه سیاح ملیپروتکل ERAS در ژنیکوانکولوژی16:20 – 16:00

16:20-  16:40ERAS دکتر فاطمه بهمئیمالحظات بیهوشی در پروتکل

دکتر شیده آریاناپروتکل ERAS در سزارین17:00 – 16:40

ارائه مقاالت18:00 – 17:00

17:00 – 17:15
یافته های الپاراسکوپی و هیستروسکوپی در بیماران 

دکتر مریم هاشمیبا ناباروری با علت ناشناخته

17:15 – 17:30

از  پس  آزمایشگاهی  لقاح  موفقیت  میزان  نتیجه 

درمان جراحِی الپاراسکوپی اندومتریوز و تأثیر فاصله 

زمانی بین عمل جراحی و انتقال جنین منجمد
دکتر مریم کریمی

17:30 – 17:45

بررسی تاثیر تجویز مالتونین بر روی میزان بروز

 بارداری در بیماران با سندرم تخمدان 

IUI پلی کیستیک کاندید
دکتر طاهره بهروزی لک

17:45 – 18:00
انتقال  تا  ذوب جنین  زمانی  فاصله  رابطه  بررسی 

دکتر ندا دائی فرشبافبا نتیجه بارداری در بیماران با پیش آگهی ضعیف

پنجشنبه، 28 بهمن 1400    سالن شیخ بهائی         ساعت: 18:00 – 15:00

  General III                 دبیرعلمی: دکتر الدن آجری
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پانل: اداره بیماری های خاص در بارداری )فشارخون، قلبی عروقی، دیابت، چاقی( 10:00 – 8:00

گرداننده پانل: دکتر پریچهر پورانصاری
اعضاء پانل: دکتر صدیقه حنطوش زاده – دکتر الله اسالمیان– دکتر فاطمه بهادری – دکتر تکتم علیرضایی

دکتر معصومه میرزا مرادی – دکتر مریم ربیعی 

موضوعات مورد بحث
آیا کاردیومیوپاتی پره پارتوم یک بیماری اتوایمیون است؟ 	

اداره خانم مبتال به چاقی در طی بارداری و زایمان 	

آیا کووید 19 می تواند سبب پرکالمپسی شود؟ 	

بیومارکرهای نوین در تشخیص پرکالمپسی 	

تعریف دیابت در بارداری و کنترل مناسب قند خون 	

بهترین درمان دیابت بارداری کدام است؟ 	

آیا توصیه به کاهش وزن قبل یا در طی بارداری می شود؟ 	

نکات کلیدی در اداره بیماری های زمینه ای بارداری 	

پانل: دوقلویی11:30 -10:00

گرداننده پانل: دکتر وجیهه مرصوصی 

اعضاء پانل: دکتر ثریا صالح گرگری – دکتر فاطمه رحیمی شعرباف  – دکتر فاطمه تارا - دکتر نجمیه سعادتی 

موضوعات مورد بحث
عوارض حاملگی مونوکوریونیک  	
زمان و نحوه مناسب ختم بارداری در دوقلویی 	
غربالگری زایمان پره ترم  	

11:30 – 12:30ART سمپوزیوم جایگاه آنتاگونیست ها در

دکتر سعیده دشتی)شرکت داروسازی روناک(

سمپوزیوم تشخیص و درمان فقر فوالت13:30 – 12:30

دکتر سکینه ابراهیمی)شرکت داروسازی دکتر عبیدی(

جمعه، 29 بهمن 1400     سالن ابوریحان          ساعت: 11:30 – 8:00
Perinatology III        دبیرعلمی: دکتر پریچهر پورانصاری

جمعه، 29 بهمن 1400     سالن ابوریحان          ساعت: 13:30 – 11:30
سمپوزیوم

پانل: خونریزی و صدمات حین زایمان15:00 – 13:00

گرداننده پانل: دکتر مریم کاشانیان
اعضاء پانل: دکتر صغری خضردوست – دکتر الهه زارعان – دکتر فاطمه مستعان 

دکتر سید امیر شیخ االسالمی - دکتر آزاده شعبانی – دکتر مینا بخشعلی بختیاری

موضوعات مورد بحث

پیشگیری از پارگی پرینه 	

حاملگی در خانم با سابقه پارگی رحم 	

اداره حاملگی در محل اسکار سزارین 	

برخورد با ميوم حين زايمان و سزارين 	

نحوه القای زایمان در خانم با سابقه سزارین قبلی 	

	 PPH مديريت خون بيمار در
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سخنرانی کلیدی پریناتولوژی12:15 – 11:30

Prof. Gerard Visserمدیریت زایمان پره ترم12:15 – 11:30

جمعه، 29 بهمن 1400     سالن عالمه طباطبایی 

8:30 – 10:30SIS کارگاه
دکتر لیال نظری 

دکتر سمانه شیبانی

سخنرانی کلیدی ژنیکوانکولوژی13:00 – 12:15

دکتر هومن سلیمانی مجدالپاراسکوپی در سرطان مرحله اولیه تخمدان13:00 – 12:15

Perinatology IV          دبیرعلمی: دکتر نوشین امجدی

جمعه، 29 بهمن 1400     سالن عالمه طباطبایی         ساعت: 15:00 – 13:00

پانل: خونریزی و صدمات حین زایمان15:00 – 13:00

گرداننده پانل: دکتر مریم کاشانیان
اعضاء پانل: دکتر صغری خضردوست – دکتر الهه زارعان – دکتر فاطمه مستعان 

دکتر سید امیر شیخ االسالمی - دکتر آزاده شعبانی – دکتر مینا بخشعلی بختیاری

موضوعات مورد بحث

پیشگیری از پارگی پرینه 	

حاملگی در خانم با سابقه پارگی رحم 	

اداره حاملگی در محل اسکار سزارین 	

برخورد با ميوم حين زايمان و سزارين 	

نحوه القای زایمان در خانم با سابقه سزارین قبلی 	

	 PPH مديريت خون بيمار در
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پروالپس ارگان های لگن9:40 – 8:00

دکتر لیال پورعلیبا بیمار مبتال به آپیکال پروالپس چه کنیم؟8:20 – 8:00

دکتر سمیرا صحبتیبا بیمار مبتال به سیستوسل چه کنیم؟8:40 – 8:20

دکتر خدیجه ادبیبا بیمار مبتال به رکتوسل چه کنیم؟    9:00 – 8:40

دکتر پروین باستانیدرمان پارگی مزمن اسفنگتر آنال در اثر ترومای زایمانی         9:20 – 9:00

9:20 – 9:40

آیا درمان پروالپس های درجه پایین سبب 

کاهش عفونت های واژینال و دردهای مزمن 

لگنی می شود؟
دکتر نسرین چنگیزی

پانل: جراحی زیبایی زنان11:00 – 9:40

گرداننده پانل: دکتر طاهره افتخار

اعضاء پانل: دکتر طیبه  جاهد بزرگان - دکتر مریم دلدار - دکتر منصوره یراقی – دکتر مریم حاج هاشمی

موضوعات مورد بحث

	 G و تزریق ژل و چربی در البیا ماژور و تقویت نقطه PRP

انواع روش های البیاپالستی            	

مسایل اخالقی در جراحی زیبایی زنان          	

	 RF لیزر و

جمعه، 29 بهمن 1400     سالن شیخ بهائی          ساعت: 11:00 – 8:00

Urogynecology I        دبیرعلمی: دکتر طیبه جاهد بزرگان
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11:00 – 11:30pop دکتر زینت قنبرینحوه برخورد با عود اعمال جراحی

11:30 – 12:00
نحوه برخورد با عود اعمال جراحی تصحیح 

دکتر مریم امامیبی اختیاری ادراری      

13:00 – 13:30
نحوه برخورد با بیمار مبتال به

 Mixed urinary incontinenceدکتر سکینه حاج ابراهیمی

13:30 – 14:00
اختالالت ادراری بعد از مداخالت ژنیکولوژیک 

Prof. Achim Hermsاز دیدگاه نورویورولوژی

سایر عناوین مهم در اختالالت کف لگن15:00 – 14:00

دکتر ناهید رادنیاتعریف و درمان درد مزمن لگن14:30 – 14:00

دکتر هدا نیک نامجایگاه فیزیوتراپی در ژنیکولوژی و اختالالت کف لگن     15:00 – 14:30

جمعه، 29 بهمن 1400    سالن شیخ بهائی            ساعت: 15:00 – 11:00

Urogynecology II         دبیرعلمی: دکتر سودابه درویش
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چکیده مقاالت سخنرانی ها
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A challenging Question: Can Menopause Be Delayed? 
 » Dr.Ladan Ajori

Associated professor of obstetrics & gynecology, preventative gynecology research center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 we know Natural menopause as the permanent interruption of menstural cycles,that distinguished after a woman has٭ 

experienced 12 months of amnorrhea that is reflection of complete or near complete ovarian follicular depletion with 

resulting hypoestrogenemia and high follicle-stimulating hormone concentration.

Menopause occurs after 40 y. The average age of onset of menopause varies by ethnicity.(48.8*51.4*54 &…)٭ 

Factors Affecting menopausal age:

• The main cause is genetics

• Pregnancy and breastfeeding history

• Oral contraceptive

• Education

• Alcohol and tobacco  use

• Diet high in calories , fruit ,protein, polyunsaturated fat

• Onset age of menopause of the mother 

• Age of menarche

• Gestational age

• Irregular menstural cycles

• BMI

•  Physical activity 

• Unilateral oophorectomy

• Serum lead level

• Socioeconomic status

Challenging Questions:

• Is menopause an endocrinopathy or age related process?

• Is menopause predictable?

• Can menopause be delayed?

 Menopause is a part of woman’s life and life expectancy has increased today with advancement of science and proper٭ 

diagnosis and treatment. A woman is about 30 to 40 years old during this period .on the other hand ,with the onset of 

menopause ,symptoms and  complications such as osteoporosis and heart disease can occur.

There are extensive proven RCT studies on menopause and treatment especially HRT like STRAW,WHI,SWAN٭ 

 Studies on the age of onset of menopause and quality of life and the factors that accelerate or delay menopause are often٭ 

Trusted Source.

 Base on studies 96% of women experience changing in  their quality of life in the menopause period in particular ,women٭ 

in perimenopause and early post menopause live through a more negative impact on their quality of life. Quality of life 

is defind as the perception of the individual a bout her situation in life that influence by many factors like an individ-
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ual physical health , psycological status ,beliefs ,social relation and environment .we have different and many scale for 

assessing quality of life in this period.

Finally we want to answer this question:

?Can Menopause Be Delayed٭ 

• A medical process can delay menopause for up 20y is launched by IVF specialist

• Women who experienced serious health problem of menopause can benefit of this  costly process.

• Doctors used keyhole surgery to remove a small piece of ovarian tissue and sliced up and frozen it.

• In the menopause stage this tissue grafted to body that the transplants could restore hormone levels

• This was the first procedure in the world to provide healthy women ovarian tissue cryopreservation to delay menopause

.And this is less clear that this way is safe and effective way of delay menopause٭ 

Email: ajori@sbmu.ac.ir
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Ultrasound role in Down syndrome screening 
 » Dr. Taraneh Arbabzadeh

Obstetric and gynecologist, Perinatalogist, Shohada hospital, department of Ob & Gyn. Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran

Introduction: Sonographic examination is useful because fetuses with abnormal karyotypes often have anatomic changes 

or anomalies. For patients who choose to have the first-trimester combined test or an integrated screening test for Down 

syndrome, nuchal translucency (NT) is measured as a routine part of the test. Soft markers are ultrasound findings of 

uncertain significance. They do carry an increased risk for fetal aneuploidy, however, and correlation with the patient›s 

biochemical risk status should be done.

Oral presentation:

The American College of Obstetricians and Gynecologists and others have recommended ultrasound examination for all 

pregnant patients. The timing and frequency depend on the indication for the examination. If only a single screening ex-

amination is performed, the optimal time is at 18 to 20 weeks of gestation.

Increased nuchal translucency: Prenatal diagnosis of increased NT is based upon ultrasound measurement of the nuchal 

fluid space when the crown-rump length is 36 to 84 mm, which corresponds to approximately 10 to 14 weeks of gesta-

tion. The optimal time to assess the NT is at 11 weeks of gestation.The most commonly used thresholds for diagnosis of 

increased NT are the 95th and 99th percentiles for gestational age as measured by the crown rump length. Increased NT 

has been associated with increased risks for aneuploidy and structural abnormalities (particularly congenital heart disease), 

which are, in turn, associated with increased risks for miscarriage, fetal demise, neonatal death, developmental and genetic 

syndromes and, in twins, twin-twin transfusion syndrome. Trisomy 21 is the most common aneuploidy associated with 

increased NT.

