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 ؟تاؽذ ٕ٘یدرعر  Heart beat (palpitation)وذأیه اس ٔؽاِة سیز در ٔٛرد  ـ1

        یاتذ تا عاتمٝ تیٕاری لّثی افشایؼ ٔی احسٕاَ آریسٕی لّثی اِف:

 تاؽذ، احسٕاَ آریسٕی لّثی افشایؼ ٔی یاتذ panic disorder ٜ تادلیمٝ اس تیٗ تزٚد یا ٕٞزا 5ظزف  symptomٚلسی  ب:

   یاتذ احسٕاَ آریسٕی لّثی افشایؼ ٔی palpitationدارد ٕٞزاٜ تا  visible neck pulsationدر ٔؼایٙٝ فزدی وٝ  ج:

 وٙذ را وٓ ٔی AVNRTدر ٌزدٖ احسٕاَ ٚخٛد  regular rapid pounding٘ثٛد احغاط  د:

 

 ؟تاؽذ ٕ٘یدرعر  syncopeوذأیه اس ػثاراذ سیز در ٔٛرد ـ 2

    افسذ تالفاصّٝ ازفاق ٔی full consciousness٘اٌٟا٘ی ازفاق ٔی افسذ ٚ  cardiac syncope اِف:

 یا زٟٛع( ٕٞزاٜ تاؽذ )دٞٗ درٜ early warning signٕٔىٗ اعر  neurologic syncope ب:

 تاؽذ ر خاوغسزی ٕٞزاٜ تا زؼزیك ٔیتیٕارً٘ چٟزٜ  cardiac syncopeدر  ج:

 postictal stateیا  seizureدر عٙىٛج ٘ٛرِٚٛصیه ػالئٓ تسذریح تز ٔیٍزدد تذٖٚ ػالٔر  د:

 

 ؟تاؽذ ٕ٘یوذأیه اس ٔؽاِة سیز در ٔٛرد فؾار خٖٛ درعر  ـ3

ٚ   فؾار خٖٛ عیغسِٛیه را خائیٗ intra-arterialٌیزی  ر خٖٛ تا فؾارعٙح ٘غثر تٝ ا٘ذاسٌٜیزی فؾا ا٘ذاسٜ اِف:

        دٞذ دیاعسِٛیه را تاالزز ٘ؾاٖ ٔی

 ٞا تٝ فؾارخٖٛ ٔسٛعػ رٚسا٘ٝ ٘شدیه زز اعر Nurseا٘ذاسٜ ٌیزی فؾارخٖٛ تٛعیّٝ  ب:

  تاؽذ 10mmHgٕٔىٗ اعر تیؾسز اس ٘زٔاَ % افزاد 20تاؽذ، در  10mmHgاخسالف فؾار دٚ دعر تایغسی وٕسز اس  ج:

 تیؾسز اس فؾار ا٘ذاْ زحسا٘ی اعر mmHg 20ٌیزی فؾار دعسٟا ٚ خاٞا، فؾار ا٘ذاْ فٛلا٘ی  در ا٘ذاسٜ د:

 

  ایح وذأیه اس ٔؽاِؼاذ سیز تٝ ٘فغسٔؽاِؼازی خٟر ٔمایغٝ یه دارٚی خذیذ تا دارٚی اعسا٘ذارد تٝ ا٘داْ رعیذٜ اعر. ٘ـ 4

non-inferiority  اعر؟ 

 
 A  اِف:

 E  ب:

 B  ج:

 F  د:
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 ؟تاؽذ ٕ٘یـ وذأیه اس ػثاراذ سیز در ٔٛرد فارٔٛوٛص٘سیه درعر 5

 یٗ ریغه خٛ٘زیشی تاالززی دار٘ذ، در صٛرذ ٔصزف ٚارفارCYP2C9*2افزاد حأُ  اِف:

اٖ در ایؾ PCIتؼذ اس  stent thrombosis، در صٛرذ ٔصزف وّٛخیذٌٚزَ ریغه  CYP2C19*2افزاد حأُ دٚ اُِ  ب:

 ؼ یاتذتزاتز افشای 4ٔی زٛا٘ذ 

 دار٘ذ Simvastatinریغه تاالزز ٔیٛخازی ٘غثر تٝ  Rosuvastatin، در صٛرذ ٔصزف SLCO1B1*5افزاد حأُ  ج:

 یذٌٚزَ ریغه خٛ٘زیشی افشایؼ یاتذ، در صٛرذ ٔصزف وّٛخ CYP2C19*17افزاد حأُ  د:

 

 ؟ؽٛد ٕ٘یدر وذاْ تیٕاری دیذٜ  PCWPدر أٛاج ثثر ؽذٜ اس  Prominent y descentـ ٔٛج 6

 Constrictive pericarditis  اِف:

 Restrictive myopathies  ب:

 Mitral regurgitation  ج:

 Tamponade  د:
 

ـ در وذأیه اس اؽىاَ ٕٞٛدیٙأیه ثثر ؽذٜ زٛعػ تاِٖٛ خٕح داخُ آئٛرزی، زؾذیذ ایغىٕی ٔیٛواردی تا ٔىا٘یغٓ افشایؼ 7

retrograde arterial flow وٙذ؟ اس وزٚ٘زی را زٛخیٝ ٔی 
 

  اِف 

 

