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مقدمه
موفقیت در آزمون دستیاری پزشکی به عنوان یکی از اهداف و آمال بزرگ فارغ التحصیالن پزشکی عمومی در جهت
ارتقا به سطح علمی باالتر و امید به آینده بهتر شغلی می باشد که در این راستا هر ساله شاهد رقابت سخت و
تنگاتنگ تعداد قابل توجهی از همکاران می باشیم .متاسفانه حجم زیاد مطالب مورد آزمون و کمبود وقت کافی جهت
مرور بیشتر و تسلط کامل بر مطالب از یک طرف و از طرفی دیگر پراکندگی مطالب مهم در دروس و کتب مختلف
خود یکی از معضالت پر استرس اکثر داوطلبان علی الخصوص در ماهها و روزهای نزدیک به آزمون می باشد .
تجربه نشان داده شده است که در این آزمون رقابتی داوطلبانی موفق خواهند بود که بتوانند زمان را به نحو شایسته
و هوشمندانه ای مدیریت کرده باشند که مسلما انتخاب حجم مطالب مناسب و دسته بندی شده در این زمینه بسیار
کمک کننده است.
سبز آزمون نیز با تجربه چندین ساله در زمینه برگزاری آزمون های اینترنتی هوشمند و با شناخت کامل و تخصصی
از آزمون های پزشکی و در جهت رفع نیاز داوطلبان اقدام به تهیه یکسری مطالب دسته بندی شده از کتب مختلف
مورد آزمون نموده است.
فایل  PDFجداول مهم و امتحانی دروس ماژور دومین محصول سبز آزمون بعد از موفقیت و استقبال خوب همکاران
از فایل  PDFالگوریتم های مهم و امتحانی دروس ماژور در این راستا می باشد که امید است با استقبال و رضایت
همکاران محترم واقع گردد.
با توجه به اینکه در آزمون های دستیاری و پیش کاروزی به کرات و بطور مستقیم از این جداول مهم توسط طراحان
سوال طرح گردیده است و در روزهای نزدیک به آزمون پراکندگی این موارد مهم در کتب مختلف و دسترسی به آن
ها زمانبر می باشد و از طرفی احتمال از قلم افتادن آن ها در مرور و خواندنشان نیز می باشد که خود استرس مضاعفی
بر داوطلبان می باشد ،مطالعه این مجموعه جامع و دسته بندی شده در جهت موفقیت همکاران بسیار کمک کننده
می باشد.
مدیریت سبز آزمون
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قلب و عروق
اثرات مداخالت فیزیولوژیک و فارماکولوژی بر روی شدت سوفل ها و صداهای قلبی


تنفس

دم :سوفل ها و صداهای سمت راست قلب به استثنای  Ejection soundناشی از تنگی پولمونر( )PESبا عمل دم افزایش
پیدا می کنند.
بازدم :معموالً باعث بلندتر شدن سوفل ها و صداهای طرف چپ قلب می گردد.


مانور والسالوا :باعث کاهش شدت و مدت زمان بیشتر سوفل ها می گردد.

موارد استثناء:
 .1سوفل های سیستولی  HOCMبا مانور والسالوا معموالً بلندتر می شود.
 .2سوفل های ناشی از  MVPبا مانور والسالوا طوالنی تر و اغلب بلندتر می شود.
توجه :شدت سوفل های طرف راست قلب با قطع شدن مانور والسالوا زودتر از سوفل های طرف چپ به وضعیت قبلی برمی
گردد.


بعد از  VPBیا  :AFسوفل هایی که از دریچه های هاللی( )Semilinarطبیعی یا تنگی منشا می گیرند بعد از VPB
یا بعد از یک چرخه طوالنی  ،AFافزایش می یابند.برعکس سوفل های ناشی از نارسایی دریچه های دهلیزی-بطنی
یا تغییر نمی کنند یا به علت دیس فانکشن عضله پاپیلری کاهش یافته یا در مواردی مثل  MVPکوتاهتر می شوند.



تغییرات وضعیتی

ایستادن  :باعث کاهش یافتن بیشتر سوفل می شود.


استثناء:

 .1سوفل  HOCMبا ایستادن بلندتر می گردد.
 .2سوفل  MVPبا ایستادن طوالنی تر گردیده و اغلب بلندتر می شود.
چمباتمه زدن( : )Squattingباعث بلندتر شدن بیشتر سوفل می گردد.
استثناء :سوفل های  HOCMو  MVPبا چمباتمه زدن به طور معمول مالیم تر گردیده و حتی ممکن محو گردد.باال بردن
پاهای بیمار توسط پزشک (پاسیو) هم نتایج مشابهی مثل چمباتمه زدن می دهد.