Soft markers include: Increased nuchal fold, absent nasal bone, echogenic bowel, pyelectasis, shortened long bones, echo-

genic intracardiac focus, and choroid plexus cysts. The prevalence is higher in aneuploid fetuses and the likelihood of 

aneuploidy is significantly increased when more than one marker is present. A detailed evaluation of fetal anatomy should 

be performed whenever one or more soft markers has been identified. The risk of aneuploidy in growth restricted fetuses 

and fetuses with a single umbilical artery is substantially increased above baseline if a structural defect is identified on 

ultrasound examination.

Conclusion: The ultrasound scan should be performed according to international standards and preferably by accredited 

sonographers. The indications for obstetric ultrasound examination vary by trimester. One of the indications for first-tri-

mester ultrasonography is screening for fetal aneuploidy (eg, measure nuchal translucency).Some indications for second- 

and third-trimester ultrasonography are screening for fetal anomalies and evaluation of fetal anatomy.
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Delayed surgical management of the disrupted anal sphincter
 » Dr parvin Bastani

Tabriz University Of Medical Science Urogynecology Department

 Fecal incontinence is the involuntary loss of flatus or feces. The most common cause of fecal incontinence in healthy women is 

obstetric trauma, which can result in mechanical disruption of the anal sphincter muscles or damage to the nerves that 

innervate these muscles. The injury may be occult, and symptoms may not occur until many years after delivery. 

 Women with chronic anal sphincter tears frequently have complete disruption of the perineal body, as well as the external 

and internal anal sphincter. physical examination alone can miss a tear in as many as 25 percent of women who present 

with fecal incontinence. Appropriate patient selection for sphincter repairs is guided by preoperative endoanal ultrasound, 

anorectal physiology testing with anorectal manometry, and pudendal nerve terminal motor latency. An ideal candidate 

for surgery is less than 60 years old, has symptoms of weekly loss of solid bowel movements, and tests results showing low 

anorectal manometry pressures with good pudendal nerve conduction. 

An antibiotic regimen that covers skin and enteric flora should be administered preoperatively. The goal of sphincter repair 

is reconstruction of a muscular cylinder to surround the anal canal and allow for circumferential muscular contraction 

upon attempts to defer defecation. 

It is suggested an overlap technique to attach the snapped ends of the external anal sphincter and the perineal body scar, 

These sutures should be placed in the scar, Preservation of scar minimizes the lateral dissection necessary to create this 

tunnel and thus decreases the risk of injury to the pudendal nerves, which run laterally to the anal sphincter. Diverting 

colostomy does not improve functional results or healing following repair.

 Patients treated surgically also benefit from adjuvant treatments such as dietary manipulation, pharmacologic management, and 

behavioral and biofeedback techniques. 

Women who have a secondary repair of an anal sphincter rupture should be thoroughly counseled regarding future pregnancy and 

deliveries. Experts recommend that a woman with persistent fecal incontinence and a poorly functioning anal sphincter 

despite secondary repair be offered a planned cesarean for subsequent deliveries
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Eras in cesarean section
 » Dr. Shide Ariana

ERAS

Preoperative pathway: antiacid and histamine H2 receptor antagonist should be administered as premedication to reduce 

the risk from aspiration pneumonitis.

Oral and mechanical bowel preparation should not be used before cesarean delivery.

About preoperative fasting : women should be encouraged to drink clear fluids ( palp-free juice,coffee,or tea without milk) 

until to 2 hours before surgery.

A light meal maybe eaten up to6 hours before surgery.

In all women , a first generation cephalosporins is recommended in women in labour or with ruptured membranes, the 

addition of azithromycin confers additional reduction in post operative infections.

Chlorhexidine -alcohol is preferred to aqueous povodine iodine solution for abdominal skin cleaning before caesarean 

delivery.

Regional anesthesia has been found to have a positive impact for enhanced recovery outcomes in terms of pain control, 

organ function,mobility,post operative nausea and vomiting, number of days spent in hospital,and adverse events.

Closure of the hysterotomy in 2 layers may be associated with a lower rate of uterine rupture.

The peritoneum dose not need to be closed because closure is not associated with improved outcomes and increases op-

erative times.

In women with >-2 cm of subcutaneous tissues, reapproximation of that tissue layer should be performed.

In neonate: routine suctioning of the airway or gastric aspiration Should be avoided and used only for symptoms of an 

obstructive airway.

Fluid preloading ,the intravenous administration of ephedrine or phenylephrine, and lower limb compression are effective 

in the reduction of hypotension and the incidence of intraoperative and postoperative nausea and vomiting.

Antiemetic agents are effective for the prevention of post operative nausea and vomiting during cesarean delivery.

A regular diet within the 2 hours after cesarean delivery is recommended.

Early mobilization after cesarean delivery recommended.
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Recommendations for management of patients requesting 
FGCS or expressing concern about their genitalia

 » Dr Tahereh Eftekhar

 The term “female genital cosmetic procedures” (FGCPs) encompasses numerous interventions refers to non-medically.1٭ 

indicated cosmetic surgical procedures which change the structure and appearance of the healthy external genitalia of 

women, or internally in the case of vaginal tightening. This increasing provision of FGCS as a solution has prompted 

ethical and scientific debates and significant media attention1. The obstetrician and gynaecologist should play an im-

portant role in helping women to understand their anatomy and to respect individual variations. (III-A) 

 For women who present with requests for vaginal cosmetic procedures, a complete medical, sexual, and gynaecologic .2٭ 

history should be obtained and the absence of any major sexual or psychological dysfunction should be ascertained. 

Any possibility of coercion or exploitation should be ruled out. (III-B) 

 Counselling should be a priority for women requesting female genital cosmetic surgery. Topics should include normal .3٭ 

variation and physiological changes over the lifespan, as well as the possibility of unintended consequences of cosmetic 

surgery to the genital area. The lack of evidence regarding outcomes and the lack of data on the impact of subsequent 

changes during pregnancy or menopause should also be discussed and considered part of the informed consent process. 

(III-L)

 There is little evidence to support any of the female genital cosmetic surgeries in terms of improvement to sexual .4٭ 

satisfaction or self-image. Physicians choosing to proceed with these cosmetic procedures should not promote these 

surgeries for the enhancement of sexual function and advertising of female genital cosmetic surgical procedures should 

be avoided (III-L) 

 Physicians who see adolescents requesting female genital cosmetic surgery require additional expertise in counselling .5٭ 

adolescents. Such procedures should not be offered until complete maturity including genital maturity, and parental 

consent is not required at that time. (III-L)

 ,Non-medical terms, including but not restricted to vaginal rejuvenation, clitoral resurfacing, and G-spot enhancement .6٭ 

should be recognized as marketing terms only, with no medical origin; therefore they cannot be scientifically evaluated. 

(III-L
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Ovarian rejuvenation in women with diminished ovarian reserve
 » Dr. Aflatoonian A.

Research and Clinical Center for Infertility, Yazd Reproductive Sciences Institute, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

Usually poor ovarian response (POR) to gonadotropins shows a diminished ovarian reserve (DOR) due to few recruitable 

follicles in spite of aggressive stimulation. However, the decrease in the quantity and quality of the oocytes with aging is 

physiological, some women experience premature DOR and become infertile much earlier than natural time. Currently, the 

treatment is in vitro fertilization in conjunction with egg donation. 

Recently novel features have been studied to act in the initial phases, with activating and inhibiting factors. Hippo-signaling 

disruption is a new method using in vitro activation (IVA); the in vitro stimulation of the ovarian Akt signaling pathway 

in ovarian cortex fragments. Data from animal studies with the application of aforementioned techniques such as IVA have 

raised hope for patients with POI and DOR. 

Another novel therapeutic choice in these patients is the infusion of bone marrow-derived stem cells (BMDSC) for supplying a 

suitable ovarian niche to preserve or improve follicular rescue in patients with impaired ovarian reserve. However, clinical 

trials are needed for confirmation of these encouraging results and therefore they should still be considered experimental.

Several recent studies investigated innovative treatments such as platelet-rich plasma (PRP), with or without stem cell 

therapy for restoring a small percentage of the ovarian reserve. Preliminary studies indicated that women with low ovarian 

reserve may benefit from intraovarian injection of autologous PRP prior to assisted reproductive cycles as an alternative 

treatment approach. Newly, we designed a randomized clinical trial to assess the effect of PRP intraovarian injection versus 

PRP plus gonadotropin and gonadotropin alone on ovarian rejuvenation in patients with diminished ovarian reserve. Even 

though the results regarding PRP injection for treatment of patients with low ovarian reserve are encouraging, it is critical 

to identify the mechanism of action and to try to detect the unintended consequences before PRP injection is applied in 

clinical settings.

In conclusion, despite the progression in infertility treatment, DOR and poor responder cases are still remain as major 

problems in the field of reproduction.  The safety and efficacy of PRP, Hippo-signaling disruption method and stem cell 

therapy need to be recognized through well-designed prospective randomized clinical trials.
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Management of adenomyosis
 » Dr. Marzieh Aghahoseini

Marzieh Aghahoseini, Tehran University of Medical Sciences

Presence of endometrial epithelial/ stromal cell within myometrium.

Enigmatic gynecological disorder with prevalence 20-35% 

Heterogenous disease as anatomical, clinical phenotype normal size to much enlarge uterus.

Heavy dysmenorrhea, heavy hyper menorrhea no symptom.

Frequent by co-exist with endometrisis.

Weather certain subtypes have great impact on reproduction.

Diagnosis: no internationally agreement ultrasound, MRI.

Consensus adenomyosis confer strongly considered with junctional zone thickness >12mm

Correlation between adenomyosis in fertility with increase junctional zonerisk of abortion , implantation  

Medical- surgical therapy

Conservative surgery, modified reduction surgery age is important for conservative surgery pharmacological treatment.

GnRH-a progesterone dienogest.

Levonorgestrel intra uterine system.
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induction of labor in women with a prior cesarean birth
 » Dr.mina bakhshali Bakhtiari

 Department of Gynecology of Shohadaye Tajrish Hospital , Shahid  Beheshti University of Medical Sciences,Tehran,Iran

Vaginal birth after cesarean section (VBAC) describes a vaginal delivery in a women who had given birth via cesarean 

section .Patients desiring VBAC delivery undergo a trial of labor (TOL), also called trial of labor after cesarean section 

(TOLAC) . Patients who have undergone successful VBAC benefit from the avoidance of surgical recovery in the postpar-

tum period. Increase in VBAC deliveries also will serve to decrease the overall cesarean delivery rate they occasionally need 

delivery before the onset of spontaneous labor (depend  on condition of mother or fetus).the safest and best  method of 

cervical ripening and induction of labor have not been established .when we have A prior vaginal delivery and a favorable 

cervix (Bishop score ≥6) the likelihood of VBAC is increased.

Some contraindications are:

• previous classic or ‘‘T’’ incision

• prior uterine rupture

• otherwise contraindications for vaginal delivery

• 3 or more prior cesarean deliveries(there is controversy in different guideline)

MANAGEMENT OF INDUCTION and augmentation in this population:

• They should receive additional counseling regarding the option of TOLAC versus PRCD

• early ultrasound to confirm gestational age

• several studies have demonstrated increased risks of uterine rupture when prostaglandins (such as misoprostol ) are used for 

cervical ripening (should not use)

• amniotomy and administer oxytocin for woman with favorable cervix

• mechanical dilation with intracervical balloons is used in patients with an unripe cervix

• there is an approximate 1.5-fold increased risks of CD in induced and/or augmented labor compared with spontaneous labor

• Patients should have fetal heart monitored closely in labor 

• Rarely, manual exploration of the uterus following placental delivery may lead to suspicion or discovery of previously undetected 

dehiscence of the uterine scar

• epidural analgesia is not contraindicated in planned VBAC. ( caution for hidden of symptom uterin rupture)

Email: mina.bakhtiary@sbmu.ac.ir
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 » Dr. Fariba Behnamfar

Malignant forms of GTD are collectively referred to as gestational trophoblastic neoplasia (GTN ), and include invasive 

mole, choriocarcinoma, placental site trophoblastic tumor (PSTT) and, epithelioid  trophoblastic tumor (ETT). Workup for 

GTN  includes history and physical examination and metastatic imaging workup.