 ب  

 

 
 ج 

 

      
 

 د      

 

 ـ وذاْ ٌشیٙٝ درعر اعر؟8

      درد لفغٝ عیٙٝ حیٗ اعىٗ ٞغسٝ ای دارٚیی یافسٝ ای تاارسػ لّٕذاد ٔی ؽٛد اِف:

 در زغر فارٔاوِٛٛصیه ٘ؾاٖ دٞٙذٜ درٌیزی وزٚ٘زی چٙذرٌی اعر STافر لؽؼٝ  ب:

تا دی خزیذأَٛ، درٔاٖ خٛراوی تایذ  SPECTدر تیٕاری وٝ زحر درٔاٖ تا دی خیزیذأَٛ خٛراوی اعر، لثُ اس ا٘داْ  ج:

        لؽغ ؽٛد 

 تا زىٙغیْٛ تاالزز اس حغاعیر زغر تا زاِیْٛ اعر SPECTحغاعیر  د:
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 ؟رادیٛ دارٚی ا٘سخاتی خٟر تزرعی وذاْ تیٕاری سیز اعر زىٙغیْٛ خیزٚفغفاذ ـ9

        عاروٛئیذٚس اِف:

 TTRآٔیّٛئیذٚس  ب:

        آٔیّٛئیذٚس ٘اؽی اس ٔاِسیدُ ٔیّٛٔا ج:

 وّغیفیىاعیٖٛ دریچٝ د:
 

 ؟در ٔٛرد تیٕار ٔثسال تٝ ٘ارعایی لّثی خیؾزفسٝ در دٚرٜ خایا٘ی س٘ذٌی وذاْ ٌشیٙٝ درعر اعر ـ10

      را خأٛػ وزد pace makerتایذ  CHBتز اعاط ٌایذالیٗ ارٚخایی در تیٕار  اِف:

 ٘ثایذ خأٛػ ؽٛ٘ذ تٝ ٞیچ ٚخٝ pace makerٚ یا  ICD ب:

      ایٍٙٛ٘ٝ تیٕاراٖ غیزفؼاَ ؽٛد ICD تایغر تز اعاط ٌایذالیٗ ٞا ٔی ج:

 زصٕیٓ ٌیزی در ایٗ تارٜ وأالً عّیمٝ ای اعر ٚ تغسٍی تٝ ٘ظز خشؽه دارد د:

 

 ؟تاؽذ یٕ٘ highest quality health careوذأیه خشء ؽاخص ٞای ـ 11

        Effective اِف:

 Efficient ب:

        Safe ج:

 Physian centered د:

 

 : تدش( لّثی ػزٚلی تیٕاراٖ  زٕاْ ٔٛارد ٔصذاق دارد Disabilityدر ارسیاتی ٘ازٛا٘ی)ـ 12

 را ا٘داْ دٞٙذ METS 5 ≥ٕ٘ی زٛا٘ٙذ فؼاِیر ٞای تا ٔصزف ا٘زصی  IIIاِف : تیٕاراٖ   والط 

 را ا٘داْ دٞٙذ METS 2 ≥ا٘زصی ٔی زٛا٘ٙذ فؼاِیر ٞای تا ٔصزف  IVب  : تیٕاراٖ   والط 

 را ا٘داْ دٞٙذ METS 2 >ٔی زٛا٘ٙذ  ٞز فؼاِیسی تا ٔصزف ا٘زصی  IIIج: تیٕاراٖ   والط 

 را  ا٘داْ دٞٙذ METS 7 >ٔی زٛا٘ٙذ ٞز فؼاِیسی تا ٔصزف ا٘زصی  Iد: تیٕاراٖ   والط 

 

 اعر؟ ٘ادرعروذأیه ٌشیٙٝ اس ٔٛارد سیز ـ 13

 ؽایؼسزیٗ ػالٔر ٕٞزاٜ در زأدٛ٘اد خزیىارد دیظ خٙٝ اعر  اِف: 

 زأدٛ٘اد ٞغسٙذ (insensitive( ػالیٓ غیزحغاط )muffledٞیدٛزا٘غیٖٛ ٚ صذاٞای لّثی واٞؼ یافسٝ) ب: 

 اوٛواردیٌٛزافی ا٘ذیىاعیٖٛ دارد در تزخی اس تیٕاراٖ ٔؾىٛن تٝ زأدٛ٘اد خزیىارد ا٘داْ ج: 

 ٘ادر اعر Pericardial Knock، ؽٙیذٖ    constrictiveدر خزیىاردیر  د: 

 

 دش:تاعر  درعرزٕاْ ٔٛارد  Carotid Pulseاس   Jugular Venus Pulseدر ٔٛرد افسزاق ـ 14

 وٙذ در دْ زغییز ٕ٘ی( ٘ثط ؽزیاٖ وارٚزیذ contourؽىُ ) اِف:

 اعر biphasicتٝ صٛرذ    Internal Jugular Venus Pulse ٘ثط  Appearance ب:

 ٔٙٛفاسیه اعر Carotid Artery Pulse  در ٘ثط  Appearance ج:

 لاتُ ِٕظ اعر  Sever tricuspid stenosisزٟٙا در   Internal Jugular Venus Pulse، در ِٕظ د: 
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 :دشتزٕاْ ٔٛارد سیز ٔؽزح وٙٙذٜ زٍٙی ؽذیذ دریچٝ ٔیسزاَ اعر ـ 15

  holodiastolicٚخٛد عٛفُ  اِف: 

  A2-os interval ؼٛال٘ی تٛدٖ  ب: 

 ، ٞدازٍٛٔاِی ٚ ادْ ا٘ذاْ زحسا٘یwaves cvٕٞزاٜ تا  تزخغسٝ JVP ج:

 (single s2)  ٔٙفزدS2   یا تّٙذ p2ٚخٛد  د: 

 

 اعر؟ ٘ادرعر Late systolic heart murmur در ٔٛرد ػُّ وذأیه اس ٌشیٙٝ ٞای سیزـ 16

 ایغىٕی حاد ٔیٛوارد اِف: 

 خزٚالخظ دریچٝ ززیىٛعدیذ ب:

 MVP ج:

 ؽا٘ر چح تٝ راعر در عؽح تؽٙی د: 

 

 ؟٘مؼ دار٘ذ  relaxationا٘ثغاغ لّة وذأیه اس وا٘اَ ٞای سیز در ٚ در خزٚعٝ ا٘مثاض ـ 71

 L-Typeوا٘اَ ٞای وّغیٕی  اِف:

 ریا٘ٛدیٗ رعدسٛر ب:

 SERCA 2a :ج

 T-Typeوا٘اَ ٞای وّغیٕی  د:

 

 ؟٘یغر درعروذاْ خّٕٝ در ٔٛرد عیغسٓ ٘ٛرٚٞٛرٔٛ٘اَ ـ 18

 رعدسٛر اصّی آ٘ضیٛزا٘غیٗ در لّة اعر AT2 رعدسٛر اصّی آ٘ضیٛزا٘غیٗ در ػزٚق ٚ AT1 اِف:

 ؽٛد اػصاب عٕدازیه ٔیفزیٗ اس ا٘سٟای تاػث افشایؼ آساد ؽذٖ ٘ٛراخی ٘ IIآ٘ضیٛزا٘غیٗ  ب:

 ؽٛد ٔی Cell growthرعدسٛر تاػث زحزیه  AT2زحزیه  ج:

 ؽٛد ٚفی در عیغسٓ ػزٚلی ٚ ٔیٛوارد ٔیافشایؼ ٔذاْٚ آِذٚعسزٖٚ تاػث تزٚس فیثزٚس ٚ ٞیدززز د:

 

ٌیزد، ِٚی  تغسزی ٚ زحر درٔاٖ تا فٛرٚسٔایذ ٚ ٘یسزاذ ٚریذی لزار ٔی EF=10%  ٚresting dyspneaعاِٝ تا  60آلای ـ 19

 ؟٘یغر درعر. وذاْ ٌشیٙٝ یاتذ ٔیافشایؼ  2.5تٝ  1.2عاػر اَٚ ٔیشاٖ ادرار وٓ اعر ٚ وزازیٙیٗ اس  48در 

 تزرعی ٔدذد اوٛواردیٌٛزافی ٚ چه اِىسزِٚیر :اِف

 اظافٝ وزدٖ زیاسیذ :ب

 ٖ دارٚی ٘فزٚزٛوغیهواٞؼ دٚس فٛرٚسٔایذ تؼٙٛا ج:

 filling pressureور راعر تزای تزرعی  :د
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 ؟٘ذاردٞای سیز در درٔاٖ ٘ارعایی حاد لّة خاصیر ایٙٛززٚج ٔثثر  وذأیه اس ٌشیٙٝـ 20

 Urocortin :اِف

 Istaroxime :ب

 omecamtive mecarbil :ج

 Relaxin د:
 

تا زؾذیذ زٍٙی ٘فظ فؼاِیسی اس دٚ ٞفسٝ خیؼ وٝ اس عٝ رٚس لثُ ارزٛخٙٝ  MI  ٚ LVEF=20%عاِٝ تا عاتمٝ  57تیٕار آلای ـ 21

ؽٛد .در ٔؼایٙٝ تیٕار  زؾخیص ٘ارعایی حاد لّثی تغسزی ٔی٘یش تٝ آٖ اظافٝ ؽذٜ ٕٞزاٜ تا  زٛرْ ؽىٓ ٚ ا٘ذاْ ٞای زحسا٘ی تا 

ٞای ریٛی زا ٘یٕٝ  تٛدٜ، راَ ٚریذ صٌٛالر تزخغسBP=100/60، HR=90 bpm  ،RR=32/min  ، O2sat=88%ٝلزار اعر  تی

 اِٚیٗ الذاْ درٔا٘ی تزای تیٕار وذاْ اعر؟ + ٌٛدٜ ٌذار زا تاالی سا٘ٛٞا دارد.3لفغٝ عیٙٝ داؽسٝ آعیر ٚ ادْ 

