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آزمون:بیھوشي مغز و اعصاب  مدت آزمون:120

بیھوشی در جراحی مغز و اعصاب

كدام جملھ زیر در مورد آپنھ بعد از عمل جراحي در شیرخواران نارس بھ دنیا آمده صحیح  است؟١-

خطر بالقوه آپنھ بعد از عمل تا سن 40 ھفتگي سن لقاح (Postconceptual) وجود دارد

ھموگلوبین كمتر از 10 در این شیرخواران بطور ویژه این ریسك را تحمیل مي كند

بیھوشي رژیونال ریسك بروز آپنھ بعد از عمل را در این شیرخواران مرتفع مي سازد

در بیھوشي استنشاقي با دسفلوران و سووفلوران این عارضھ در این بیماران دیده نشده است

 

كودكي 6 سالھ جھت جراحي فیوژن مھره ھاي پشتي روي تخت عمل قرار گرفتھ است. القاء بیھوشي با استفاده از داروھاي مناسب وریدي انجام گرفتھ است.با توجھ بھ٢-
معیارھاي علمي جھت نگھداري بیھوشي در این كودك كدام داروي استنشاقي زیر را بیشتر توصیھ مي كنید؟

ھالوتان

دسفلوران

سووفلوران

ایزوفلوران

 

شیرخواراي كاندیداي عمل جراحي ترمیم مننگومیلوسل است. كدام یك از موارد زیر در این بیمار صحیح تر است؟٣-

لولھ گذاري تراشھ در پوزیشن معمول اطفال انجام مي گیرد

تجویز مایع با توجھ بھ مدت NPO، زمان عمل و خونریزي انجام مي گیرد

ھمراه بودن این عارضھ با عارضھ ھیدروسفالي زیاد است

خطر بالقوه فلج اعصاب كرانیال و فتقي شدن ساقھ مغز وجود ندارد

 

مھمترین مانیتورینگ ھا در بیھوشي اطفال كدامند؟۴-

گوشي داخل مري+ فشار سنج

ECG + پالس اكسي متري

گوش، چشم و دست بیھوشي دھنده

كاپنوگرافي + پروب درجھ حرارت

 

کدامیک از موارد زیر دلیل  کاھش دوز فنتانیل در بیمار سالمند محسوب مي گردد؟۵-

افزایش حساسیت مغز

کاھش حجم توزیع

کاھش کلیرانس

افزایش پروتئین باندینگ
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بیماري پس از جراحي ستون فقرات گردني از کاھش بینایي شکایت دارد. وضعیت دیسک بینایي و رفلکس مردمک بھ نور نرمال گزارش شده است. کدامیک ازآسیبھاي۶-
زیر براي این بیمار مطرح است؟

نوروپاتي ایسکمیک قدامي عصب بینایي

نوروپاتي ایسکمیک خلفي عصب بینایي

انسداد شریان مرکزي رتین

انسداد شاخھ اي شریان رتین

 

بیماري 47 سالھ بھ علت آنوریسم مغزي بھ اطاق عمل منتقل میشود. بعد از premedication با 2mg میدازوالم و 2cc فنتانیل جھت بیمار کاتتر وریدي مرکزي و٧-
آرتریال الین تعبیھ میشود و سپس تحت اینداکشن با تیوپنتال سدیم قرار مي گیرد. ناگھان تکنسین بیھوشي متوجھ میشود کھ بھ اشتباه دارو را در آرتریال الین بیمار کھ با

آنژیوکت سبز تعبیھ شده ، تزریق نموده است. کدام مورد در اداره این بیمار صحیح مي باشد؟

بالفاصلھ آنژیوکت را خارج کرده و دست بیمار را باالتر از قلب قرار میدھیم و دست بیمار را کمپرس سرد مینماییم

تزریق نرمال سالین و ھپارینھ کردن آنژیوکت از اقدامات اولیھ است، سپس جھت بیمار بلوک شبکھ براکیال انجام میدھیم

بعد از تزریق لیدوکایین آنژیوکت را خارج کرده و با قرار دادن کمپرس سرد، دست بیمار را باالتر از قلب قرار میدھیم

بعد از تزریق نرمال سالین، درخواست ونوگرافي و مشاوره اورژانس جراح عروق ، عمل را بھ تعویق مي اندازیم

 

بیمار مبتال بھ نارسائي قلب ھمراه با فیبریالسیون دھلیزي علیرغم استفاده ھمزمان از ھیدروکلروتیازید، کاپتوپریل وکارودیلول، ھنوز داراي عالیم مي باشد. اضافھ شدن٨-
کدامیک از داروھاي زیر بھ این رژیم درماني در قدم بعدي مي تواند بھ این بیمار کمک کند؟

digoxin

atorvastatin

levosimendan

nesiritide

 

بیماري بھ علت تومور پینھ آل تحت عمل جراحي قرار گرفتھ و با توجھ بھ شرایط عمل و توصیھ جراح بیمار باید تا حداقل 48 ساعت تحت تھویھ مکانیکي قرار گیرد.٩-
متخصص بیھوشي جھت این بیمار انفوزیون پروپوفل و رمي فنتانیل بر قرار میکند. در طي بستري بیمار دچار تب ، لکوسیتوز و تاکیکاردي میشود. جواب کشت خون