Low-risk GTN is defined as a FIGO prognostic score of less than 7. Standard first-line treatment is single-agent chemother-

apy, methotrexate or dactinomycin. Second-line therapy is change to the alternative single-agent chemotherapy. For patients 

with poor response the most commonly used regiment is EMA/CO. 

High risk GTN is defined as a prognostic greater than or equal 7 or FIGO stage IV. They should be treated with multiagent 

chemotherapy, EMA-CO, EMA-EP.

Several additional treatment regiments have been shown to have some activity when treating resistant GTN, including 

high-dose chemotherapy (HDC) with peripheral stem cell transplant, immunotherapy and other chemotherapy regiments. 

Pemberolizumab and Avelumab are monoclonal antibody. Gemcitabine, Capecitabine and fluorouracil may also have po-

tential for treating GTN in this setting.

Adjuvant surgical procedures, especially hysterectomy with salpingectomy and pulmonary resection, maybe required to 

manage high-risk, chemotherapy-resistant diseases.

Select patients with isolated disease, especially in the uterus and lungs, maybe candidates for surgical resection.        
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Twin anemia polycythemia sequence (TAPS)
 » Dr. Fatemeh Tara

Professor, Perinatologist in Department of Obstetrics and Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Twin anemia polycythemia sequence (TAPS) is a form of twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS) that can complicate 

monochorionic twin pregnancies and characterized by a large inter-twin hemoglobin difference without amniotic fluid 

discordance. Post-laser TAPS occurs in 2 to 13 percent of TTTS pregnancies treated with laser ablation up to six weeks 

after the procedure. Risk factors include TTTS with few anastomoses and no artery-to-artery communications before laser 

ablation. TAPS may also occur spontaneously. 

In contrast to classical TTTS, TAPS is caused by the joining of a few small caliber artery-to-vein vessel connections (AV 

anastomoses). These AV anastomoses are typically near the edge of the placenta and are less than 1 mm in diameter.

Treatment – Consideration for treatment is based on progression of the discordance between the MCA-PSVs of the twins. 

We reserve treatment for pregnancies with >stage II TAPS (ie, MCA-PSV of >1.7 MoM in one fetus and <0.8 MoM in the 

other fetus). Both spontaneous TAPS and TAPS after laser ablation have been treated with expectant management, laser 

surgery, in utero transfusion, selective feticide, and early delivery. There is no consensus regarding the optimal treatment. 

We make the decision regarding the best approach on a case-by-case basis based on gestational age and the acuity of the 

TAPS. If there is a significant disparity in the MCA velocities of the twins soon after the procedure, we offer selective fetal 

reduction or an attempt at repeat laser ablation. However, a repeat laser procedure can often be difficult due to bloody 

amniotic fluid as a result of the previous procedure. If termination of pregnancy is an option, it should be considered; 

otherwise, a repeat laser procedure is offered.

Outcome – In the absence of fetal treatment, the outcome spectrum of spontaneous and post fetal laser ablation cases 

includes delivery of two healthy neonates, need for neonatal blood transfusion or partial exchange transfusion, and death 

of one or both twins.
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The role of CRS and HIPEC in the management of ovarian cancer
 » Dr.Mehrdad Bohlooli

General and oncologic surgeon- Jam hospital-Tehran-Iran

Progress in the management of peritoneal metastases from gastrointestinal and gynecological malignancies has continued 

over the last three decades. Cytoreductive surgery with peritonectomy procedures and visceral resections have become 

well-defined and are currently completed with minimal morbidity and mortality. The second component of peritoneal 

metastases treatment is hyperthermia intra peritoneal chemotherapy (Hipec).

A reliable group of prognostic indicators, including  histopathology,peritoneal cancer index(PCI), and completeness of 

cytoreductive score (CC score)have been validated in peritoneal metastases. There is one extremely important aspect of 

peritoneal metastases management that has been lagged far behind the others.That is accurate preoperative assessment of 

the extent and distribution of peritoneal surface malignancy. This accurate assessment prior to surgery would be of great 

benefit.

Epithelial ovarian cancer (EOC) affects over 200000 women, and causes 125000 death annually worldwide. It is the 9 th 

most common cause of female cancer, and the 5th most common cause of cancer death in women.

Survival in patients suffering from EOC remains extremely poor with standard treatments.

Sound theoretical reasons exist for incorporating HIPEC at all natural-history time points of EOC,and the evidence sug-

gests that it can be given safely. The demonstration of the potential benefit of HIPEC must be validated by ongoing and 

future randomized trials.

We describe indications, preoperative management, and surgical management of cytoreductive surgery and Hipec for pa-

tients with epithelial ovarian cancer , and we also focus on most important trials about use of hipec in patients with EOC.
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 » Dr. Deldar

Genitourinary syndrome of menopause (GSM) causes significant symptomatic aggravation that affects the quality of life 

(QoL). Vulvovaginal atrophy (VVA) , the hallmark of GSM , is managed with topical non – hormonal therapy , including 

moisturizers and lubricants , and topical estrogen application.

Patients not responding / being unsatisfied with previous local estrogen therapies are candidates for a noninvasive modality. 

Laser and other energy-based devices have been marketed for treatment of vulvovaginal atrophy, but the safety and efficacy 

of these devices remain uncertain.

 In a properly counseled patient who has no other options, this may be considered for treatment of GSM but should not be 

considered for other indications, including sexual enhancement, lichen sclerosis, and vulvar vestibulitis syndrome.

Laser therapy typically consists of three laser treatment sessions over a specified time period (usually one session every four 

to six weeks). Beneficial effects appear to result from remodeling of vaginal tissue .

Laser or energy-based devices have not been cleared or approved by the FDA for the treatment of vulvovaginal atrophy.

 In July 2018, the FDA issued a safety communication warning patients about the risks associated with use of these devices, 

which include vaginal burns, scarring, pain during sexual intercourse, and recurring/chronic pain .

In August 2018, the American College of Obstetricians and Gynecologists advised that additional data from randomized 

trials are needed to further assess the efficacy and safety of this procedure .

A 2020 clinical consensus statement by the American Urogynecologic Society also noted that, while energy-based therapies 

had shown treatment promise, long-term outcomes were not yet understood 
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Chronic pelvic pain
 » Dr. Radnia

DEFINITION:

 there is no consensus on the definition of CPP, it is generally defined as non-cyclic pain perceived to be in the pelvic area 

that has persisted for three to six months or longer and is unrelated to pregnancy.

The pain can be constant, or episodic, but does not include cyclic pain (ie, occurring only with menses, which is defined 

as dysmenorrhea) .

 CPP generally refers to pain that is limited to the anatomic pelvis (between the umbilicus and the inguinal ligament) . As 

such, perineal or vulvar pain disorders are typically categorized separately from CPP.

 CPP is a symptom with many potential underlying causes, including identifiable pathology (eg, endometriosis) or func-

tional pain syndromes . In a cohort analysis of a primary care database, irritable bowel syndrome and cystitis were the most 

common diagnoses of women with pelvic pain across all age groups.

Regardless of the initial source of pain, there is increasing awareness that persistence of pain, from any underlying etiology, 

is a risk factor for the development of a chronic pain syndrome as a result of central nervous system changes collectively 

referred to as central sensitization.

CLINICAL PRESENTATION: 

The hallmark symptom of women with CPP is non-cyclic pain localized to the pelvis of three to six months› duration or 

longer. Women with CPP may also have pain that radiates beyond the pelvis. Associated symptoms can include urinary 

or gastrointestinal symptoms, impaired quality of life (eg, no longer taking part in certain activities), and mental health 

changes (eg, depression, anxiety).

INITIAL EVALUATION:

 CPP is a clinical syndrome based upon patient history of non-cyclic pelvic pain for at least three to six months› duration. 

Once the diagnosis of CPP is made, the clinician then begins the process of identifying and treating all possible causes of 

the pain, as there may be more than one underlying etiology.

 The diagnostic process can be challenging as CPP from a specific cause can coexist with a centralized chronic pain syn-

drome.

Patients with alarm findings : In women with CPP, severe pain can represent worsening of the chronic pain syndrome 

or result from an acute abdominopelvic process. As with acute pelvic pain, women with unstable vital signs, peritoneal 

signs, or suspected life-threatening pathology (eg, ectopic pregnancy, bowel perforation) should be referred for emergency 

evaluation and management. Additionally, women whose clinical presentations are suspicious for acute appendicitis, pelvic 

inflammatory disease, obstructive renal stones,

or ovarian torsion are also referred for expedient evaluation.

Pain characteristics:

• Provocative and palliative factors

• Quality

• Radiation
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Associated findings:

• Sexual symptoms

• Urinary symptoms

• Bowel symptoms

• Myofascial symptoms

TARGETED EVALUATION BASED ON INITIAL FINDINGS

The clinical features identified in the initial history, physical examination, and targeted testing guide the subsequent evaluation. 

They  aim to identify signs, symptoms, and/or test results that indicate that one or more organ systems may be involved.

1. Gynecologic  :Common causes

• Endometriosis

• Prior pelvic inflammatory disease (PID)

• Adhesions

• Adenomyosis

• Leiomyoma

2.Urologic

3.Gastrointestinal

4. Musculoskeletal: Myofascial pelvic pain syndrome/Fibromyalgia

5.Psychosocial
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Perimenopausal and Menopausal screening
Dr. Rasekh Jahromi Athar1

1. Rasekhjahromi Athar(MD) ,Obstetrician and Gynecologist, women›s Health and diseases  research center , Jahrom University of medical 

sciences, Jahrom, Iran.

 E-mail  :Drrasekh@yahoo.com

Abstract 

The purpose of this lecture is to screen the factors associated with menopause.

The most important contribution a clinician can provide to the perimenopausal and menopausal  woman is the awareness 

that reproductive aging is a normal phenomenon. Use educational materials, but also explain them using your own words.

Involve family members during counseling and educational visits. Consider designating a member of your staff as the 

menopause resource person. Encourage the use of telephone calls, communication tools and emails. Use an effective, 

well-trained counselor for patients who need in-depth help in coping with life’s trials and tribulations. Preventive inter-

vention during the perimenopausal years has three major goals. The overall objective is to demystify reproductive aging 

and ensure that phases of menopause transition and postmenopause are approached as physiology and not pathology. The 

overarching goal is to optimize mental, physical, and social well-being. A specific goal is to detect as early as possible any 

of the major chronic diseases, including hypertension, heart disease, diabetes mellitus, and cancer, as well as impairments 

of vision, hearing, and teeth. Finally, the clinician should help symptomatic perimenopausal women to smoothly traverse 

the menopausal period of life. Annual visits should include assessment of vitals (blood pressure and pulse),body weight 

and BMI (body mass index), breast and pelvic examinations, and screening for sexually transmitted infections when ap-

propriate. Thyroid function(TSH) should be assessed in the 40’s and annually beginning at age 60, increases with aging. 

Annual screening mammography should begin at age 40 .At each visit, appropriate testing is scheduled for specific chronic 

conditions including abnormal lipids, and counseling covers changing nutritional needs; physical activities; injury preven-

tion; occupational, sexual, marital, and parental problems; urinary function; and use of tobacco, alcohol, and drugs. Stool 

hemoccult testing should be performed annually after age 50.For low risk individuals without a family history of colon 

cancer, screening colonoscopy is recommended starting at age 50, and then every 10 years through age 75.

Conclusion: women›s health and the quality of life (QoL) Perimenopausal and after menopause is importance. Therefore, 

careful screening can prevent complications.