 زشریك ٔٛرفیٗ  اِف:

 ٔیّیٍزْ السیىظ ٚریذی تٝ صٛرذ تِٛٛط 40زشریك  ب:

 زدٛیش اوغیضٖ ج:

 TNG ؽزٚع عزْ  د:

 

ٔیّی ٌزْ در  200عٝ تار در رٚس، اعدیزٚ٘ٛالوسٖٛ   6.25تیٕار فٛق در عی عی یٛ تغسزی ؽذٜ ٚ تزای ٚی  واخسٛخزیُ ـ 22

عی  1700تیٕار ٔٙاعة تٛدٜ ٚ رٚسا٘ٝ حذٚد   تزٖٚ دٜ ادراری ؽٛد. ٔیٔیّی ٌزْ در رٚس ؽزٚع  200رٚس ٚالسیىظ ٚریذی 

+ ادْ ا٘ذاْ ٚ 2ارزٛخٙٝ تیٕار تٟسز ؽذٜ ِٚی ٞٙٛس   .رعیذٜ اعر 2.5تٝ  1.4٘یٗ تیٕار اس  . رٚس عْٛ وزازیعی تاال٘ظ ٔٙفی دارد

 ؟٘یغر درعرآعیر دارد وذاْ خّٕٝ در ٔٛرد چٙیٗ ؽزایؽی  

ؽایؼسزیٗ ػّر تذزز ؽذٖ ػّٕىزد وّیٝ واٞؼ حدٓ داخُ ؽزیا٘ی ثا٘ٛیٝ تٝ دیٛرس تیؼ اس حذ یا وٕی تزٖٚ دٜ لّثی  اِف:

 اعر

 ؽٛد ٔی٘یٗ ٔٛلسی تٛدٜ ٚ تا ادأٝ درٔاٖ دیٛرزیىی تٟسز  زازیافشایؼ و ب:

 ٘زعیذٜ السْ ٘یغر واخسٛخزیُ تیٕار را لؽغ وزد 3٘یٗ تٝ تاالزز اس  زا سٔا٘ی وٝ وزازی ج:

 زٛا٘ذ وٕه وٙٙذٜ تاؽذ ٔی  TNG ٘یٗ عزْ  در صٛرذ تاالزز رفسٗ وزازی   د:
 

اس  ٕاریؽذٜ اعر. ت یٚ ظؼف تغسز ؾزٚ٘ذٜی٘فظ خ یتٝ ػّر زٍٙ هیغىٕیا یٛخازیٛٔیٚ وارد DMعاِٝ تا عاتمٝ  55خا٘ٓ ـ 23

چه ؽذٜ تاال تٛدٜ  یوٝ ٞفسٝ لثُ اس تغسز PT  ٚINRتٛدٜ ٚ ٗیزحر درٔاٖ تا ٚارفار یشیدّٞ ٖٛیالعیثزیدٚعاَ لثُ تٝ ػّر ف

 ا٘داْ ؽذٜ :  ؾاذیدر آسٔا اعر. 
hgb=11.5,  BUN=45,  Crea=1.5,  SGOT=55,  SGPT=70,   Bil T=2.5,  Alb=30,   Uric Acid=9  

 ؟غری٘ درعر ٕاریت ٗیدر ٔٛرد ا زیاس ٔٛارد س هیوذأ

 السْ اعر یػُّ إٓ٘ زیاس ٘ظز عا ؾسزیت  یتزرع ٕاریت ٗیدر ا :اِف

 دارد ٝیزغذ احسماٖ دعسٍاٜ ٌٛارػ ٚ عٛء ٕاراحسٕاالیت :ب

 ٘ذارد یٕاریت دٝیدر ٘س یزیتاال ٘ؾا٘ٝ خزٌٚٙٛس تذزز اعر ٚ اصالح آٖ زاث هیاٚر ذیاع  :ج

 ٕارتاؽذیت ریؽذٖ ٚظؼ ذاریزٛا٘ذ ٘ؾا٘ٝ ؽزٚع ٘اخا یٔ یٞفسٝ لثُ اس تغسز هیتاال  INR :د
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 ؟ٞای عفیذ ٕ٘ایاٍ٘ز چیغر فّؼـ 24

  فیغسَٛ وزٚ٘زی اِف:

 ایٙسزأٛراَ ٕٞازٛٔا ب:

        ٔایىٛزیه عٛدٚآ٘ٛریغٓ ج:

 زٛدٜ خارج لّثی د:
 

 

 

 

 

 

 تزاعاط خارأسزٞای اوٛواردیٌٛزافیه دادٜ ؽذٜ، ؽذذ ٘ارعایی ٔیسزاَ را زؼییٗ ٕ٘اییذ:ـ 25

MR CW Doppler velocity = 5 m/s 

Nyquist limit scale = 35 cm/s 

Blue to red color-flow Doppler transition = 1cm 

 

Mild (ERO < 0.2 cm اِف:
2
)        

Mild to moderate (ERO 0.2 to 0.3 cm ب:
2
) 

Moderate (ERO 0.3 to 0.4 cm ج:
2
)        

Severe (ERO >0.4 cm د:
2
) 

 