ارسالي بیمار استافیلوکوک اورئوس گزارش شده است. کدام گزینھ در خصوص این بیمار صحیح است؟

بیمار را ھیدره کرده ، رشد استافیلوکوک اورئوس نیز ناشي از آلودگي در نمونھ گیري بوده است

سرنگھاي پروپوفل و ویالھاي باز پروپوفول را جھت کشت بھ آزمایشگاه ارسال میکنیم

بھ علت ایجاد پانکراتیت ، انفوزیون پروپوفل قطع و مشاوره گوارش در خواست مي شود

بیمار دچار واکنش آنافیالکتوئید شده کھ در اکثر موارد میتواند بدون وجود ھیچ سابقھ پاسخھاي آلرژیک باشد

 

اصطالح ”Sedation Holidays“ در خصوص کدامیک از داروھاي ھوشبر کاربرد دارد؟١٠-

کتامین                                                                

میدازوالم

اتومیدیت                                                                

پروپوفل
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مرد 80 سالھ اي بعلت ترمیم شکستکي مفصل ران تحت بیھوشي عمومي با استفاده از ایزوفلوران، انفوزیون رمي فنتانیل و میدازوالم قرار گرفتھ است. در این بیمار از١١-
دوز این سھ دارو بھ ترتیب بھ چھ میزان کم مي کنیم؟

%65 و 75% و %55

%50 و 65% و %75

%30 و 50% و %50

%45 و 75% و %50

 

كدامیك، ارتفاع بلوك اسپاینال را بیشتر تحت تأثیر قرار مي دھد؟١٢-

عطسھ و سرفھ

سرعت تزریق ھیپربار

CSF حجم

چاقي (وزن)

 

كدامیك از جمالت زیر در مورد بلوك اینفراكالویكولر صحیح مي باشد؟١٣-

بلوك در سطح Distal Trunk Proximal Division مي باشد

نیاز بھ پوزیشن خاصي براي arm دارد

جھت انجام بلوك میتوان از ماركرھاي عروقي كمك گرفت

احتمال بلوك موسكولوتانئوس در تكنیك كوراكوئید كمتر از تكنیك (mid- clavicular) مي باشد

 

كدامیك از موارد زیر در مورد psoas compartment block صحیح مي باشد؟١۴-

در تركیب با بلوك سیاتیك باعث آنستزي كامل اندام تحتاني مي شود

براي آنستزي جراحي زانو بھ تنھائي كفایت مي كند

نیازي بھ انجام این بلوك در جراحي hip نمي باشد

باعث بلوك سمپاتیك نمي گردد

 

خانمی 50 سالھ قرار است بھ منظور درمان تومور مغزي تحت عمل جراحي كرانیوتومي قرار گیرد. كدام یك از مانیتورینگ ھاي زیر را بھ منظور كشف زود ھنگام١۵-
ھیپوپرفیوژن و تعداد آمبولي مغزي حین عمل در این بیمار بھتر مي دانید؟

TCD (داپلر ترانس كرانیال)

(Intravascular Tracer Compounds) استفاده از تركیبات نشانگر  داخل عروقي

Sjvo

سربرال اكسي متري

 

براي آقاي چھل سالھ اي كھ تحت عمل جراحي كیفواسكولیوز مي باشد مانیتورینگ SSEP(Somatosensory Evocked Potentials) نصب مي شود ولي در شروع١۶-
مانیتورینگ متوجھ مي شویم كھ امكان دریافت پاسخ قابل چاپ ونمایش وجود ندارد. شما كدام یك از ھوشبرھاي زیر را جھت دریافت بھتر پاسخ مانیتورینگ فوق براي

این بیمار توصیھ مي نمایید؟

اتومیدیت

تیوپنتال سدیم

فنتانیل

دسفلوران

 

2
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كدام یك از ھوشبرھاي زیر قادر است ایجاد Burst Suppression در EEG نماید؟١٧-

دوز معمول ھالوتان

N O

بنزودیازپین ھا و مخدرھاي اپیوئیدي

ایزوفلوران

 

در مورد Sacral Hiatus كدامیك صحیح مي باشد؟١٨-

S تشكیل مي شود -S از عدم جوش خوردن زائده عرضي 

حفره ناشي از ضایعھ استخواني V شكل و سایز آن متغیر است

لیگامنت Sacrococcygeal روي حفره را پوشانده است

در 5% افراد ضایعھ استخواني وجود نداشتھ و فضاي كودال در دسترس نیست

 

در مورد كاھش فشار خون ناشي از بلوك اسپاینال كدامیك صحیح است؟١٩-

جھت درمان فنیل افرین مناسب تر از افدرین است

ھیدراسیون قبل از بلوك موجب پیشگیري از ھیپوتانسیون مي شود

ھیپوتانسیون بھ میزان 30% نرمال بیمار نیاز بھ درمان دارویي ندارد

شدت ھیپوتانسیون ارتباطي با سن بیمار ندارد

 

-٢٠(spinal cord injury without radiographicدر کدامیک از بیماران زیر احتمال وجود  آسیب شدید نخاعي  در ناحیھ گردن بدنبال تروما در غیاب عالئم گرافي
(abnormality شایعتر است؟