Key words: women›s health, quality of life ,perimenopausal, menopause, screening
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Enhanced recovery after surgery (ERAS)Protocol for gynecological procedures 
 » Sayyah Melli Manizheh

Sayyah Melli Manizheh, MD, MSc, Fellowship of Gyn. Oncology Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

The ERAS Society, founded in 2010, developed international consensus guidelines and resources to implement ERAS 

bundles. ERAS programs combine evidence-based elements of care during the pre-, intra-, and postoperative experiences 

to decrease physiological stress, organ dysfunction and thus, enable patients to recover more quickly than with standard 

surgical care. Notably, elements of ERAS pathways will continue to evolve as new evidence emerges. Recommendations are 

based not only on the quality of evidence but also on balancing desirable and undesirable effects. ERAS programs typically 

include the active participation of the patient and multidisciplinary and multimodal interventions to minimize the physio-

logic changes associated with surgery. The patient is a fundamental component of ERAS protocols and is involved in every 

step from surgery through discharge. Patients undergoing planned gynecologic surgery with an overnight stay are candi-

dates for an ERAS protocol. Although an ERAS pathway can broadly apply to most gynecologic surgery, modified guide-

lines have been proposed for gynecologic oncology patients and CS. In general, enhanced recovery focuses on; optimizing 

patient education and perioperative expectations, decreasing the perioperative fasting period, maintaining euvolemia and 

normothermia, increasing mobilization, providing multimodal pain relief, providing multimodal nausea and vomiting 

prophylaxis, reduction in postoperative opioid use, length of stay and decreasing unnecessary or prolonged use of catheters 

and drains. Compared with traditional postoperative care, ERAS protocols focus on optimizing patient education and 

perioperative expectations and have been associated with decreased nursing time and cost while simultaneously improving 

patient satisfaction and quality of life. ERAS Society guidelines will be presented in the webinar.
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Approach to endometrial cancer survivors
 » Tahereh Ashrafganjoei M.D

Gynecologic Oncologist, Associate Prof, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 

Endometrial cancer is the most common of the gynecologic cancers. Fortunately, most patients will survive their initial 

diagnosis, making this the largest group of survivors who had a gynecologic malignancy. Unlike the majority of other solid 

tumors, endometrial cancer incidence and death rates have been increasing. The overall trends in incidence and death may 

be due to patients living longer, increasing rates of obesity, and increase in higher-risk histologies. Posttreatment surveil-

lance is aimed at the early detection of recurrent disease. For patients with endometrial carcinoma, surveillance consists 

mainly of monitoring for symptoms and physical examinations. 

Obesity is perhaps the most important risk factor for the development of endometrial cancer. In addition, obesity may be 

associated with poorer outcomes after treatment. Therefore, endometrial cancer survivors are encouraged to adopt lifestyle 

modifications, including increased physical activity, regular exercise routines, and overall be less sedentary. The majority 

of recurrences of endometrial carcinoma occur within three years after treatment and are fairly evenly distributed between 

vaginal/pelvic and distant (abdominal or lung) metastases. The most common sites of recurrent disease are the vaginal 

vault, pelvis, abdomen, and lungs.

Vaginal cytology does not  be recommended to perform in endometrial cancer survivors because the data suggest they 

are not useful in early detection of recurrent disease. Sexual dysfunction in endometrial cancer survivors is complex and 

multifactorial. Sexual dysfunction may be related to the surgical procedure itself or may be related to adjuvant radiation 

therapy or chemotherapy. Sexual symptoms are important to address in these patients because treatments are available if 

symptoms are present.Estrogen-replacement therapy is suggested only for patients with low-risk disease. Because sentinel 

node dissection has largely replaced full  lymphadenectomy in the management of endometrial cancer, lymphedema has 

become uncommon in endometrial cancer survivors. If it occurs, education, support, and referral to a physical therapist 

with expertise in treating lower-extremity lymphedema can improve quality of life. 
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The reproductive outcomes of medroxyprogesterone acetate are comparable 
to GnRH antagonist in oocyte donors/ICSI cycles: a randomized controlled trial 

 » Dr. Ziba Zahiri Sorouri

Professor of Infertility & IVF, Reproductive Health Research Center, Department of Obstetrics & Gynecology, Alzhra Hospital, School of 

Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran; Mehr Fertility Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, 

Iran /email: drzibazahiri@yahoo.com

Background and aim: In patients undergoing in vitro fertilization (IVF), the sudden increase or early peak of luteinizing 

hormone (LH) is one of the reasons for the cancellation of the cycle during controlled ovarian stimulation (COS). Medroxy-

progesterone acetate (MPA) could be effective in preventing premature LH surges during COS. The current study was 

conducted to compare the efficacy of MPA in the oocyte donation cycles to the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) 

antagonist protocol.

Methods: This single-blind randomized controlled trial study (IRCT20081007001306N10) was performed on overall 185 

oocyte donors referred to a private infertility center, Rasht, Iran, between August 2019 and May 2020. Participants were 

randomized into two groups: 91 patients in GnRH antagonist (group A) and 94 patients in MPA (group B). LH, estradi-

ol, and progesterone levels on the day of triggering, number of dominant follicles, retrieved oocytes, metaphase II (MII) 

oocytes, total embryos, transferred embryos, and rate of positive human chorionic gonadotropin (positive -hCG test), 

gestational sac formation, fetal heartbeat detection at six weeks of gestation, live birth, and ovarian hyperstimulation syn-

drome (OHSS) were recorded. Independent chi-square and t-tests were performed to compare the two treatment groups 

for assessed variables. To determine the factors affecting the reproductive outcomes variables were entered into multiple 

logistic regression model. 

Results: The findings of this study showed that LH levels on the day of triggering were statistically different between groups 

A and B (A= 0.7 (0.5-1.15), B= 0.99 (0.2-1.81), P=0.004), but this difference was not clinically significant. There were no 

significant differences in the number of embryos (P=0.104), gestational sac formation (P=0.122), fetal heartbeat detection 

(P=0.483), live birth rate (P=0.674), and rate of OHSS (P=0.621). 

Conclusions: The study showed that the embryos resulting from the two stimulation regimens had the same developmental 

potential. These results suggested that ovarian stimulation using GnRH antagonist injection can be replaced with MPA as 

an oral alternative combined with embryo cryopreservation that is more cost-effective and easier to use. However, further 

studies are needed to confirm the results of the present study.

Keywords: IVF, medroxyprogesterone acetate, GnRH antagonist, oocyte donation, controlled ovarian stimulation 

 



50

چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی، زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

Laparoscopy in Gyneco-Oncology
 » Dr. Malihe Arab

Abstract

Maliheh Arab.Professor of Gyneco-Oncology.Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services.Tehran.Iran.

Studies around laparoscopy in gynecologic cancers are increasing.

Endometrial carcinoma- preffered method of surgery in endometrial carcinoma is laparoscopy. If cancer is limited to 

uterus and complete surgery is possible,the best option is laparoscopy.In some conditions open surgery is preferred such 

as very large uterus,severe adhesions,advanced disease,and medical comorbidities which prolonge  trendelenberg position 

is not allowed.

Ovarian cancer- standard choice of operation in ovarian cancer is open.In early stage epithelial ovarian cancer , borderline 

tumors, and low grade ovarian cancers such as granulosa tumors laparoscopy is widely used by Gyneco-Oncology services.

Diagnostic laparoscopy is able to predict optimal debulking in 70-100% of patients ,and is very useful in decision making 

of primary operation or Neoadjuvant chemotherapy. 

Cervical cancer-Open surgery is standard choice in cervical cancer due to better survival, although in less than 2 cm tu-

mors laparoscopy might be considered and studies in this subgroup are not enough.  
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Peripartum Cardiomyopathy
 » Dr Toktam Alirezaei

Dr Toktam Alirezaei, Assistant professor of Cardiology, SBMU

PPCM is an idiopathic condition with left ventricular (LV) systolic dysfunction (ejection fraction [EF] <45%) towards the 

end of pregnancy or following delivery, when no other cause of heart failure (HF) is foun. Risk factors for PPCM include 

African ancestry, pre-eclampsia and hypertension, multifetal pregnancies, and older maternal age.

Etiology of PPCM is poorly understood. Diagnosis is often delayed, as symptoms overlap those of normal pregnancy. 

PPCM is associated with higher recovery rates compared to other forms of HF, occurring as late as 2 years.

Management has to ensure fetal safety. During pregnancy and lactation, loop diuretics, beta-blockers, digoxin, and hy-

dralazine/nitrates can be used. Anticoagulation is endorsed by the American Heart Association if EF is <30% during late 

pregnancy and up to 8 weeks postpartum. 

The role of bromocriptine as a therapeutic agent is currently experimental. Early delivery or termination of pregnancy 

should be considered in case of hemodynamic instability. Stable patients are delivered vaginally unless there are obstetric 

reasons for a cesarean section. 

Data on risk for arrhythmias are conflicted. Contraception should be discussed as soon as feasible. If LV dysfunction per-

sists, medications should be continued indefinitely. Appropriate counseling should be provided for patients considering 

additional pregnancies. 

During subsequent pregnancies, women with PPCM should be closely followed.
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Genitourinary syndrome of menopause
 » Dr. Faghih

Genitourinary syndrome of menopause (GSM) is defined as a collection of symptoms and signs (dryness, burning, dyspa-

reunia) related to a decrease in estrogen and other sex steroids. 

For most patients with GSM treatment, nonhormonal vaginal moisturizers and lubricants are the preferred approach to 

initial therapy. For patients with GSM who are not adequately treated with vaginal moisturizers and lubricants, recommen-

dations are low-dose vaginal estrogen. 

Patients who have symptomatic external atrophy can use cream so that the cream may also be applied directly to these 

areas. When the vulvar atrophy improves, switch to a vaginal insert or ring, depending on patient preference. For patients 

without external atrophy, start with a vaginal insert and switch to the ring if long-term therapy is desired and if the patient 

is comfortable with use of the ring.

For patients with breast cancer in whom symptoms of GSM are not adequately managed with nonhormonal vaginal mois-

turizers and lubricants, management is guided by the type of breast cancer treatment the patient is receiving.

 For most patients treated with selective estrogen receptor modulators, we suggest treatment with low-dose vaginal estrogen 

or vaginal dehydroepiandrosterone (DHEA).

For most patients treated with aromatase inhibitors (AIs), we suggest not using vaginal estrogen, DHEA, or testosterone. 

Some oncologists may switch treatment from AI therapy to tamoxifen, depending on the risk features of the cancer and 

patient preferences, because of the lower risk of developing GSM.

Patients with refractory symptoms of GSM may benefit from pelvic physical therapy and vaginal dilators.

Laser and other energy-based devices have been marketed for treatment of vulvovaginal atrophy, but the safety and efficacy 

of these devices remain uncertain. these devices have not been cleared or approved by the FDA for the treatment of vulvo-

vaginal atrophy. this may be considered for treatment of GSM but should not be considered for other indications, including 

sexual enhancement, lichen sclerosis, and vulvar vestibulitis syndrome. 

Laser therapy typically consists of 3 laser treatment sessions, usually 1 session every 4 to 6 weeks. Beneficial effects appear 

to result from remodeling of vaginal tissue. However, optimal patient inclusion or exclusion criteria, treatment number, and 

maintenance therapy are not yet known.
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Intrauterine growth restriction (IUGR) 
 » Dr Minoo Fallahi

Neonatologist Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Intrauterine growth restriction (IUGR) encompasses pregnancies complicated by poor fetal growth, where the fetus’s 

growth is less than its genetic potential. IUGR is a common complication of pregnancy and has both short- and long-term 

sequelae for offspring.

It has been estimated that up to 10 percent of live-born infants are characterized as IUGR, and that this percentage is likely 

higher among stillborn neonates.

Not only does fetal growth restriction increase overall mortality by increasing risk of intrauterine demise, stillbirth, and 

neonatal death, it also carries significant comorbidities for the surviving neonate.

There are four broad etiologic categories for IUGR: Fetal factors (e.g., genetic potential), Maternal factors (e.g., age, parity, 

health, gestational conditions), Placental factors (e.g., structural abnormalities, abnormal vascularity) and Environmental 

factors ((e.g., exposure to congenital infection, teratogens, maternal substance abuse, high altitude, location) which affect 

fetal growth patterns.

After birth, IUGR neonates are at increased risk for admission to the intensive care unit, requiring monitoring and treatment for 

complications of IUGR, which include but are not limited to hypoglycemia, hyperbilirubinemia, hypothermia, Hypoxic 

ischemic encephalopathy polycythemia and respiratory distress syndrome.

IUGR has been classified into two types: asymmetric versus symmetric. Therefore, asymmetric IUGR typically manifests 

as a fetus with a disproportionately high head circumference percentile compared to percentile for weight. Height can be 

normal to low normal

Symmetric IUGR, on the other hand, results in a fetus or neonate with proportionately low anthropometric measurements 

of head circumference, weight, and length. This pattern is less common than asymmetric IUGR, representing 20%-30% of 

all IUGR cases, and the poor growth rate is often detectable earlier in pregnancy.

Often, asymmetric IUGR is seen in association with fetal etiologies such as genetic or chromosomal disorders, and prognosis is 

generally worse in these cases.