 را ٔحاعثٝ ٕ٘اییذ: AV areaتز اعاط خارأسزٞای دادٜ ؽذٜ، ـ 26
LVOT = 2.0 cm    RVOT = 2.2 cm   RVOT vti = 17 cm 

LVOT vti = 20 cm   AR pht = 400 m   AV vti = 100 cm 

AV mean gradient = 60 mmHg  AV peak v = 5.0 m/s 

 

cm 0.63 اِف:
2
 = ([2.0×2.0×0.785 or 1.0×1.0×3.14] 20 cm/ 100 cm)      

cm 0.13 ب:
2
 = (2.0×2.0×0.785 or 1.0×1.0×3.14/ 500 cm) 

cm 0.65   ج:
2
 = (2.2×2.2×0.785 or 1.1×1.1×3.14/ 100 cm)       

 cm2 = 20 cm/ 100 cm 0.2 د:

 

 ؟٘یغروذأیه اس اخسالالذ اِىسزِٚیسی تا زغییزاذ ٘ٛار ٕٞزاٜ  ـ27

        Hyponatremia اِف:

 Hypokalemia ب:

        Hypomagnesemia ج:

 Hypocalcemia د:
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 ؟٘یغرزؾخیصی  Trifascicular blockوذأیه اس یافسٝ ٞای ٘ٛار لّة تزای ـ 28

        Alternating RBBB and LBBB اِف:

 RBBB with Alternating Left Axis and Right Axis Deviation ب:

        LBBB with Prolonged PR Internal ج:

 RBBB with LAFB and 2:1 AV Block د:

 

 ؟لّة ٔؾخصٝ وذأیه اس یافسٝ ٞای سیز اعر MRIزصٛیز ـ 29

   وزٚ٘زایغىٕی ٔٛلر ٔیٛوارد تؼّر زٍٙی ػزٚق  اِف:

 ٔیٛواردیر  ب:

        ا٘فاروسٛط لثّی ٔیٛوارد ج:

 واردیٛٔیٛخازی ا٘فّسزازیٛ د:
 

 
 

 ؟سیز تا وذأیه اس یافسٝ ٞای سیز ٔؽاتمر دارد CTزصٛیز ـ 30

        تٟسزیٗ درٔاٖ، ٔذیىاَ اعر اِف:

 ٌزفساری ٘ذارد LCCA (Left Common Carotid Artery) ب:

 % اعر95تزای زؾخیص تیؾسز اس  CTحغاعیر  ج:

 تزای زائیذ زؾخیص السْ اعر TEE د:

 
 



 6931آزمون الکترونیک درون بیمارستانی دستیاران گروه داخلی قلب وعروق               دی ماه 

 

 

 ؟ؽٛد ٕ٘یزٛصیٝ  MRIدر وذأیه اس ٔٛارد سیز ارسیاتی  ـ31

        واردیٛٔیٛخازی حاصُ اس ا٘ثاؽر آٞٗ اِف:

 در فزد  خٛاٖ تاعاتمٝ ارعر لّثی ARVCتزرعی   ب:

      فؾار خٖٛعاِٝ تا عاتمٝ  17زؾخیص وٛاروساعیٖٛ در فزد  ج:

 ٌیزد ٔی Doxorubicinعزیاَ در درٔاٖ وا٘غز عیٙٝ وٝ  LVتزرعی فٛ٘ىغیٖٛ  د:
 

 ؟ٔؽاتمر دارد MSوذأیه اس زصاٚیز سیز تا ـ 32

 

 
 )ب(

 
 )اِف(

 
 )د( 

 
 )ج(

 

        A اِف:

 B ب:

        C ج:

 D د:
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عاِٝ تا زؾخیص تیٕاری رٚٔازیغٕی لّة ٔزاخؼٝ وزد٘ذ. در اوٛواردیٌٛزافی زٍٙی دریچٝ ٔیسزاَ تا ٘ارعایی  27خا٘ٓ  ـ33

تاؽذ. ؽذذ زٍٙی دریچٝ ٔیسزاَ تا  ٔی MV VTI = 50 cm  ،LVOT VTI = 16 cm ،LVOTd = 2 cmخفیف ٔؾٟٛد اعر. 

 ؟تاؽذ زٛخٝ تٝ اؼالػاذ فٛق چٝ ٔیشاٖ ٔی

       فٛق أىاٖ ٔحاعثٝ ؽذذ زٍٙی ٚخٛد ٘ذارد تا اؼالػاذ اِف:

MVA ≈ 1 cm ب:
 تاؽذ ٔی 2

MVA ≈ 1.6 cm ج:
 تاؽذ ٔی 2

MVA ≈ 1.3 cm د:
 تاؽذ ٔی 2

 

 ؟تاؽذ ٔی ٔفیذززؽذیذ دریچٝ، وذاْ خارأسز  عسسیه ٔیسزاَ تا خاراٚاِٛالرِیهتزای افسزاق فزْ ا٘غذادی ّٔفا٘ىؾٗ دریچٝ خزٚ ـ34

        PHT اِف:

 Peak E velocity ب:

        MV VTI ج:

 MV mean G د:

 