مرد40 سالھ

زن 30 سالھ

پسر 6 سالھ

پیر مرد 70 سالھ

 

کدامیک از جمالت زیر در مورد مایع درماني در بیماران ترومایي صحیح مي باشد؟٢١-

در اکثر تحقیقات انجام شده مایع درماني با حجم باال سبب بھبود اوت کام بیماران شده است

استفاده از محلول رینگر دربیماران با  تروماي مغزي ارجح مي باشد

مصرف فرآورده ھاي کلوئیدي سبب بھبود وضعیت انعقاد پذیري خون گردیده است

در صورت استفاده از محلول سدیم ھایپرتونیک با دکسترا ن (HSD) اوت کام نرولژیک بھبود یافتھ است

 

بیمار مبتال بھ فئوکروموسایتوما کاندیداي عمل جراحي رزکسیون تومور آدرنال مي باشد کدامیک از موارد زیر مؤید مناسب بودن درمان مدیکال قبل از جراحي مي باشد؟٢٢-

فشار خون در وضعیت ایستاده کمتر از 80/45 نباشد

نداشتن بیش از PVC  5در دقیقھ

عدم وجود ھایپوتانسیون ارتوستاتیک

فشار خون باالتر از 130/85 نباشد

 

2

4 5



6/29/2021 Document

172.20.232.42/ReportControl/ReportAzmoon.aspx?TestId=6696 5/18

ھمھ موارد زیر استرویید کوتاه اثر ھستند بجز:٢٣-

متیل پردنیزولون

بتامتازون

پردنیزولون

كورتیزون

 

کدامیک از گزینھ ھاي زیر در مورد عملکرد پروپوفول در سیستم عصبي مرکزي صحیح نمي باشد؟٢۴-

اثرات ھیپنوتیک بواسطھ تحریک زیر واحد بتا گیرنده گاما آمینو بوتیریک اسید است

نقشي مستقیم در اثرات آرامبخشي از طریق تحریک گیرنده آلفا دو آدرنورسپتور دارد

اثرات مھاري بر گیرنده ھاي ان متیل دي آسپارات دارد

زیر واحد آلفا گیرنده گاما بوتیریک اسید نقش تعدیلي اثرات پروپوفول بر روي این گیرنده ھا را دارد

 

کدامیک از گزینھ ھاي زیر در مورد احتمال بیشتر بروز واکنش آنافیالکسي در حین عمل صحیح مي باشد؟٢۵-

سابقھ بیماري آسم

جنس مرد و داروي شل کننده عضالني

طول مدت کوتاه عمل جراحي

جنس مرد و داروي ھیپنوتیک بیھوشي

 

بیمار مبتال بھ نارسایي دیاستولیک قلب با ریالکسیشن غیر طبیعي بطن چپ و فشار نرمال دھلیز چپ در کدام کالس طبقھ بندي قرار مي گیرد؟٢۶-

I

II

III

IV

 

در معادلھ ھندرسون- ھسلباخ بھ جاي عالمت سوال کدام پارامتر قرار مي گیرد؟ ٢٧-

PH=pK + log ?/Pco ×0.03

Pao

HCO

BE

Vo

 

کدامیک از موارد آلکالوز متابلیک زیر با کاھش دفع ادراري یون کلر ھمراه است؟٢٨-

الدسترونیسم اولیھ

سندروم کوشینگ

تنگي شریان رنال

مصرف دیورتیک

 

2

2

3

2
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كدامیك از موارد زیر باعث ایجاد سندرم QT طوالني مي شود؟٢٩-

ھیپوكلسمي- ھیپومنیزیمي

ھیپوكالمي- ھیپرمنیزیمي

ھیپومنیزیمي- ھیپركلسمي

ھیپوناترمي- ھیپركالمي

 

درمان PSVT باریت 200 عدد در دقیقھ با كمپلكس Wide- QRS و فشار خون  میلي متر جیوه كدامیك از موارد زیر است؟٣٠-

آدنوزین وریدي

وارپامیل وریدي

آمیودارون وریدي

شوك

 

آقایي 45 سالھ بھ دنبال تروما 1200 سي سي خونریزي داشتھ در حال حاضر فشار خون وي نرمال است با ضربان قلب 100 عدد در دقیقھ تست Capillary refill مثبت٣١-
كدام كالس از خونریزي بر اساس كالس بندي انجمن جراحي آمریكا مطرح است؟

I

II

III

IV

 

بیماري بعلت نارسائي تنفس تحت ونتیالسیون مكانیكي مي باشد در صورت افت ھموگلوبین كمتر از كدام عدد باید خون تزریق شود؟٣٢-

6 gr/dl

8 gr/dl

10 gr/dl

12 gr/dl

 

در مورد درمان بیمار دچار Hemolytic Transfusion reaction كدام جملھ صحیح است؟٣٣-

اولین اقدام فرستادن نمونھ از بیمار است

دادن مانیتول بھ این بیماران اندیكاسیون ندارد

اگر روش ھاي دیگر تولید ادرار مؤثر نبود فوروسماید تزریق شود

بي كربنات meq 40براي ھر كیلوگرم بیمار تزریق شود

 