IUGR has significant short- and long-term consequences for the neonate

The neonatal problems of IUGR neonates consisted of hypoglycemia, hypothermia hypocalcemia, polycythemia, jaundice, 

respiratory complications such as: meconium aspiration, persistent pulmonary hypertension, feeding intolerance, 

necrotizing enterocolitis seizures, intraventricular hemorrhage.

There are long-term neurodevelopmental, as well as

cardiometabolic consequences, of poor growth in utero such as: renal dysfunction cardiovascular disease, diabetes and 

obesity. The neurodevelopmental outcomes of IUGR offspring are known to be worse than those of their AGA counterparts, IUGR 

neonates are at increased risk for cerebral palsy and for lower scores across multiple neurocognitive domains including 

cognition, attention, mood, and social skill.

There are a number of other long-term sequelae that are being reported in association with IUGR, such as propensity to-

ward cancer, schizophrenia, Alzheimer’s disease, polycystic ovarian syndrome, shorter life span, and immune dysfunction.
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Oligohydramnios second  and third trimester
 » Dr .Maryam Moshfeghi Perinatologist

Department of Endocrinology and Female Infertility, Reproductive Biomedicine Research Center,Royan Institue for Reproductive 

Biomedicine, ACECR, Tehran , Iran

 Oligohydramnios refers to amniotic fluid volume that is less than expected for gestational age. It is typically diagnosed by 

ultrasound examination and may be described qualitatively or quantitatively (eg, amniotic fluid index [AFI] ≤5 cm; single 

deepest pocket <2 cm).

The most likely etiologies of oligohydramnios vary according to the trimester in which it is diagnosed. The majority of 

women with oligohydramnios present in the third trimester and have no identifiable cause. Maternal history and physical 

examination and a comprehensive sonographic evaluation are recommended for all pregnancies with oligohydramnios. 

There is no effective long-term treatment of oligohydramnios. In idiopathic oligohydramnios, maternal treatment with 

intravenous isotonic solution, oral hydration, or amnioinfusion can lead to short-term improvement.

The prognosis and management of second trimester oligohydramnios depend upon the underlying etiology and severity 

of oligohydramnios. Pregnancies with borderline/low normal amniotic fluid volume generally have a good prognosis. 

Anhydramnios diagnosed at this time may induce anatomical and functional fetal abnormalities and often results in fetal 

or neonatal death.

We initially perform a fetal structural survey to rule out a fetal malformation since serious abnormalities may influence 

future management. Serial sonographic examinations to monitor amniotic fluid volume, fetal growth, and fetal well-being 

are performed until delivery. Adverse outcomes are related to umbilical cord compression, uteroplacental insufficiency, and 

meconium aspiration. Given the potential high risk of adverse outcome, we perform a nonstress test and AFI (or biophys-

ical profile) once or twice weekly until delivery. For women with idiopathic oligohydramnios, we suggest delivery at 36+0 

to 37+6 weeks of gestation rather than expectant management .
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Endometriosis recurrence following operation
 » Dr. Abolfazl Mehdizadehkashi

Professor of Ob.Gyn. & MIS Iran Medical University

Endometriosis is a common condition affecting women of reproductive age, often presenting with pelvic pain and infer-

tility. In addition to significantly impacting a woman’s quality of life, the treatment of endometriosis carries a considerable 

economic burden . Surgery can help relieve symptoms, restore anatomy and improve fertility outcomes.

 Following surgical treatment, endometriosis has a relatively high rate . of spontaneous recurrence, with an 5-year cumula-

tive recurrence . rate of 40–50%. Risk factors . for recurrence remain unclear, with some studies suggesting increased . rates 

in younger patients, and others suggesting the opposite. However, there . is general consensus that complete excision of 

endometriotic lesions results in lower rates of recurrence for both deeply infiltrating endometriosis as well as ovarian dis-

ease. The lower rate of recurrence noted in patients having undergone complete excision would suggest that, at least in part, 

recurrence may be reactivation or progression of residual disease, rather than newly appearing endometriosis, underscoring 

the importance of surgical technique and,  consequently, a potential source of bias in studies on post-operative outcomes. 
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COVID-19 and Infertility
 » Leila Nazari, MD

Associated professor of obstetrics & gynecology, Preventative gynecology research center, Shahid Beheshti university of Medical Sciences, 

Tehran, Iran

The increased social and economic burden caused by the COVID-19 outbreak is gradually becoming a worrisome issue 

for the health sector. The novel coronavirus invades the target cell by binding to ACE2, which is widely expressed in the 

ovaries, uterus, vagina and placenta. Significantly, the SARS-CoV-2 is said to interrupt female fertility through regulating 

ACE2. Thus, it is essential to investigate if the novel COVID-19 hampers female fertility, given that there is no

systematic and comprehensive evidence on the association of COVID-19 with female fertility. Besides, sperms are also 

susceptible to viral attack and SARS-CoV-2 infection may most likely cause male infertility. SARS-CoV-2 appears to have

shown adverse effects on the reproductive system. An epidemiological study demonstrated that coronaviruses could have 

adverse effects on fetuses and infants, including preterm delivery, intrauterine growth restriction, spontaneous

abortion and even death. Moreover, studies have documented the presence of SARS-CoV-2 across the placenta even in 

pregnant patients with mild COVID-19 disease, potentially leading to fetal growth restriction and other pregnancy com-

plications.
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Complications of laparoscopic surgery for advanced endometriosis
 » DR.Behnaz Nouri

Department of Gynecology ,Shahid Beheshty  university of medical sciences ,Tehran ,Iran 

Video presentation

Introduction: Endometriosis should be viewed as a chronic disease that requires a lifelong management plan with the goal 

of maximizing the use of medical treatment and avoiding repeated surgical procedures.

The complications of laparoscopic treatment of endometriosis are generally the same as for 

other laparoscopic procedures. Nearly 30,000 gynecologic laparoscopies reported complications in 3 of 1894 (0.1 percent) 

major endometriosis-related surgeries and in 3 of 84 (3.6 percent) procedures for the treatment of deep endometriosis.

The most serious complications are surgical injuries to adjacent structures (eg, nerves, blood vessels, ureters) at the time of 

excision or ablation, wound infection, and adhesion formation.

Complications vary by whether the procedure was rectovaginal dissection or bowel resection. The complications of these 

procedures are the same as for other pelvic dissection or bowel resection procedures.The  surgical treatment of rectovaginal 

endometriosis was associated with major complications in 3 to 10 percent of patients. Urinary retention was the most fre-

quently reported complication, possibly due to denervation of the bladder. Bladder dysfunction was found mostly, but not 

exclusively, in women who underwent colorectal resection. 

Rectovaginal fistula was reported in up to 10 percent of women. The  complications rates in order of frequency were rec-

tovaginal fistula (2.7 percent), anastomotic leakage (1.5 percent), and abscess (0.3 percent). Summary data were not given 

for less extensive resection of bowel lesions. However, a different systematic review of 30 studies on the complications of 

bowel resection for endometriosis reported an overall complication rate of 22.2 percent and a severe intestinal complication 

rate of 6.4 percent.

Potential complications of bladder resection include vesical hematoma and vesicovaginal fistula .Although urogenital fis-

tula formation is uncommon after gynecologic surgery (less than 1 percent), surgical resection of endometriosis is a risk 

factor for formation. In one 

Email :b.nouri 1376@gmail .com

Tajrish-Shodadaye Tagrish Hospital ,GYN Department
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Individualized luteal phase support
 » Mahnaz Ashrafi (MD.)

Professor of Obstetrics and Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shahid Akbaraba-

di Medical Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Faculty member of Department of Endocrinology and 

Female Infertility, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, 

Tehran, Iran. Due to the many changes in ovulation stimulation protocols, the methods of the luteal phase support (LPS) 

must be modified in order to increase the pregnancy rate. Recently, amplification

or support of the luteal phase has been performed and evaluated in various methods, both in ovulation induction cycles 

alone and in assisted reproductive technology (ART) cycles (fresh and frozen embryo transfer), and what is important is 

the proper and effective use of progesterone. Luteal phase support in mild ovulation stimulation cycles is generally not 

necessary, except in cases where the level of estradiol levels is low, to regulate the ratio of progesterone to estrogen, it is best 

to administer progesterone for LPS. In ART cycles, in cases where HCG is used as an oocyte triggering drug, if the ratio of 

estradiol levels is not excessive (maximum 3000 pg/ ml), it is best to start progesterone administration from oocyte pick up 

day. Whereas, in cases that the GnRH agonist is used for oocyte triggering, it is best to freeze all embryos and not transfer 

the embryo if there is a risk of ovarian hyper-stimulation

syndrome (OHSS), but in cases where there is not any risk, a low dose of HCG should be administrated to support the 

secretory phase because use of GnRH agonist reduces the sufficiency of corpus luteum and the rate of pregnancy.

 It is the reproductive medicine specialist duty to provide individualized or specific LPS method according to the patient›s 

specific characteristics, needs and preferences, and the type of applied treatment. The most important indication for

individualized LPS is the use of GnRH agonists as oocytes trigger method in patients with high ovarian response in order 

to align LPS with the patient-specific pattern of luteolysis and eliminate the risk of OHSS with non-applicable high doses 

of hCG.

Regarding the type of progesterone used, the most common route is the progesterone suppository, but the use of proges-

terone ampules (intramuscular injection) is sometimes recommended. Vaginal progesterone is highly recommended due 

to its better topical effect compared to the systemic blood level and ease of use and safety for the patient. The use of oral 

progesterone has not yet been considered due to its poor absorption and rapid hepatic metabolism. Water-soluble inject-

able progesterone (subcutaneous injection) may be a good alternative to vaginal progesterone by increasing production 

and reducing its price. During the lecture, explanations will be given about how to start and doses and duration of intake 

of the medicines for LPS.
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حمایت فاز لوتئال به صورت فردی یا اختصاصی

دکتر مهناز اشرفی	 

استاد زنان و زایمان،گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 

ایران عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید 

مثل، گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان، تهران، ایران.

امروزه در جهان با توجه به تغییرات فراوان در پروتکل های تحریک تخمک گذاری، باید روشهای تقویت مرحله 

لوتئال و ترشحی رحم تغییر نماید تا بتواند میزان باروری را افزایش دهد. اخیرًا تقویت یا حمایت فاز لوتئال هم در 

سیکلهای القائ تخمک گذاری به تنهایی و هم در سیکلهای ( ARTانتقال freshو فریز) با روشهای مختلف انجام 

و مورد بررسی قرار گرفته است و آنچه مهم است استفاده ی بجا و موثر پروژسترون می باشد.

حمایت فاز لوتئال در سیکلهای تحریک تخم گذاری خفیف اصوال نیازی نمی باشد مگر در مواردی میزان باال رفتن 

سطح استرادیول کم باشد که برای تنظیم نسبت پروژسترو.ن به استروژن بهتر است تجویز پروژسترون برای 

حمایت مرحله لوتئال رحم انجام می شود. در سیکلهای ARTدر مواردی که HCGبه عنوان داروی القائ کننده 

مرحله نهایی تخمک ( )triggering oocyteاستفاده می شود، در آنها هم اگر نسبت سطح باالی استرادیول (

حداکثر 3000پیکوگرم بر میلی لیتر) بود بهتر است از روز تخمک گیری پروژسترون برای بیمار شروع شود.

 triggering() اگونیست به عنوان داروی القائ کننده بلوغ نهایی تخمکGnRH در مواردی کهART در سیکلهای

oocyte استفاده می شود، بهتر است در صورتی که خطر بروز OHSSوجود دارد تمام جنین ها فریز گردد و انتقال 

جنین صورت نگیرد ولی در مواردی که خطری وجود ندارد، باید دوز کم HCGبرای حمایت فاز ترشحی رحم 

برای بیمار تجویز شود زیرا با تجویز GnRHآگونیست کورپوس لوتئوم تحلیل رفته و باعث کاهش شانس باروری 

می گردد. این وظیفه متخصص طب تولید مثل است که حمایت فاز لوتئال را با توجه به ویژگیهای خاص، نیازها 

و خواستههای بیمار و نوع درمان انجام شده، فردی یا اختصاصی کند. مهمترین اندیکاسیون برای فردیسازی 

فاز لوتئال، به دنبال استفاده از آگونیست GnRHبه عنوان تریگر در بیماران با پاسخدهی تخمدانی باال است تا 

حمایت فاز لوتئال را با الگوی لوتئولیز اختصاصی بیمار مطابقت دهد و خطر ایجاد OHSSبا دوزهای غیرضروری 

باالی hCGرا به حداقل برساند. 