              ٔزتٛغ تٝ داخّز فّٛی ٔیسزاَ ٚ سیز ٞای ــٝافشایؼ یافسٝ اعر )یافس LV filling pressureدر وذأیه اس تیٕاراٖ سیز  ـ35 

Tissue Doppler ؟(ٔیٛواردیْٛ ٔی تاؽٙذ 

E velocity = 45 cm/sec,   A velocity = 90 cm/sec,   E’ septal= 6 cm/sec,  LA volume = 28 cc/m اِف:
2  

E velocity = 80 cm/sec,   A velocity = 65 cm/sec,   E’ septal= 7 cm/sec,  LA volume = 32 cc/m ب:
2

 

E velocity = 110 cm/sec,   A velocity = 50 cm/sec,   E’ septal= 12 cm/sec,  LA volume = 25 cc/m ج:
2  

E velocity = 105 cm/sec,   A velocity = 75 cm/sec,   E’ septal= 5 cm/sec,  LA volume = 42 cc/m د:
2 

 

ٞفسٝ ٌذؽسٝ تا زٍٙی ٘فظ فا٘ىؾٙاَ والط  3عاِٝ ای تذٖٚ ٞیچ عاتمٝ لثّی تا ػالئٓ یه تیٕاری زٙفغی ٚیزاَ در  32آلای  ـ36

III-IV  .ارزٛخٙٝ اس چٙذ رٚس ٌذؽسٝ ٔزاخؼٝ وزدٜ ا٘ذ ٚBP = 80/65 mmHg  ،HR= 115/min  ٘ثعٟای ٔحیؽی ظؼیف

BSA = 2mٞغسٙذ، 
 ؟تاؽٙذ ٕ٘ی. وذأیه اس ٔٛارد سیز در اوٛواردیٌٛزافی ٔحسُٕ  2

        Moderate MR, LVOT VTI = 8 cm/sec اِف:

 Severe MR, LVOT VTI = 20 cm/sec ب:

        Severe MR, LVOT VTI = 10-20 cm/sec ج:

 Mild MR, LVOT VTI = 6 cm/sec د:

 

رٚس لثُ وٝ تصٛرذ ٘اٌٟا٘ی تزٚس وزدٜ  3تا زٍٙی ٘فظ اس  35در حاَ حاظز ٞفسٝ  IVFتذ٘ثاَ  G1عاِٝ ای  42خا٘ٓ حأّٝ  ـ37

ٚ  RR=25/minاعر.  BP=120/75 ،HR=110/minٚ در اعسزاحر ٚ فؼاِیر ٚخٛد دارد، ٔزاخؼٝ وزدٜ اعر. در ٔؼایٙٝ 

 ؟ؽٛد ٕ٘یا٘ذأٟای ٔحیؽی ؼثیؼی ٞغسٙذ. ا٘داْ وذأیه اس ٔٛارد سیز در لذْ اَٚ زٛصیٝ 

        یًٙ ؽىٓ ٚ ٍِٗذتا ؽیّ CXR اِف:

 ؽزٚع درٔاٖ آ٘سی وٛآٌٛالٖ ٚ ٕٞشٔاٖ تا الذأاذ زؾخیصی ب:

        ٘زٔاَ C.X.Rاعىٗ خزفیٛصٖ ریٝ در صٛرذ  ج:

 اِٚسزاعٌٛ٘ٛزافی داخّز ػزٚق ا٘ذأٟای زحسا٘ی د:
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 : تدشٕٞٝ ػثاراذ سیز درعر اعر  ـ38

   تا آریسٕی ٞای تؽٙی ٚخٛد دارد ST elevation  ٚQRS notchingارزثاغ لاتُ ٔالحظٝ تیٗ  اِف:

تا  ٕٞزاٜ early repolarizationیسٕی در افزاد تذٖٚ ػالٔر تا زغییزاذ رافشایؼ لاتُ ٔالحظٝ ریغه ٔزي ٘اؽی اس آ ب:

 ٔؾاٞذٜ ٔی ؽٛد  infدر ِیذٞا ی  up-sloping ST elevationزغییزاذ 

      ؽٛد ذٜ ٔی% افزاد تشرٌغاَ ٔؾا1ٞ-3در  Persisent Juveille pattern ج:

 اعر V2-3 ،0.15 mvدر خإٟ٘ا در ِیذ  J point elevationتزای  Upper limits of normal د:
 

 : تدشٕٞٝ ػثاراذ سیز درعر اعر ـ 39

 ؽٛد ٔی bradycardia dependent blockتاػث ایداد خذیذٜ  abnormal phase for depolarization اِف:

تیٕاراٖ ٔثسال تٝ ٘ارعایی لّثی ٔؾاٞذٜ  3/1ٚ در تیؼ اس  General population% ٔٛارد در 1در وٕسز اس  LBBB ب:

 ؽٛد ٔی

ٚ ٘یش واٞؼ  multi-vessel disease٘ؾاٍ٘ز خیؾزفسٝ تٛدٖ تیٕاری،  RBBB، ٚخٛد CADدر تیٕاراٖ ٔثسال تٝ  ج:

survival اعر         

                 ٚ تذٖٚ زغییز در ventricular activationتؼّر زغییزاذ در  Prominent primary T wave inversion د:

action potential ایداد ٔی ؽٛد 

 