كدامیك از وضعیتھاي زیر از نظر ایجاد ترمبوز perioperative در بررسي Hypercoagulable States جزء گروه Highrisk است؟٣۴-

Proteins deficiency

Hyperhomocysteinemia

Immobilization

Dysfibrinogenemia
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در مورد اندیكاسیون تزریق FFP كدام مورد صحیح نیست؟٣۵-

reverse اثر وارفارین

III در كمبود آنتي ترمبین

در مسیر ترانسفیوژن با كمبود فاكتور VII كمتر از 10% نرمال

TTP درمان

 

كدام گزینھ مشخص كننده پاتولوژي در سندرم Takotsubo مي باشد؟٣۶-

افزایش فشار داخل مغز بھ علت ادم مغزي

افزایش CVP بعلت نارسایي بطن راست

ادم پاپي چشم بعلت ھماتوم داخل مغزي

تغییر شكل بطن چپ بعلت تغییرات ایسكمیك

 

كدام گزینھ در خصوص ادم ریوي نوروژنیك صحیح مي باشد؟٣٧-

در مردان بیشتر از زنان دیده مي شود

حدود یك ھفتھ پس از آسیب نورولوژیك ایجاد مي شود

مكانیسم آن تخلیھ سمپاتیك مركزي است

دیورتیك در درمان آن نقشي ندارد

 

-٣٨Rapid shallow Breathing.400 و تعداد تنفس وي 20 بار در دقیقھ است بیماري با تنفس خودبخودي تحت تھویھ مكانیكي مي باشد. حجم جاري بازدمي وي 
Index وي چقدر است؟

110

100

75

50

 

در خصوص معاینھ مدھاي PAV و PSV کدام گزینھ صحیح است؟٣٩-

تغییرات حجم جاري در طول درمان در PSV بیشتر است

در پاسخ بھ ھایپرکاپني، بیماران تحت  PSV بیشتر با افزایش RR واکنش مي دھند

در بیماران PSV ، COPD بیشتر از PAV باعث بھبود پاترن تنفسي مي شود

پاسخ فیزیولوژیک بھ ھایپرکاپني در PSV بھتر است

 

در بیماري با مشکل CNS جھت مانیتورینگ از اکسیمتري بولب ژوگولر استفاده مي شود کھ عدد 90% را نشان مي دھد. کدام گزینھ در خصوص تشخیص احتمالي۴٠-
صحیح است؟

نرمال است

ھیپوکسي مغزي

شوک سیستمیک

CVA

 

CC
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در بیماري با ضربھ مغزي صداھاي غیر مفھوم از او شنیده مي شود و در پاسخ بھ تحریک دردناک چشم را باز مي کند و محل درد را کوکالیز مي کنید.GCSوي چقدر۴١-
است؟

6

7

8

9

 

در خصوص اداره قلبي عروقي در خونریزي ساب اراكنوئید قبل ازعمل کدام گزینھ صحیح است؟۴٢-

فشار سیستولیك کمتر از 140 میلي متر جیوه حفظ شود

بطور پروفیالکتیک از ھایپروولمي استفاده کرد

براي حالت فشاري از دوبوتامین استفاده کرد

استفاده از بتا بلوکرھا ضروري است

 

بیمار پس از عمل در ریکاوري  چھار دست و پا خود را تکان میدھد از تنگي نفس شاکي و فشارخون سیستمیک سي درصد کمتر از قبل بیھوشي است ولي کامالً بیدار مي۴٣-
باشد  اشباع اکسیژن با کمک  اکسیژن نود و پنج در صد است. امتیاز ترخیص بیمار چند است؟

3

5

7

9

 

کدامیک از جمالت زیر در مورد ھیجان در ھنگام خروج از بیھوشي صحیح است؟۴۴-

در سنین شش ماھگي تا دو سالگي  بیشترین شیوع را دارد

در بچھ ھا بي قراري معموالً در 10 دقیقھ اول بازگشت از بیھوشي اتفاق مي افتد

حدود بیست در صد بچھ ھا بي قراري را در ریکاوري تجربھ میکنند

میزان بروز در بزرگساالن  ده در صد است

 

ھمھ داروھاي زیر بعد از انجام آنژیو بالستي کرونر توصیھ مي شود بجز؟۴۵-

آسپرین

استاتین

بتا بلوکر

انوکساپرین

 

كدامیك از موارد زیر اثر چنداني بر جریان خون مغزي ندارد؟۴۶-

Pao = 65 mmHg

Paco =27 mmHg

Body Temprature =34c

MAP= 45 mmHg

 

2

2
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در مدھاي تنفسي كھ ھدف جریان flow- target باشد خاتمھ كدام است؟۴٧-

زمان

فلو

فشار

حجم

 

کدامیک از موارد زیر باعث افزایش پیپ داخلي مي شود؟۴٨-

افزایش کسر زمان بازدمي

کوتاه شدن ثابت زماني بازدم

افزایش تھویھ دقیقھ اي

کاھش کمپلیانس

 