در مورد نوع پروژسترون مصرفی بیشترین موارد استفاده از شیاف پروژسترون می باشد ولی استفاده از آمپول عضالنی 

پروژسترون گاها توصیه می شود. پروژسترون واژینال به علت تأثیر موضعی بهتر نسبت به سطح سیستمیک خونی 

و راحتی استفاده از جانب بیمار بیشتر توصیه می شود. استفاه از پروژسترون خوراکی هنوز به علت متابولیزه شدن 

در طی فرایند جذب، مورد توجه قرار نگرفته است. پروژسترون های تزریقی محلول در آب ) با تزریق زیرجلدی( با 

تولید روز افزون و کاهش قیمت آن شاید بتواند جایگزین خوبی برای پروژسترون واژینال باشد. در مورد نحوه شروع 

و میزان دوز مصرفی و مدت استفاده از داروها برای حمایت فاز لوتئال در طی سخنرانی توضیحات ارائه خواهد شد.
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Adnexal Mass in Pregnancy

 » Dr. Afsaneh Tehranian

Fellowship of Gynecologic OncologyTehran University of Medical Sciences

In the recent decade, diagnosis of adnexal mass has increased because of using ultrasonography in the first trimester of 

pregnancy routinely. Adnexal masses usually have no symptoms and find out incidentally by ultrasonography. Some of 

them will become symptomatic due to their size, place, and pressure effect on adjacent members. Others will be compli-

cated by torsion, rupture, and obstruction of labor. 30% of adnexal masses in pregnancy are ovarian functional cysts which 

will regress until the end of the first trimester and ultimately early of the second trimester. After the diagnosis of adnexal 

mass in pregnancy, the first step is the answer to this question: Is the ovary the origin of this mass? The next step is the 

malignancy ruled out. After taking history and physical examination, we use TVS. Mostly we get the answer through ultra-

sound, but the assessment of masses after 20 weeks of pregnancy is difficult and Doppler evaluation during pregnancy is not 

reliable. We use MRI without gadolinium when the size of the mass is large and we want to consider the relation between 

the mass and other organs. In normal pregnancy, decidual and amnion cells secrete CA125 and result in a high level of 

serum CA125 in the first and third trimester of pregnancy. On the other hand serum CA125 increases in some fetuses and 

placental anomalies such as NTD, 21trisomies, and preeclampsia. In general, the amount of 1000 until 10,000 is related to 

cancer, and 75-150 is related to pregnancy or ovarian cancer which does not produce CA125. The level of serum HE4 is not 

affected by a pregnancy, so measurement of it can be useful in our assessment. In asymptomatic patients without malignant 

patterns on imaging, the best management is observation. Surgical resection is recommended for asymptomatic persistent 

masses that are bigger than 10 cm diameter, with solid components or papillary projections. The masses do not have these 

features most probably are physiologic and managed expectantly.
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توده های آدنکسال در بارداری

دکتر افسانه تهرانیان	 

 فلوشیپ انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

در دهه اخیر به علت استفاده روتین از سونوگرافی در تریمستر اول حاملگی تشخیص این توده ها افزایش یافته 

است. توده های آدنکسال معموال بدون عالمت بوده ودر طی یک سونوگرافی و بطور اتفاقی کشف میشوند. 

برخی از آنها به علت سایزو محل و فشاری که روی اعضا مجاور میآورند عالمت دار می شوند. برخی دیگر دچار 

عوارضی مثل پارگی، تورشن، خونریزی و انسداد لیبر میگردند.30% توده های آدنکسال در حاملگی کیست 

های فانکشنال تخمدانی هستند که معموال در طی سه ماهه اول تا اوائل سه ماهه دوم بارداری بهبود مییابند. 

وقتی توده آدنکسال در بارداری تشخیص داده شد اولین قدم تشخیص اینکه آیا این توده منشا تخمدانی دارد 

یا نه؟ و دومین گام رد کردن بدخیمی است. پس از گرفتن شرح حال و معاینه در اولین بررسی از سونوگرافی 

استفاده می کنیم. در اکثر موارد سونوگرافی جوابگو است ولی بررسی توده های آدنکس پس از هفته 20 

بارداری مشگل است و ارزیابی داپلر در حاملگی کمتر قابل اعتماد است. از MRI بدون گادولینیوم هم زمانی 

استفاده میکنیم که اوالتوده بزرگ باشد و با سونوگرافی نتوانیم به تشخیص قطعی برسیم ثانیا  دانستن ارتباط 

توده با سایر ارگانها الزم باشد.در حاملگی سلولهای دسیدوا و آمنیون بطور نرمال CA125 را ترشح میکنند و 

منجر به افزایش سطح آن بویژه در تریمستر اول و سوم بارداری میشوند.از طرف دیگر سطح این تومور مارکر 

در برخی از آنومالیهای فتوس و پالسنتا مثل NTD، تریزومی 21، پره اکالمپسی بطور غیرطبیعی باال می رود. 

بطورکلی CA125 در محدوده 1000تا 10000 احتماال مربوط به کانسراست. در مقادیر 75-150 میتواند مربوط 

به حاملگی باشد یا کانسر تخمدانی که CA125 ترشح نمی کند. سطح سرمی HE4 تحت تاثیر حاملگی قرار 

نمی گیرد پس اندازه گیری آن درارزیابی توده آدنکسال در بارداری مفید است. برای زنان بدون عالمت و 

بدون پترن بدخیمی در Imaging بهترین انتخاب observation است. در مورد توده هائی که بدون عالمت 

بوده و پس از تریمستر اول باقی میمانند با قطری بیش از 10 سانتیمتر، حاوی نواحی سولید ، زوائد پاپیلری 

و septation که به نفع بدخیمی است رزکسیون جراحی توصیه میگردد. بعالوه ریسک عوارضی چون پارگی، 

تورشن و obstruction of labour  کاهش می یابد. توده هائی که این خصوصیات را ندارند به احتمال بیشتر 

فیزیولوژیک هستند و بصورت expectant  مدیریت می شوند.
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با بیمار مبتال به رکتوسل چه کنیم؟

دکتر خدیجه ادبی	 

متخصص جراحی زنان وزایمان وفلوشیپ اختالالت کف لگن استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ، بیمارستان یاس

رکتوسل نوعی پروالپس اندام لگنی است که در آن بافت رکتوم از طریق نقص در سپتوم رکتوواژینال به لومن 

واژن دچار فتق می  شود. ارزیابی تا حد زیادی بالینی است و درمان به ارزیابی بالینی و شدت عالئم بستگی 

دارد.

رکتوسل زمانی اتفاق می افتد که بافت سپتوم رکتوواژینال سالمت و یکپارچگی خود را از دست می دهد و 

رکتوم از طریق لومن واژن افتادگی پیدا می کند. از دست دادن یکپارچگی می تواند به روش های مختلفی رخ 

دهد، از جمله زایمان، تغییرات بافت همبند مرتبط با افزایش سن، و افزایش استرس بر روی بافت از طریق 

زور زدن یا چاقی.

ارزیابی رکتوسل عمدتًا با معاینه بالینی تعیین می شود. سایر آزمایشات آزمایشگاهی و آزمایشات رادیوگرافی 

معمواًل ضروری نیستند. آزمایش خاصی که می تواند برای تایید رکتوسل انجام شود، دفکوگرافی است.

شدت عالئم بیمار، رویکرد مدیریتی به رکتوسل را تعیین می کند. مدیریت پزشکی محافظه کارانه رکتوسل با 

تغییرات رفتاری آغاز می شود.هنگامی که درمان محافظه کارانه ناموفق باشد، مرحله بعدی استفاده از پساری 

واژینال است. مدیریت جراحی برای کسانی که عالئم انسدادی مدفوع و عالئم آزاردهنده دارند وسایر روش 

های درمانی شکست خورده اند ،اختصاص دارد.

 



63

چهارمین کنگره بین المللی چالش های بالینی
در مامایی،زنان و نازایی

27-29 بهمن ماه 1400 _ تهران 

چگونگی برخورد با عوارضی که حین OPUایجاد میشود

 » Dr. Aleyasin

OPU به معنی بدست آوردن اُاُسیت بعد از تحریک تخمک گذاری جهت ART می باشد. معموال با سونوگرافی 

ترانس واژینال انجام میشود.

OPU با سونوگرافی ترانس واژینال safe و کم هزینه می باشد. به هر حال حین عمل و بعد از آن با یک سری 

عوارض رو به رو خواهیم شد که شامل:

OPU در حین needle Tip 1. ندیدن
میبایست جهت و قرار سوزن چک شود.	 

2. ممکن است علیرغم سالم بودن مسیر و ساکشن حین OPU با fail  رو به رو شویم.

3. چه باید کرد وقتی با no oocyte روبه رو میشویم؟
قبل از انجام OPPU در مورد زمان وkوع Trigger سوال شود	 

اگر trigger HCG است می بایست BhCG چک شود.	 

اگر agonist trigger باشد می بایست سطح LH بررسی شود، همچنین تست اووالسیون انجام شود.	 

4. در صورتی که COC )کمپلکس سلولی گراندلزا و oocyte( اگر صدمه دیده باشد چه بررسی باید انجام شود؟
در این موارد می بایست فشار ساکشن را چک کرد.	 

5. در برخورد با زمانی که تمام تخمک ها GV هستند چه کنیم؟
نامناسب 	  شده  تزریق   HCG میزان  است  ممکن  ولی  باشد  می  مطرح  کروموزومی  اختالل  نادر  طور  به  هرچند 

یا کم باشد.

6. عارضه شایع دیگر که به دنبال OPU اتفاق می افتد خونریزی میباشد، چه باید کرد؟
انجام CBC و بررسی فاکتورهای انعقادی؟	 

رعایت استاندارد جهت انجام OPU؛	 

گرفتن شرح حال دقیق بیماری، داروی مصرفی و سابقه جراحی؛	 

7. عارضه بعدی ایجاد عفونت است:
غربالگری از نظر عفونت؛	 

تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی،	 

8. شایعترین عارضه ایاتروژنیک OPU سندرم OHSS می باشد و پیشگیری آن؛
کاهش دوز گونادوتروپین مصرفی؛	 

مصرف cabergolin؛	 

 	Coasting

پروتکل GnRH آنتاگونیست و Trigger آگونیست	 
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Gynecologist oncologist
 » Dr Soheila Aminimoghaddam

Iran university of medical sciences , school of medicine

Aminimoghaddam.s@iums.ac.ir

کنسر اندومتر شایعترین کنسر ژنیکولوژیک است که در 25 درصد موارد در زنان پره منوپوز و در حدودا 4 

درصد موارد در خانمهای زیر 40 سال ایجاد می شود.از آنجایی که درمان اصلی این کنسر ، هیسترکتومی 

و اووفورکتومی دوطرفه است ، در بیماران جوان باعث القای منوپوز یاتروژنیک و زودرس می شود.منوپوزبا 

مشکالتی نظیر گرگرفتگی ، اختالل خواب ، اختالالت جنسی ، افزایش خطر حوادث قلبی عروقی و استئوپروز 

همراه است.

استفاده از درمان هورمونی جایگزین) Hormone Replacement Therapy(  باعث بهبود این عالیم می شود .

در افراد جوانی که بعلت کنسر اندومتر تحت درمان قرار گرفته اند ، همواره این نگرانی وجود داشته است که 

HRT باعث افزایش خطر عود و مرگ و میر در آنها شود.

مطالعات پروسپکتیو محدودی در این زمینه انجام شده است و بر اساس داده هایی که در حال حاضر وجود 

دارد بنظر می رسد HRT در افرادی که کم خطر هستند و مرحله  I  بیماری درمان شده اند ، با افزایش عود 

یا کاهش سروایوال همراه نباشد.

در این زمینه یک سیستماتیک ریویو منتشر شده است که به بررسی مقاالت مرتبط پرداخته است و هدف 

مطالعه ارزیابی اثر HRT در میزان عود و سروایوال نجات یافتگان کنسر اندومتر است.

بر اساس داده های این مطالعه ، اکثر مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است بصورت رتروسپکتیو بوده 

و دارای بایاس انتخاب در کیسها هستند و HRT در افراد جوانتر  و کم خطر تجویز شده است و حجم نمونه 

ها کافی نبوده است.