سیز اس تیٕار اخذ ؽذٜ اعر. فؾار تیٕار  ECGا٘ذ ٚ  ای ٞغسٙذ وٝ تا زدؼ لّة تٝ اٚرصا٘ظ ٔزاخؼٝ وزدٜ عاِٝ 26تیٕار خا٘ٓ ـ 40

100/80 mmHg ؟تاؽذ. تٟسزیٗ الذاْ تزای تیٕار چیغر ٔی 

        خزٚوائیٗ آٔیذ اِف:

 آٔیٛدارٖٚ ب:

        ٚراخأیُ ج:

 واردیٛٚرصٖ د:
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سیز تٝ درٔاٍ٘اٜ ٔزاخؼٝ وزدٜ اعر. احسٕاَ وذأیه اس اخسالالذ سیز را در ایٗ تیٕار تز اعاط  ECGعاِٝ تا  40آلای  ـ41

 ؟دا٘یذ تؼیذ ٔی ECGٞای  یافسٝ

        ٘ارعایی ٔیسزاَ اِف:

 ٘ارعایی آئٛرذ ب:

      VSD ج:

 زٍٙی خِٕٛٛ٘ز د:
 

 
 

 ؟چیغر Polypharmacyٟٕٔسزیٗ ٔؾىُ در  ٔٛرد  ـ42

        ٔماٚٔر دارٚیی اِف:

 Drug interactions ب:

        اخسالَ اِىسزِٚیسی  ج:

  GI problems د:

 

 ؟ؽٛ٘ذ فغفٛریالعیٖٛ ٚ اعسیالعیٖٛ اس ػّٕیاذ وذاْ ٔزحّٝ ٔحغٛب ٔیـ 43

        Transcription اِف:

 Reverse transcription ب:

        Translation ج:

 Post translation د:

 

 ؟ؽٛد ٔٛخة افشایؼ تارس وذأیه ٔی ،افشایؼ ؽیٛع ـ44

    Sensitivity اِف:

 Specificity ب:

        PPV ج:

 NPV د:
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 ؟اعر RV biopsyؽایؼسز اس  LV biopsyوذاْ ػارظٝ سیز در  ـ45

        زأدٛ٘اد اِف:

 آٔثِٛی ریٝ ب:

       آریسٕی تؽٙی ج:

 خٙٛٔٛزٛراوظ د:

 

 ؟ؽایؼسزیٗ ػارظٝ ور راعر وذاْ اعر ـ46

        آریسٕی  اِف:

 ا٘فاروسٛط ریٝ ب:

      خزفٛراعیٖٛ ج:

 ػفٛ٘ر  د:
 

 ؟دٞذ واٞؼ ٔی HOCMوذأیه ٌزادیاٖ را در  ـ47

        فٙیُ افزیٗ اِف:

 َٛ٘ایشٚخززز ب:

       TNG ج:

 آٔیُ ٘یسزاذ د:

 

 5000حذٚد  cardiac outputتٝ دعر آٔذٜ اعر ٚ  mmHg 100، ٌزادیاٖ ٜا٘داْ ؽذ cathوٝ در  ASدر تیٕار دچار  ـ48

 عی در دلیمٝ اعر. عؽح دریچٝ آئٛرذ حذٚداً چٙذ عا٘سی ٔسز ٔزتغ اعر؟ عی

        1 اِف:

 1.2 ب:

        0.8 ج:

 0.5 د:

 

 ؟زفغیز ؽٕا اس زغر ٚرسؽی تا ٔؾخصاذ سیز چیغر  ـ49
ST80: -1.5 mm, slop: +2.3 

        high risk اِف:

 low risk positive ب:

        Normal response ج:

 Slow upslope د:

 

 ؟در ٔٛرد افر فؾار خٖٛ در ٔزحّٝ ریىاٚری چٝ ٘ظزی داریذـ 50

        ارسػ زؾخیصی ٘ذارد اِف:

 در صٛرزی  وٝ تیؼ اس دٜ ٔیّیٕسز خیٜٛ ٘غثر تٝ ٔیشاٖ خایٝ افر وٙذ ارسػ دارد ب:

 آئٛرذ ارسػ خزٌٚٙٛعسیه دارددر زٍٙی دریچٝ  ج:

 لاتُ زٛخٝ اعر structural heart disease٘ؾا٘ٝ ٚخٛد  د:
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زغر ٚرسػ ؽذٜ اعر. ایؾاٖ تٝ ٔذذ حذٚد ٞفر دلیمٝ ٚرسػ وزد. تٝ ٘ظز ؽٕا  Bruceعاِٝ تز اعاط خزٚزىُ  49آلای  ـ51

 ؟حذاوثز ٔصزف اوغیضٖ حذٚداً چمذر اعر

 14ٌّٕٞٛٛتیٗ:   ویٌّٛزْ 74 ٚسٖ : در دلیمٝ  164حذاوثز ظزتاٖ : 

        عی عی 2000 اِف:

 عی عی 2500 ب:

      عی عی 1200 ج:

 عی عی 1800 د:

 

داؽسٝ ٚ حیٗ زغر ٚرسػ تؼذ اس حذٚد ٞفر  downsloping ST-elevationٔیّیٕسز  1اٌز ٘ٛار لّة خایٝ تیٕاری تٝ ٔیشاٖ  ـ52

 ؟فغیز ؽٕا چیغرخیذا وٙذ، ز ST-depressionدلیمٝ حذٚد ٘یٓ ٔیّیٕسز 

        زغر ٔٙفی اعر اِف:

 زغر ٔثثر اعر ب:

      زغر ٘اوأُ اعر ج:

 ایٗ فزد ٔٛرد ٔٙاعثی تزای ا٘داْ زغر ٘ثٛدٜ اعر د:

 

ٌزدیذ. در  ، وزٚ٘ز راعر دچار ٔؾىُ ٔی selectiveدر زشریك  4ـ در حیٗ آ٘ضیٌٛزافی وزٚ٘ز تا وازسز خادویٙش راعر ؽٕارٜ 53

ؽٛیذ. اعسفادٜ اس وازسزٞای سیز در  وزٚ٘ز راعر ٔی high anterior originٔسٛخٝ  selectiveزشریك ٞای ٔىزر غیز 

engagement  تدشوزٚ٘ز راعر ا٘سخاتی زز اعر: 

        Right Judkins No. 3.5 اِف:

 Right Judkins No. 5.0 ب:

        Left Amplatz No. 1.0 ج:

  Left Amplatz No. 2.0 د:

 

ٌزدد. خٟر أىاٖ دیذٖ  رٚیر ٕ٘ی distal LADوأالً ٔغذٚد تٛدٜ ٚ  Proximal LADـ در زشریك وزٚ٘ز چح 54

Retrograde filling  اس وزٚ٘ز راعر، وذاْ ٕ٘ای سیز در زشریكRCA ؟تاؽذ زز ٔی ا٘سخاتی 

        AP اِف:

 LAD ب:

        RAO ج:

 Left lateral :د
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 ؟ؽٛد ٕ٘ی matchدر لغٕر ٞای سیز وذاْ ٘احیٝ ػزٚق وزٚ٘ز تا ٕ٘ای رٚتزٚی آٖ ـ خٟر دیذٖ ظایؼٝ )زٍٙی وزٚ٘ز( 55
 

 AP-cranial → Ostial LAD اِف:

 LAO-cranial → Ostial RCA ب:

 AP-caudal → Ostial OM ج:

  Ap-cranial → Ostial Diagonal د: 

 

 

 ؟ دارد IABPخاِظ ؽزیا٘ی وذاْ ٔٛرد ؽثاٞیر تیؾسز تٝ خسزٖ خاِظ در  ـ56

        HOCM اِف:

 AS ب:

        AI ج:

 عدغیظ د:

 

 ؟در ِیذٞای خزٜ وٛردیاَ خیذا وزدٜ اعر. الذاْ تؼذی وذاْ اعر U inversionتیٕاری در زغر ٚرسػ ـ 57

        درٔاٖ دارٚیی اِف:

 ا٘داْ آ٘ضیٌٛزافی ب:

        اعسزط اوٛا٘داْ  ج:

 اؼٕیٙاٖ تخؾی تٝ تیٕار د:

 

 ؟در وذاْ دارٚ ٘مؼ عاخسار ص٘سیىی در خاعخ تٝ درٔاٖ وٕسز اثثاذ ؽذٜ اعرـ 58

       وّٛخیذٌٚزَ اِف:

 آزٛرٚاعسازیٗ ب:

        ٚارفاریٗ ج:

 ٔسٛخزَِٚٛ د:

 

ساله با  07بیمار آقای  "ؽٛد ٘یٕٝ ؽة تیٕاری ٔزاخؼٝ ٚ زٛعػ دعسیار وؾیه تٝ اعساد آ٘ىاَ تٝ ؽىُ سیز ٔؼزفی ٔی ـ 59

. اعساد آ٘ىاَ تٝ "منتشر و شدید در لیدهای پره کوردیال ST elevationدرد شدید قفسه سینه و از دو ساعت قبل و 

ثا٘ٛی  ST elevation)ٚ زغییزاذ  LBBB)٘ارعایی لّثی ٔشٔٗ(، ٘ٛار لّثی  EF: 10%ٔزاخؼٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ تا تیٕاری تا  تیٕارعساٖ

 ؟ؽذٜ اعر biasتٝ آٖ( وٝ در حاَ ادْ ریٝ ٔی تاؽذ ٔٛاخٝ ٔی ؽٛد. تٝ ٘ظز ؽٕا اعساد ٔحسزْ ٌزفسار وذاْ 

       Framing effect اِف:

 Confirmation bias ب:

        Heuristic rule ج:

 Blind obedience د:
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  ؟ؽٛد در وذاْ ٕ٘ای سیز تٟسز دیذٜ ٔی LCXززیٗ تخؼ  ؽزیاٖ وزٚ٘ز  یا٘سٟای ـ 60

       RAO Caudal اِف:

 LAO Caudal ب:

        AP Cranial ج:

 Lateral د:

 

 