بیمار آقاي 45 سالھ با تشخیص نوروالژي تریژمینال (Tic Douloureux)جھت عمل جراحي دکمپرسشن میکروسرجیکال بھ اتاق عمل آورده شده است.کدامیک از گزینھ۴٩-
ھاي زیر را در مورد این بیمار صحیح مي دانید؟

ممکن است درسنین باال با مالتیپل اسکلروزیس ھمراه باشد

کاربامازپین درمان دارویي انتخابي است

تاکي آریتمي حین عمل شایع است

مانیتورینگ عصب ھفت ضروري است

 

تمام موارد زیر در اختالالت اسید باز تاثیرمستقیم دارند بجز:۵٠-

SID

A

Pco

HCO

 

در بیماري با بیماري COPD در صورتي کھ mmHg 60 =PCO2 باشد انتظار دارید میزان HCO3 چند Meq/L باشد؟۵١-

24

28

34

40

 

ھمھ موارد زیر باعث ایجاد اسیدوز متابولیک میشود بجز:۵٢-

Na= 125 mEq/L

Cl=94 mEq/L

Lactat=1 mEq/L

Albumin=2 g/dL

 

TOT

2

3
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در بیماري با سابقھ مصرف سیگار و داروي دیورتیک تیازیدي، انتظار بیشتر کدام اختالالت اسید باز میرود؟۵٣-

اسیدوز متابولیک  و اسیدوز تنفسي

اسیدوز متابولیک  و آلکالوز تنفسي

آلکالوز متابولیک  و  اسیدوز تنفسي

آلکالوز متابولیک  و  آلکالوز تنفسي

 

تمام یونھاي زیر بیشترین میزان را در پالسما نسبت بھ فضاي بینابیني و یا فضاي داخل سلول دارند بجز:۵۴-

سدیم

پتاسیم

کلسیم

کلر

 

در یک فعالیت بدني طوالني دفع آب بدن از کدام طریق بدون تغییر باقي خواھد ماند؟۵۵-

ادرار

عرق

تنفس

مدفوع

 

کدامیک از محلولھاي زیر فاقد یون سدیم است؟۵۶-

آلبومین %5

ھتاستارچ

پالسمانت

دکستران 40

 

کدام یك از آنتي بیوتیک ھاي زیر بیشتر مي تواند باعث غیرحّساس شدن گیرنده ھاي نیکوتیني کولینرژیک شود؟۵٧-

B پلي میکسین

وانکومایسین

سفتریاکسون

جنتامایسین

 

مکانیسم تاثیر شل کننده ھاي نان دپوالریزان عبارت است از:۵٨-

رقابت آنتاگونیستي با استیل کولین در رسپتورھاي پست جانکشنال

رقابت آنتاگونیستي با استیل کولین در رسپتورھاي پره جانکشنال

رقابت آگونیستي با استیل کولین در رسپتورھاي پست جانکشنال

رقابت آگونیستي با استیل کولین در رسپتورھاي پره جانکشنال
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ترتیب تاثیر این داروھا بر کاھش CBF/CMR از زیاد بھ کم کدام است؟۵٩-

باربیتورات ھا- بنزودیازپین ھا- مخدرھا

باربیتورات ھا- مخدرھا- بنزودیازپین ھا

مخدرھا- باربیتورات ھا- بنزودیازپین ھا

مخدرھا- بنزودیازپین ھا- باربیتورات ھا

 

کدام یک از داروھاي زیر مي تواند متابولیسم house keeping مغز را کم کند؟۶٠-

پروپوفول

لیدوکایین

کتامین

گزنون

 

بیمار آقاي 35 سالھ با تشخیص گلوسوفارنژیال نورالژیا بھ براي درمان جراحي بھ اتاق عمل آورده شده است. كدامیک از گزینھ ھاي زیر را در مورد این بیمار صحیح مي۶١-
دانید؟

عالئم قلبي گذراست و بھ درمان خاص نیاز ندارد

در صورت بروز ھیپرتنشن مقاوم بعد ازعمل، ھیدراالزین مفید است

جھت کاھش تاکیکاردي، داروي بي حسي موضعي اوروفارنکس مفید است

استفاده از پیس میکر در بیمارن با سابقھ سنکوپ بعد از شروع بیھوشي

 

بیمار آقاي 34 سالھ با سابقھ سردرد و ضعف پیشرونده حرکتي ھر دو اندام تحتاني بصورت پیشرونده و تغییرات ارتواستاتیک فشار خون بصورت اورژانسي جھت۶٢-
الپاراتومي بھ اتاق عمل آورده مي شود.کدامیک از گزینھ ھاي زیر را در مورد این بیمار صحیح مي دانید؟

ضعف حسي اندامھا بعید است

در مایع مغزي نخاعي شمارش سلولي افزایش یافتھ است

ظرفیت حیاتي  ml/kg 25 بھ حمایت تنفسي نیاز دارد

حتي در صورت مناسب بودن تنفس قبل از بیھوشي، بھ حمایت تنفسي بعد از عمل ممکن است نیاز باشد

 

بیماري 23 سالھ  با بیماري شدید كلیوي در كماي باربیتوراتي است. (الكتروانسفالوگرافي flat است). شك بھ ھیپوكسي مغزي مي كنیم. با تجویز mg/kg 5 تیوپنتال سدیم۶٣-
چند درصد مي توانیم متابولیسم مغزي بیمار را كاھش دھیم ؟