در مورد استفاده از درمان هورمونی جایگزین در افرادی که مبتال به مراحل پیشرفته کنسر اندومتر هستند 

داده های کافی در دسترس نیست .در مطالعات موجود بطور متوسط 2 تا 132 ماه درمان هورمونی جایگزین 

ادامه داشته و بیماران بطور متوسط 3۶ ماه فالواپ شده اند که از متوسط زمان مورد انتظار برای عود کنسر 

بیشتر بوده است و نوع درمان هورمونی عمدتا استروژن گونژوگه خوراکی 0.۶25 تا 1.25 میلی گرم بوده است.

نهایتا بنظر می رسد استفاده از استروژن در افرادی که در مراحل اولیه کنسر اندومتر  بوده و کم خطر هستند 

و درمان ادجوانت دریافت نکرده اند بی خطر بوده و باعث کاهش سروایوال یا افزایش مورتالیتی آنها نشود 

.بهتر است درمان هورمونی حداقل در طی ۶ تا 12ماه بعد از اتمام درمان کنسر اندومتر شروع شود .  اگرچه 

بایستی انتخاب روش درمان هورمونی یا غیر هورمونی را بر اساس شرایط هر فرد جداگانه تصمیم گیری کرد و 

در خصوص نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است با بیماران مشاوره مقتضی را انجام داد .
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تزریق چربی و آراف در ژنیکولوژی
 » Dr. Haji Hashemi

در مبحث زیبایی زنان روشهای مختلفی وجود دارد که شامل روشهای جراحی و غیر جراحی است . گاهی از 

هر دو روش به طور همزمان استفاده میشود. البته تزریق چربی برای مواردی مثل دیستروفی ژنیتال یا مواردی 

مثل لیکن اسکلروز که بافت چربی از بین میرود و نیز بعد از جراحی های اکسیژنال ولو به عنوان درمان 

استفاده میشود. جریان رادیوفرکونسی در واژن برای درمان آتروفی واژن بعد از یایسگی بخصوص در افرادیکه 

منع یا عدم توانایی مصرف پماد استرومارین دارند استفاده میشود برای آر اف مزایایی در درمان بی اختیاری 

فوریتی و نیز بی اختیاری استرسی ذکر شده است. همه این مدالیته های مورد استفاده ذکر شده خالی از 

عوارض نیستند. موارد مکرری از عفونت محل زخم و نیز ایجاد توده های بدشکل چربی که ناچار به خارج 

کردن آنها هستیم ذکر شده است. انتخاب درست بیمار و آگاهی دادن به ایشان در مورد عوارض احتمالی و 

مقدار شیوع آنها و نیز احتمال نیاز به تکرار تزریق و غیره بسیار مهم و اساسی است. 
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PCOS IN ADOLESCENT
 » Dr Zahra Heydar 

The diagnosis of PCOS has lifelong implications with increased risk for metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, and, 

possibly, cardiovascular disease and endometrial carcinoma .

PCOS should be considered in any adolescent girl with a chief complaint of hirsutism, treatment-resistant acne, menstrual 

irregularity, or obesity. 

INDICATIONS FOR EVALUATION  include: An abnormal degree of hirsutism or a hirsutism equivalent, such as inflam-

matory acne vulgaris, that is poorly responsive to topical therapies or oral antibiotics

Focal hirsutism (localized areas of excessive sexual hair growth), if this is accompanied by menstrual and abnormality Men-

strual abnormality. girls with evidence of PCOS within one to two years after menarche should be assigned a provisional 

diagnosis of «at risk for PCOS» and treated symptomatically.

BASIC DIAGNOSTIC APPROACH consist of History and physical examination .Testing for hyperandrogenemia The pri-

mary purpose of ultrasonography is to exclude the rare but serious virilizing ovarian tumor that can mimic PCOS

 Adolescents ‘at risk’ of PCOS. could be considered and reassessment is advised at or before full

reproductive maturity. This timing is at 3 years post menarche in relation to menstrual cycle irregularity and at 8 years post 

menarche in relation to the use of pelvic ultrasound to identify a polycystic ovarian morphology, Reassessment is particu-

larly important for adolescent girls with persisting PCOS features and those with significant weight gain in adolescence and 

should occur after hormonal therapy washout of at least 3 months

Treatment: in adolescents with PCOS, a multidisciplinary model of care with a dietitian, health psychologist and endocri-

nologist  showed that a behavioural  intervention enhanced weight loss

MANAGEMENT STRATEGY: depends on the individual adolescent›s symptoms and her goals and preferences First-line 

treatment is ordinarily COC  Lifestyle modification is first-line treatment for the overweight and obesity. Obese adolescents 

with PCOS are also at risk for metabolic syndrome and associated risks, such as sleep-disordered breathing.

 Parents and siblings of PCOS patients are at increased risk for metabolic syndrome and diabetes mellitus, particularly if 

they are obese. 

Screening can be accomplished by measurement of hemoglobin A1c or oral glucose tolerance testing (OGTT) in first-de-

gree relatives of either sex. Premenopausal mothers and sisters are at risk for PCOS and should be screened for those 

features
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پیش گیری از زایمان زودرس در دوقلویی

دکتر نجمیه سعادتی	 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، جراح و متخصص زنان، پریناتولوژیست 

زایمان زودرس و اقدامات الزم در پیشگیری از آن هنوز یکی از چالش های مهم در علم نوین مراقبت از خانم های 
باردار است . در حال حاضر پره ترم لیبر به ختم بارداری در سن بارداری کمتر از 37 هفته اطالق می شود . با 
پیشرفت علم امروزه بنظر می رسد که اگر بتوان از تولد نوزاد در سن بارداری کمتر از 0+ 34 هفته و بویژه کمتر از 

0+32 هفته پیشگیری نمود ، عوارض ناشی از زایمان زود رس را بتوان بسیار کاهش داد. 
زایمان زودرس به دوگروه خودبخودی و ایاتروژنیک ) که گاهًا بعنوان زایمان زودرس با اندیکاسیون طبی  از آن نام 

برده می شود ( تقسیم بندی کرد. در دوقلویی هر دو نوع افزایش می یابد. 

چگونه می توان از بروز زایمان زودرس در موارد دوقلویی کاست  )اصول پایه = ( ؟ 
بارداری در جهت کنترل وزن مادر ، تغییر رویه زندگی در جهت 	  از  فرهنگ سازی در مورد اهمیت مشاوره قبل 

رسیدن به وزن مناسب تر و سالمت بیشتر، بررسی بیماری های زمینه ای و اقدامات الزم در جهت به حداقل رساندن 

عوارض طبی و Ob  دوران بارداری 

افزایش 	  را  زایی  یا چندقلو  دو  احتمال  که  باروری  روش های کمک  و  داروها  اندیکاسیون  بدون  تجویز  از  اجتناب 

می دهند. 

ناباروری 	  درمان های  اندیکاسیون دار  موارد   در  علمی  و  مناسب  درمانی  پروتوکل های  و  استراتژی ها  انتخاب 

برسد.  حداقل  به  قلویی  چند  بویژه  و  دو  بارداری  وقوع  امکان  درمان،  موفقیت  احتمال  افزایش  وجود  با  بطوریکه 

اجتناب از انجام سزارین بدون اندیکاسیون 	 

در نظر داشتن انجام و نگه داری مدارک سونوگرافی سه ماهه اول از جهت تعیین دقیق سن بارداری و ...	 

در نظر داشتن امکان fetal reduction  در اوائل بارداری بویژه در موارد چند قلویی 	 

حدود 	  از   low dose آسپرین  تجویز   ، مصرف  منع  عدم  صورت  در  و  بارداری   اوائل  در  پره اکالمپسی  غربالگری 

هفته 12

چگونه می توان از بروز زایمان زود رس خودبخودی در دوقلویی کاست ؟ )موارد اختصاصی ( 
در این زمینه هنوز اتفاق نظر وجود ندارد و چالش ها زیادند. 	 

توکولیتیک 	  تجویز   ، بستر  در  استراحت  سرکالژ،  مثل  مداخالتی  که  کرده اند  اعالم  های  گایدالین  همه  تقریبًا 

ها و پساری در موارد unselected  در پیشگیری از زایمان زودرس موثر نبوده و گاهًا با خطراتی نیز همراه بوده اند 

 ACOG، NICE،( . بارداری دو قلویی است  بصورت روتین توصیه شوند این که  بر اساس  نباید فقط  بنابراین  و 

ISUOG  و ... (

آن 	  افزایش  باعث  اندکی  بلکه  نمی دهد  کاهش  را  ترم  پره  تنها شیوه  نه  دوقلویی    unselected موارد  در  سرکالژ 

هم می شود . 

بر 	  مبنی  گزارشاتی  و  ندارد  لیبر  ترم  پره  کاهش  در  تاثیری  تزریقی(  پروژسترون   ( پروژسترون  هیدروکسی   17

از زایمان زودرس در  خطرات احتمالی آن از جمله افزایش مرگ و میر پره ناتال وجود دارد و نباید برای پیشگیری 

شوند.  توصیه  چندقلویی  موارد 
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تجویز روتین پروژسترون واژینال در تمامی موارد دوقلویی ، شیوع زایمان زودرس را کاهش نمی دهد. 	 

واژینال 	  سونوگرافی  طریق  از  سرویکس  طول  روتین  بررسی  به  توصیه   )  ...  ،ISUOG، FMF  ( مراکز  از  برخی 

در سه ماهه دوم بارداری می کنند . کات آف در نظر گرفته برای تشخیص کوتاهی سرویکس 20 یا 25 میلیمتر عنوان 

شده است . 

و سابقه 	  باشد   یا مساوی 25 میلی متر  برخی مطالعات گزارش کرده اند که در صورتی که طول سرویکس کمتر 

پره ترم قبلی نداشته باشد با تجویز پروژسترون واژینال و در صورت سابقه پره ترم قبلی و سرویکس کمتر یا مساوی 

15 میلی متر با انجام سرکالژ ممکن است از زایمان زودرس قبل از 34 هفته پیشگیری شود . 

اخیرًا نتایج کلینیکال ترایالی تحت عنوان	 
 Early vaginal progesterone versus Placebo in Twin Pregnancies for prevention of spontaneous preterm birth (EVENTS)  

(http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2020.06.050) 2020 

که در آن در موارد بارداری دوقلویی، در سن 11تا 13 هفته بارداری طول سرویکس بصورت ترانس واژینال اندازه 	 

گیری شده و در صورتی که 30 میلی متر یا کمتر بوده است، بیماران به دو گروه مورد) دریافت پروژسترون واژینال با 

دوز 300 میلی گرم 2 بار در روز از هفته 14 ( و شاهد )پالسبو( تقسیم شده و نتایج ذیل بدست آمده است : 

کاهش 	  را  روز   ۶ و  تا 33 هفته   24 بین  زودرس  زایمان  پروژسترون خطر  تجویز همگانی  دوقلو  بارداری های  در 

نمی دهد. 

در موارد بارداری دوقلویی که طول سرویکس در سه ماهه اول بارداری کمتر از 30 میلی متر باشد، پروژسترون 	 

واژینال ممکن است )may be(  میزان موارد زایمان قبل از هفته 32 را کاهش دهد. 

در موارد بارداری دوقلویی که طول سرویکس در سه ماهه اول بارداری 30 میلی متر یا بیشتر باشد، پروژسترون 	 

واژینال ممکن است )may be(  میزان موارد زایمان زودرس را افزایش دهد.

انجام هستند 	  حال  در  مختلف  متدهای  با  دوقلویی  در  زودرس  زایمان  از  پیشگیری  زمینه  در  مختلفی  مطالعات 

و لذا موارد عنوان شده ممکن است در آینده نه چندان دور مجددًا تایید شده و یا اینکه تغییر یابند . 

یادمان باشد با بروز رسانی دانشمان بهترین خدمت رسانی را به مادران باردار و همه زنان داشته باشیم و آنان 	 

را از خطرات ناشی از درمان های نادرست مصون بداریم . 
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زمان ختم بارداری در دو قلویی بدون عارضه

دکتر نجمیه سعادتی 	 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، جراح و متخصص زنان، پریناتولوژیست 

بسیاری از دوقلوها دچار زایمان زودرس می شوند. با اینحال برای تعیین زمان ختم بارداری دانستن دو نکته بسیار 
ضروری و اساسی الزم است : 

1- تعیین سن بارداری:
بارداری 	  تعیین سن  معیار   13 تا   10 هفته  از حدود  بزرگتر  قل    CRL اندازه   :   IVF غیر  بار داری های  موارد  در 

بود. خواهد 

در موارد  IVF ، سن بارداری بر اساس تاریخ انتقال جنین + 2 هفته + چند روزه بودن جنین محاسبه خواهد شد . 	 