ورزش :سوفل های ناشی از عبور جریان خون از خالل دریچه های طبیعی یا مسدود شده (مثل  MSو  )PSبا هر دو
نوع ورزش ایزوتونیک و ایزومتریک (البته نه با بشترین شدت) مثل مشت کردن دست بلندتر می شوند.سوفل های
ناشی از  VSD ،MRو  ARهم با مشت کردن دست افزایش پیدا می کنند.با این وجود سوفل ناشی از  HOCMاغلب
با ورزشی مثل مشت کردن دست (با شدتی نزدیک به حداکثر) کاهش پیدا می کند.
 S3و  S4مربوط به طرف چپ قلب بویژه وقتی که ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی باشند با ورزش تشدید می شوند.

نارسایی دریچه آئورت=AR

فیبریالسیون دهلیزی=AF

ضربان زودرس بطنی=VPB

نارسایی دریچه ریوی=PR

تنگی دریچه ریوی=PS

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک=HOCM

نقص دیواره بین بطنی=VSD

نارسایی تنگی دریچه تریکوسپید=TR

تنگی دریچه تریکوسپید=TS

نارسایی دریچه میترال=MR

تنگی دریچه میترال=MS

پروالپس دریچه میترال=MVP
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کرایتریای جونز برای تشخیص تب روماتیسمی


کرایتریای ماژور
 .1کاردیت (درد قفسه سینه پلورتیک،فریکشن راب،نارسایی قلبی)
 .2پلی آرتریت
 .3کره
 .4اریتم مارژیناتوم
 .5ندول های زیر جلدی



کرایتریای مینور
 .1تب
 .2آترالژی
 .3سابقه تب روماتیسمی فبلی یا بیماری قلبی روماتیسمی شناخته شده

داروهای رایج مورد استفاده در درمان طبی مبتالیان به UA/NSTEMI
1

گروه دارویی

وضعیت بالینی

موارد اجتناب

نیترات ها

به مبتالیان به سندرم حاد کرونری که ناراحتی قفسه

هیپوتانسیون

سینه یا عالیم معادل آنژین صدری دارند تجویز می

بیمارانی که سیلدنافیل یا سایر مهارکننده های

شود .به شکل زیرزبانی تجویز می گردند و اگر عالئم

 PDE-5را دریافت می کنند.

پایدار باقی بماند به صورت  IVتجویز می شوند.
بتا-بلوکرها

به تمام مبتالیان به سندرم حاد کرونری تجویز می

-1فاصله  PRبیشتر از  0/24ثانیه

شود.

-2بلوک  AVدرجه  2و 3
-3ضربان قلب کمتر از 60
-4فشارخون کمتر از 90 mmHg
-5شوک
-6نارسایی بطن چپ
-7بیماری شدید واکنشی راه های هوایی

کلسیم بلوکرها

در بیمارانی که عالیم آنها با دوزهای کافی نیترات ها و

-1ادم ریوی

بتابلوکرها رفع نشده است،یا در بیمارانی که نمی توانند

-2اختالل عملکرد بطن چپ(برای وراپامیل و

دوزهای کافی یک یا هر دوی این داروها را تحمل کنند

دیلتیازم)

و یا در مبتالیان به آنژین واریانت
سولفات

بیمارانی که عالیم آنها با  3قرص زیر زبانی

-1هیپوتانسیون

مورفین

نیتروگلسیرین برطرف نگردیده است یا عالیم آنها

-2سرکوب تنفسی

ضمن درمان ضدایسکمیک عود کند.

-3گیجی(کنفوزیون)
-4خواب آلودگی
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طبقه بندی انجمن قلب نیویورک (کالس عملکردی)


کالس I



کالس II



کالس III



کالس IV

مبتالیان به بیماری قلبی که در فعالیت های فیزیکی محدودیتی ندارند .فعالیت های فیزیکی
معمولی،موجب خستگی بیش از حد ،تپش قلب ،تنگی نفس یا درد آنژینی نمی گردد.
مبتالیان به بیماری قلبی که محدودیت مختصری در فعالیت های فیزیکی دارند.در حالت استراحت،
بدون عالمت می باشند.فعالیت های فیزیکی معمولی موجب خستگی ،تنگی نفس  ،یا درد آنژینی
می گردد.
مبتالیان به بیماری قلبی که دچار محدودیت قابل مالحظه ای در فعالیت های فیزیکی می باشند.در
هنگام استراحت ،بدون عالمت می باشند.فعالیت های کمتر از حد معمول ،موجب خستگی ،تپش
قلب ،تنگی نفس یا درد آنژینی می گردد.
مبتالیان به بیماری قلبی که قادر به انجام هر فعالیت فیزیکی بدون ناراحتی نمی باشند.عالئم
نارسایی قلبی یا سندرم آنژینی ،حتی در هنگام استراحت هم وجود دارند و با انجام هرگونه فعالیت
فیزیکی ،ناراحتی افزایش می یابد.

بتابلوکرهای موثر و غیرموثر در درمان نارسایی قلبی با کاهش EF
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بتابلوکرهای موثر


کاردویلول()Carvedilol



بیستوپرولول()Bisoprolol



متوپرولول()Metoprolol

بتابلوکرهای غیرموثر


بوسیندولول()Bucindolol



زاموترول()Xamoterol
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