صفر

5

10

100

 

در مورد خارش ناشي از تجویز مخدرھاي اپیدورال کدام جملھ درست است؟۶۴-

یکي از عوارض نادر آنھا مي باشد

ناشي از ترشح ھیستامین محیطي است

از درمانھاي آن تجویز دروپریدول است

با فنتانیل شایعتر از مرفین مي باشد

 



6/29/2021 Document

172.20.232.42/ReportControl/ReportAzmoon.aspx?TestId=6696 12/18

در مورد داروھاي Adjuvant جھت بیدردي اپیدورال کدام جملھ درست مي باشد؟۶۵-

اپي نفرین باعث  افزایش شدت بلوک حسي مي گردد

با توجھ بھ خواص کتامین،کاربرد آن بھ این عنوان توصیھ شده است

اپي نفرین باعث افزایش سطح بلوک حرکتي مي شود

برادیکاردي ناشي از کلونیدین غیر وابستھ بھ دوز مي باشد

 

در مورد ترامادول کدام جملھ صحیح است؟۶۶-

آگونیست قوي رسپتور سیگما مي باشد

خاصیت بیحس کننده محیطي دارد

اثر کاھش حرکات گوارشي آن بیشتر از مرفین است

با توجھ بھ خواص آن احتمال Abuse شدن آن زیاد است

 

آسیب عصبي کھ ناشي از پوزیشن نامناسب بیمار حین بیھوشي بوجود آمده و پس از 4 تا 6 ھفتھ بھبودي مي یابد،جزو کدام دستھ از موارد زیر محسوب مي شود؟۶٧-

Transient Ischemia

Axonotmesis

Neurapraxia

Neurotmesis

 

در مورد نوروپاتي ھاي بدنبال پوزیشن بیمار حین بیھوشي کدام عبارت صحیح است؟۶٨-

آسیب شبکھ براکیال بیشتر در الیاف تحتاني رخ مي دھد

نوروپاتي اولنار معموالً بدلیل فشار روي عصب در پشت اپي کوندیل داخلي است

آسیب عصب رادیال در افراد عضالني کمتر رخ مي دھد

آسیب عصب اینتراوسئوس قدامي موجب بي حسي قدام ساعد مي شود

 

کدام عبارت در مورد بیماري مولتیپل اسکروزیس صحیح مي باشد؟۶٩-

در این بیماري آنتي بادي ھاي وابستھ بھ سلولھاي B-Cell بر علیھ غالف میلین ساختھ مي شود

دستھا بیشتر از پاھا گرفتار مي شوند

تجویز سوکسینیل کولین در حین بیھوشي آنھا مجاز است

بلوک اپیدورال با غلظتھاي کم داروھاي بیحسي موضعي قابل انجام است

 

در بیمار مبتال بھ سندرم میاستنیک Eaton-Lambertکدام عبارت صحیح است؟٧٠-

این بیماري در صبح ھنگام شدت بیشتري دارد

ھمراھي آن با کارسینوم ریھ شایع است

اکثر بیماران اختالالت اتونومیک ھم دارند

ریورس شل کننده ھا در صورت درمان بیماري توسط DAP(دي آمینوپیریدین)موثرتر است
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از آقاي 45 سالھ اي فشار خون بطریق اسیلومتریک چک شده کھ فشار سیستول 125 و فشار دیاستولیک 85 میلي متر جیوه بوده است، کدام مورد زیر در مورد بیمار٧١-
فوق صادق است؟

وضعیت نرمال

پره ھیپرتنشن

مرحلھ یک ھیپرتنشن

مرحلھ دو ھیپبرتنشن

 

کدام اقدام زیر در بیمار مبتال بھ ھیپرتنشن موثر تر از بقیھ مي باشد؟٧٢-

کاھش وزن

افزایش پتاسیم دریافتي

کاھش سدیم دریافتي

کاھش کلسیم دریافتي

 

خانم 30 سالھ اي بھ صورت ناگھاني دچار تاکیکاردي شده و میانگین ضربان قلب 160 تا 180 در دقیقھ مي باشد، قبالً نیز چنین حمالتي را ذکر مي کند و دچار خستگي ،٧٣-
گیجي، تنگي تنفس و ناراحتي در قفسھ سینھ شده است. اولین اقدام درماني کدام است؟

تجویز آدنوزین

ماساژ سینوس کاروتید

تجویز وارپامیل

تجویز البتالول

 

تمام موارد زیر نیاز بھ درمان دارد بجز :٧۴-

وجود PVC در حالت استراحت

PVC پلي مورفیک

PVC تکرار شونده

وجود 3 یا بیشتر PVC پشت سر ھم

 

آقاي 60 سالھ اي کھ قادراست ازپلھ تا یک طبقھ باال برود و دوچرخھ سواري کند،MET(Metabolic Equivalent of the Task) چند دارد؟٧۵-

3

4

5

6

 

Polycythemia بھ ھماتوکریت بیشتر از چند اطالق مي شود؟٧۶-

43 درصد

48 درصد

54 درصد

65 درصد
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کدامیک از عوارض در PACU (ریکاوري) شایع تر از بقیھ است؟٧٧-