2- تعیین کوریونیسیتی و آمنیوسیتی 
بهترین زمان تعیین کوریونیسیتی و آمنیوسیتی سه ماهه اول بارداری و نهایتًا اوائل سه ماهه دوم بارداری است. 	 

بررسی 	  مجددًا  دارد  باالیی  دوم  ماهر  فرد  توسط  موضوع  داین  می شود  توصیه  آمنیوتیک  منو  تشخیص  موارد  در 

و تایید گردد. 

مونوکوریونیک 	  د  موار  همانند  ،بارداری  کرد  تعیین  را  کوریونیسیتی  نتوان  شرایطی  هیچ  تحت  که  صورتی  در 

شود. مدیریت 

بر اساس موارد گفته شده یک وظیفه مهم هر فردی که مدیریت این بارداری ها را بعهده دارد این است که:
 مطمئن شود کوریونیسیتی و آمنیوسیتی و سن بارداری بدرستی تعیین شده باشند . 	 

این موارد را دقیقًا در پرونده خانم باردار ثبت کند و اهمیت حفظ و نگه داری مدارک مربوط به این دو موضوع  	 

را کاماًل برای خانم باردار شرح داده و تاکید نماید که در نگه داری درست آن ها دقت کند.  

زمان ختم 

جدول ذیل زمان ختم بارداری در موارد 2 قلویی بدون عارضه را بر حسب هفته + روز نشان میدهد: 
Twin 

MCDA 

Twin

DCDA

NICE      2019تا 6+37  0+37تا  36+6 36+0

Uptodate   2021تا  6+38 0+38تا 36+6 36+0

ACOG /SMFM   2021تا 6+38  0+38تا 6+37 34+0

SAPPG        2018از 37از 36

زمان ختم دوقلوی منوآمنیوتیک بدون عارضه  32 تا 34 هفته و سه قلویی 34 تا 35 هفته گزارش شده است . 

نکته : در صورت ختم بارداری در کمتر یا 36 هفته تجویز یک کورس )دوره( کورتیکوستروئید تراپی )در 

صورت عدم منع مصرف( و در کمتر تا 32 هفته سولفات منیزیوم با دوز نوروپروتکتیو توصیه می شود. 

نکته : در بیماران دیابتی در صورت  سن 34 هفته بارداری و بیشتر کورتیکوستروئید تراپی توصیه نمی شود.
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پیشگیری از پوکی استخوان )استئوپورزیس( در یائسگی
 » Dr. Shamshiri 

پوکی استخوان ، شایعترین بیماری سیستم موسکولواسکلتال در سنین سالمندی است. عالوه بر رنج جسمانی و 
عاطفی و اجتماعی که گریبانگیر فرد می شود، بار اقتصادی سنگینی ، به علت شکستگی ها را دارد. فرد ممکن 
است هیچ عالمتی و حتی درد نداشته باشد و شکستگی اولین عالمت آن باشد. پوکی استخوان چند عاملی یا 

مولتی فاکتوریال است.
عوامل خطر پوکی استخوان متعدد است . مثل 	 

رود، 	  می  باالتر  سن  هرچه  پس  یابد،  می  کاهش  آن  از  وبعد  است  سالگی  سی  در  استخوان  قوام  اوج   : سن 

است. باالتر  ریسک 

ساختار استخوانی و وزن بدن: زنان ریز اندام و الغر بیشتر دچار می شوند	 

جنس: زنان 4 برابر بیشتر دچار پوکی استخوان می شوند.	 

سابقه خانوادگی پوکی استخوان: ، سابقه شکستگی لگن در والدین	 

قومیت: زنان قفقازی و آسیایی بیشتر در معرض هستند.	 

به طور گسترده 	  ها  )این قرص  باال  دوز  با  استروئیدی  از قرص های  استفاده طوالنی مدت  و   بیماری ها  بعضی 

برای بیماری هایی مانند آرتریت و آسم استفاده می شوند

قرار گرفتن در سطح اجتماعی اقتصادی پایین و در کنار آن عدم آگاهی و هشیاری نسبت به پوکی استخوان	 

مصرف سیگار و الکل	 

و موارد دیگر	 

علیرغم شیوع باال و عواقب جدی، متاسفانه پیشگیری اولیه ضعیف است. استراتژی هایی در مورد چگونگی شناسایی 
افراد در معرض خطر شکستگی باال ، قطع اثر عامل خطر و  هدف قرار دادن آنها برای درمان، بسیار عقب تر از 
سایر پیشرفت ها در زمینه پوکی استخوان است. بیشتر اقدامات در زمینه پوکی استخوان ، شامل اقدامات بعد 
از شکستگی استخوان است. برای جمعیت های بدون شکستگی قبلی، تنها استراتژی بهبود کیفیت که مطالعه 
متاآنالیز مراقبت از پوکی استخوان هم  آن را نشان داده است، برنامه ریزی خود بیمار برای DXA )تراکم سنجی 

استخوان ، برای اندازه گیری تحلیل استخوان( به عالوه آموزش بوده است.
درک روزافزونی مبنی بر این که باید سیستم هایی ایجاد شود که شناسایی، تحقیق و مداخله موارد را تسهیل کند 
، وجود دارد. شاید آسان سازی انجام سنجش قوام استخوان مورد نیاز باشد ، که می تواند شامل آموزش ، ایجاد 
انگیزه و رفتار در زنان و خانواده های آن های برای انجام آن توسط برنامه های مختلف افزایش سواد سالمت و 
همچنین قرار دادن تسهیالت انجام تست در دسترسی آسان برای  زنان باشد. افتتاح مراکز سالمت در مراکز خرید 
مثل مراکز تره بار به احتمال زیاد  می تواند دسترسی زنان را به دریافت مشاوره و انجامِ  تست تراکم استخوان 

آسان سازد.
اگرچه پیشگیری ثانویه یک اولویت آشکار است، اما » جام مقدس« پیشگیری اولیه در سطح جمعیت است.

امروزه با اینکه دیده می شود که برخی از  زنان ، با بهبود سبک زندگی خود ، مراقب سالمتی خود هستند، معهذا، 
مشکل همچنان باقی است و بسیاری از زنان حتی به اصول سبک زندگی سالم و موازین پیشگیری از پوکی 

استخوان واقف نیستند.
آموزش و اجرای سبک زندگی ارتقائ دهنده سالمت از اجزای اساسی مراقبت جامعه نگر است. 
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گفته می شود، رژیم غذایی مدیترانه ای همراه با سایر عادات سالم به پیشگیری اولیه از بیماری های متابولیک ؛ 
قلبی عروقی در دوره بعد از یائسگی کمک می کند، همچنین مصرف غذا های سالم که دارای خواص ضد التهابی 
و آنتی اکسیدانی است. ولی این موارد در طوالنی مدت باید ارزیابی شود. دریافت کافی اشعه آفتاب ، دریافت 
کلسیم ، انجام حرکات فیزیکی و ورزشی خاصی حتی از سنین پایین زندگی و.... به آماده سازی و ساختن قوام 
محکم استخوان کمک می کند. انجام تست تراکم استخوان نیز برای کشف موارد ساکت و اصالح پروسه ،کمک 

کننده است.
همه این ها نیاز به برنامه ریزی های کالن در سطح جامعه ، فراهم سازی گایدالین  برای مدیریت سالمت زنان از 

جنبه پوکی استخوان دارد.
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FCGS لبیاپالستی ،شایعترین جراحی
 » Dr. Yaraghi

تقاضا و انجام جراحیهای زیبایی ژنیتال زنان یه طور دایم در حال افزایش است و متخصصین زنان و جراحان 
پالستیک بسیار بیشتر از قبل اینگونه جراحیها را انجام میدهند.. لبیا پالستی یکی از شایعترین انواع این جراحیها 
است . اگر چه به طور سنتی لبیاپالستی به کاهش سایز لبیا مینور)labia minora reduction( تا سطح یا بین لبیا 
ماژور اطالق می شود ولی جراحیهای لبیا ماژور  )labia majoroplasty(نیز در این گروه قرار میگیرند که شامل 

برداشتن پوست اضافی انها و تزریق متناسب چربی داخل انهاست به طوریکه از روی لباس مشخص نباشند .
طبق امار انجمن جراحان پالستیک امریکا انجام لبیاپالستی در سال 2017 نسبت به سال 2012 در حدود 217.2 
درصد رشد داشته است. علل این افزایش تقاضا بسیار متفاوت است که افزایش اگاهی زنان نسبت به بدن خود 
و  سکس یکی از این علل میباشد.بسیاری از این افزایش اگاهی مدیون رسانه های جمعی است که اگر چه توسط 
متخصصین سالمت بیان میشود ولی دارای  کیفیت   متوسطی میباشند و به نظر میرسد باید توسط افراد باتحربه 
به اشتراک گذاشته شوند و ارگانهایی برای نظارت یر انها وجود داشته باشد.علت بعدی این افزایش ناشی از بهبود 
شرایط جهت صحبت راجع به  سکس و موارد مربوط به ان است.در این شرایط به نظر میرسد لبیوپالستی نسبت 
به دیگر جراحیهای زیبایی مرتبط با سکس همچنان دچار نوعی استیگما در جامعه است که باید نسبت به اگاهی 

صحیح جامعه از اناتومی نرمال،عملکرد و نقش ان در سکس،جراحیهای موجود و عوارض انها اقدام کرد.
علی رغم افزایش انجام لبیاپالستی همچنان اندیکاسیونها ،عوارض و پیش اگهی آن محل بحث است و به طور کامل 
مشخص نمیباشند.اگر چه به تازگی چندین اندیکاسیون طبی جهت لبیاپالستی مشخص شده است اما به نظر 
میرسد این موارد نیز در ادامه اندیکاسیونهای زیبایی باشند که توانسته اند پزشکان دیگر را جهت انجام این جراحی 
مجاب نمایند.به طور کلی عوارض این جراحی هرچند به طور شایع اتفاق می افتند ولی جزیی بوده و به راحتی 
برطرف می شوند.نکته بسیار مهم در مورد این جراحی این است که بسیاری از بیماران از انجام آن راضی میباشند.
از طرفی اناتومی این ناحیه و عروق و اعصاب ان برای بسیاری از جراحان نامشخص است و اموزش مدونی طی دوره 
های رسمی دریافت نمیکنند و با گذراندن دوره های کوتاه مدت اقدام به این جراحیها میکنند.به نظر میرسد 
ارگانهای متولی اموزش رسمی باید جهت اموزش این جراحیها در دوران رزیدنتی برنامه مدونی تدوین نمایند . 
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اداره خونریزی پس از یائسگی با گزارش های مختلف پاتولوژیک

دکتر زهره یوسفی 	 

فلوشیپ انکو لوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خونریزی پس از یائسگی )PMB(به علل مختلف
non-gynecologic and gynecologic ممکن است ایجاد شودکه ممکن است خوش خیم ویا ملیگنانت باشند. 
شایعترین علت PMB اتروفی میباشد گرچه علل ارگانیک ومالیگنانسی ، بیماریهای ارگانهای مجاور وداروها  را هم 

نباید از نظر دور داشت.
روش های مختلفی برای تشخیص  PMB از کورتاژ معمولی تاهیستروسکوپی Operative   ممکن است  مورد 

قرارگیرند. استفاده 
Chromohysteroscopy , LBC  of the uterine cavity ,Sonohysterography هم از دیگر متد های 

کمک کننده هستند.
مسئله مهم وجود پولیپ  بدون سمتموم در بیماران منوپوز است که چالش های زیادی را به همراه دارد که بحث 
خواهد شد وهم چنینrecurrence پولیپ در این بیماران از مباحث  دیگری است که مورد بررسی  قرار خواهد 

گرفت.
در انتهانحوه اداره بیمار منوپوز با اندومتر پرولیفراتیو بررسی میشود.

در نهایت باید متذکر شویم که تالش متخصص زنان در راستای اداره بیماران با خو نریزی پس از یائسگی باید بر 
اساس اقدامات تشخیصی دقیق وصحیح با کمترین هزینه و اجتناب از تشخیص های اشتباه باشد.
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شرکت های تبلیغاتی
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