ھیپوتنشن

ھیپرتنشن

دیس ریتمي

نیاز بھ حمایت از راه ھوایي فوقاني

 

بیماري در ریکاروري دچار الرنگواسپاسم شده است و با مانور Jaw Thrust وHead Tilt  بھبود نیافتھ است،اقدام بعدي شما کدام است؟٧٨-

CPAP باJaw Thrust 

ساکشن ترشحات راه ھوایي

0/1-1mg/kg  تجویز ساکس وریدي

2 mg/kg تجویز ساکس عضالني

 

كدامیك از گزینھ ھاي زیر مي تواند اتصال اشتباه گاز نیتروس اكسید بھ جاي اكسیژن را تشخیص دھد؟٧٩-

مانیتورینگ كاپنوگراف

اكسیژن آنالیز ماشین بیھوشي

تست نشت با فشار منفي

تست نشت با فشار مثبت

 

كدامیك تعریف contxt-sensitive half- time مي باشد؟٨٠-

زمان الزم براي كاھش 50 درصدي در غلظت دارو

زمان الزم براي كاھش 50 درصدي در تأثیر دارو

زمان الزم براي افزایش 50 درصدي در غلظت دارو

زمان الزم براي افزایش 50 درصدي در تأثیر دارو

 

درجراحی الکتیو تومور مغز چند ساعت قبل از عمل کرانیوتومی جھت کاھش ادم مغز باید استروئید تجویز کرد؟٨١-

48 ساعت

24 ساعت

36 ساعت

72 ساعت

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر از علل مرتبط با ایجاد ION(Ischemi Optic Neuropathy) نیست؟٨٢-

دیابت ملیتوس

ھماتوکریت باال

ھایپرلیپیدمی

سیگار

 



6/29/2021 Document

172.20.232.42/ReportControl/ReportAzmoon.aspx?TestId=6696 15/18

بیماری کھ آنوریسم مغزی داشتھ و دچار SAH شده در حال حاضر دچار استوپور، ھمی پارزی متوسط تا شدید و مراحل زودرس ریجیدیتی و دسربره می باشد، طبق٨٣-
تقسیم بندی Hunt-Hess در چھ گریدی قرار دارد؟

2

3

4

5

 

آقای 60 سالھ با سردرد شدید و تشنج بھ اورژانس مراجعھ می کند. در ECG ویQT طوالنی دارد. مشاھده کدام یافتھ زیر غیر عادی است؟٨۴-

ST افت قطعھ

U رویت موج

ھیپرتنشن

ھیپرناترمی

 

از بیماری کھ بھ دلیل ضربھ مغزی و عالئم افزایش شدیدICP مراجعھ کرده CT اسکن انجام شده. کدامیک از موارد زیر از عالئم شایع افزایش ICP در CT اسکن نمی٨۵-
باشد؟

محو شدن بازال سیسترن

گشاد شدن بطن ھای مغذی

باریک شدن بطن ھای مغذی

واضح شدن شیارھا (سولکوس)

 

میزان گردش خون مغز CBF بھ میزان 17ml/100gr/min با کدام یافتھ زیر ھمراه است؟٨۶-

Ischemic Penumbra

Slow EEG

Isoelectric EEG

Neural Death

 

بیمار گلین باره پس از عمل جراحی الپاراتومی در ICUبستری شده است شب متوجھ خستگی تنفسی در وی می شوید .کدامیک معیار حساس تری برای نشان دادن نیاز٨٧-
بھ انتوباسیون تراشھ می باشد ؟

ھیپرکاربی

 FVC<15cc/kgدر اسپیرومتری

دیس اتونومی

PH<7.35

 

بیمار آقای 32 سالھ کھ با شکایت اختالل حس درد و حرارت در اندام ھای فوقانی و ضعف عضالنی بھ کلینیک مراجعھ کرده است. در معاینھ بالینی رفلکس ھای تاندونی٨٨-
کاھش یافتھ و اسکولیوز خفیفی در ستون فقرات  دارد. در MRI بھ عمل آمده از بیمار دیالتاسیون کانال مرکزی نخاعی  دیده می شود.کدام تشخیص برای بیمار مطرح

است و در اداره بیھوشی بیمار کدام مورد رعایت می شود؟

Amyotrophic Lateral Sclerosis(ALS)، عدم تجویز اسکولین بھ علت وقوع ھیپرکالمی

Hydromyelia، کاھش دوز شل کننده ھای عضالنی غیردپالریزان بھ دلیل پاسخ تشدید یافتھ بھ این داروھا

Syringobulbia، عدم تجویز اسکولین بھ علت وقوع ھیپرکالمی

Amyotrophic Lateral Sclerosis(ALS)، کاھش دوز شل کننده ھای عضالنی غیردپالریزان بھ دلیل پاسخ تشدید یافتھ بھ این داروھا
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بیمار خانم 25 سالھ با سابقھ کولیت اولسرو کھ تحت درمان با سولفاساالزین می باشد. بیمار دارای Atrophic glossitis وعالئمی از افسردگی است.در CBC آنمی٨٩-
مگالوبالستیک دارد. افزایش سطح ھوموسیستئین در نمونھ خون بیمار دیده شده است. کمبود کدام ویتامین برای بیمار بیشتر مطرح است؟

Riboflavin(B2)

Pyridoxine(B6)

Folate(B9)

Thiamine(B1)

 

خانم 35 سالھ ایی بھ دلیل کانسر تحت درمان بارداروی بلئو مایسین بوده است و بھ دنبال ان دچار پنومونیت شده است . کدامیک از گزینھ ھای زیر از عوامل خطر در٩٠-
بروز این حالت نمی باشد؟

سیگار

بیماری ریوی – قلبی

دیابت

رادیوتراپی

 

بیمار خانم 17 سالھ کھ بھ دلیل کاھش سطح ھوشیاری با عالئم مسمومیت با TCA(Tricyclic Antidepressant) در اورژانس بیمارستان بستری است. دھان بیمار٩١-
خشک و مردمکھا میدریاز و بیمارآژیتھ است. در مونیتورینگ قلبی تاکی کارد است و آریتمی ھای متعدد ھم در  ECG دیده می شود. بیکربنات برای بیمار تجویز شده و

شستشوی معده با شارکول انجام می شود. با توجھ بھ آریتمی ھای بیمار کدام اقدام دارویی را مناسب تر می دانید؟

آمیل نیتریت

لیدوکائین

سدیم نیترات

فیزوستیگمین

 

در بیماران مبتال بھ دلیریوم بعد از عمل جراحی کدام یک از موارد زیر بیشتر دیده می شود؟٩٢-

احتباس سدیم و آب

ADH کاھش ترشح

کاھش ترشح آلدوسترون

کاھش ترشح اپی نفرین

 

خانم 50 سالھ ایی با کوما و سابقھ مصرف لورازپام را بھ بیمارستان آورده اند . فلومازینل برای وی تزریق شد کھ تنفس و سطح ھوشیاری بیمار تغییر کرده 20 دقیقھ بعد٩٣-
بیمار مجدداً بدحال می شود .اقدام بعدی کدام گزینھ است؟

آتروپین

نالوکسان

تکرار فلومازینل

فیزوستیگمین
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بیماری بھ دنبال تروما در بخش ICU بستری است .بیمار در حین بستری دچار دلیریوم شده است و نسبت بھ محیط اطراف خود ترس عجیب و غریبی  (bizarre )دارد٩۴-
.درمان مناسب برای این وضعیت کدام گزینھ است؟

لورازپام

میدازوالم

ھالوپریدول

پروپوفول

 

بیمارخانم ٢٠ سالھ تحت مانیتورینگ EEG حین عمل جراحی قرار گرفتھ است کدامیک از ھوشبرھای زیر باعث  کاھش یا افزایش امپلیتود در EEG نمی شود؟٩۵-

تیو پنتال سدیم

کتامین

اتومیدیت

پروپوفول

 

بیمارآقای ۵٠ سالھ کھ جھت عمل جراحی تحت بیھوشی عمومی با پروپوفول وآترا قرار گرفتھ است بیمارتحت مانیتورینگ شاخص دو قطبی (BIS ) قرار گرفتھ است٩۶-
BIS عدد ۶٩ را نشان میدھد.بھ نظر شما بیمار در کدام مرحلھ قرار دارد؟

light anesthesia

general anesthesia

deep hypnotic

burst suppression

 

آقای 60 سالھ جھت عمل جراحی المینکتومی تحت بیھوشی وریدی قرار گرفتھ است بیمار با تحریک توسط نور و صدا کردن علیرغم اینکھ BIS عدد 60 را نشان میدھد٩٧-
بیدار میشود بھ نظر شما استفاده ازکدامیک از داروھای زیر میتواند علت آن باشد؟

پروپوفول

کتامین

نیتروس اکساید

دکسمدتومدین

 

بیماری۴۵ سالھ درعمل جراحی فیوژن کمری تحت مونیتورینگ BIS قرارگرفتھ است ناگھان بدون اینکھ عدد BIS کھ در محدوده 60-40 قرار دارد تغییر کند بدن در٩٨-
پاسخ بھ تحریک دردناک جراحی تکان میخورد کدام یک از اقدامات زیر صحیح است؟

دوز ھیپنوتیک و آنالژزیک را توأمان باال میبریم

دوز ھیپنوتیک را فقط افزایش می دھیم

دوز آنالژزیک را فقط افزایش می دھیم

دوز شل کننده را افزایش میدھیم

 

کدامیک ازگزینھ ھای زیر ازاھداف  PSH(preoperative surgical home ) نیست؟٩٩-

تسھیل ارتباط بین جراح و آنستزیولوژیست

کاھش طول مدت اعمال جراحی

اداره پیوستھ سرتاسر مراقبت ھای بالینی

گزارش عملکرد برای عموم
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درمدل  Recovery After Surgery Enhanced(ERAS) کدام گزینھ صحیح نیست؟١٠٠-

دربیماران تحت جراحی ھای بزرگ کاربرد دارد

ھدف ازاین مدل آموزش قبل ازعمل و اداره درد می باشد

برگشت سریع شروع تغذیھ حمایتی

افزایش طول مدت بستری

 


