سال 58
ثشسػي حٛادث وّيٙيىي ديشسع لّجي ثؼذ اص لؽغ وّٛپيذٌٚشَ دس ثيٕبساٖ تحت تؼجيٝ
اػتٙت داسٚيي
ثشسػي ػّٕىشد ثؽٗ ساػت ثؼذ اص تصحيح وبُٔ تتشاِٛطي فبِٛت
تغييشات ص٘ذٌي ،ػجه ص٘ذٌي  ٚحٕالت ايؼىٕيه ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝثيٕبسي ٞبي ايؼىٕيه
لّجي و ٝتحت ػُٕ جشاحي  CABGلشاس ٌشفت ٝا٘ذ

دوتش ثٟشاْ ػٟشاثي
دوتش ؿٕؼي غفبسي
دوتش آصاد سحٕب٘ي

سال 58
ثشسػي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓٞبي ؿبيغ دس ثخؾ ٔشالجتٟبي ٚيظ ٜلّت ثيٕبسػتبٖ ؿٟيذ ٔذ٘ي
تجشيض ٔ ٚمبٔٚت آ٘تي ثيٛتيىي آٟ٘ب
ثشسػي اثش اػيذاػىٛسثيه تضسيمي  ٚػصبس ٜدا٘ ٝاٍ٘ٛس ػيب ٜخٛساوي دس اػتشع اوؼذاتيٛ
ػُٕ جشاحي ثبي پغ وش٘ٚشي ثب پٕپ

دوتش ٔؼؼٛد
پضؿىيبٖ
دوتش ٘بصش صفبيي

سال 55
تبثيش آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس لجُ اص ػُٕ جشاحي ثبص لّت ثش ٔيضاٖ ٕٞىبسي ثيٕبس ثب پشػتبس دس
ؼي ثؼتشي دس ثخؾ ٔشالجتٞبي ٚيظ ٜثيٕبسػتبٖ ؿٟيذ ٔذ٘ي تجشيض
ثشسػي  QT-dispersionدس اِىتشٚوبسديٌٛشاْ ػؽحي  ٚاستجبغ آٖ ثب ػٛاض ثيٕبسي ثؼذ
اص ايٙتش٘ٚـٗ وش٘ٚشي دس ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝػٙذسْ ٞبي وش٘ٚشي حبد ثذ ٖٚثبال سفتٗ لؽؼٝ
ST
تبثيش وٙتشَ ٔٙؼجٓ ٌّٛوض خ ٖٛدس ٘تبيج ٔشالجت اص ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝديبثت ٘ٛع  IIدس
ٔشحّ ٝلجُ ،حيٗ  ٚثؼذ اص جشاحي ػُٕ ثبي پغ ٌشافت ؿشيبٖ وش٘ش لّجي
ٔمبيؼ ٝاٍِٛي اػيذٞبي چشة ثبفت آئٛست  ٚثبفت ػبفٗ دس ثيٕبساٖ ٔجتال ثٌ ٝشفتٍي
ؿذيذ ػشٚق وش٘ٚش
اثش ٕٛٞديبِيض پيـٍيشا٘ ٝث ٝد٘جبَ اػٕبَ وش٘ٚش دس جٌّٛيشي اص ٘بسػبيي وّي٘ ٝبؿي اص ٔبدٜ
حبجت

ٔشظي ٝحؼيٗ صادٜ
دوتش فشيجشص
اوجشصادٜ
دوتش ػّيشظب يؼمٛثي
دوتش ٔؼؼٛد
پضؿىيبٖ
دوتش ٔحٕذ سظب
اسدالٖ

سال 58
اػتفبد ٜاص ثشٛٔٚوشيپتيٗ دس ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝوبسدئٛيٛپبتي اتؼبػي لجُ  ٚثؼذ اص صايٕبٖ
ٔمبيؼ 3 ٝسٚؽ ٚ Percutaneuos coronary intervention, medical therapy
 Coronary artery bypass graftدس افشاد ثبالي  08ػبَ ٔجتال ث ٝدسٌيشي ػشٚق وش٘ٚش
دس د ٚجٙغ صٖ ٔ ٚشد
ثشسػي اثش دسٔبٖ ثب آ٘تي وٛاٌٛالػي ٖٛسٚي  QT dispersionدس ثيٕبساٖ " PTE
ٔمبيؼ٘ ٝتبيج جشاحي تؼٛيط دسيچٔ ٝيتشاَ ٕٞشا ٜثب حفظ وٛسداي اصّي  ٚتؼٛيط دسيچٝ
ٔيتشاَ ثذ ٖٚحفظ وٛسداي اصّي دس ثيٕبساٖ ثؼتشي دس ثيٕبسػتبٟ٘بي تجشيضدس ؼي
ػبَ00-08
ثشسػي سيتٓ ٞبي ؿجب٘ ٝسٚصي  ٚثشٚص فصّي دس آسيتٕي ٞبي لّجي
پيآٔذٞبي وٛتبٔ ٜذت  ٚثّٙذ ٔذت تشٔيٓ دسيچٔ ٝيتشاَ دس ثيٕبساٖ ثضسٌؼبَ ٔجتال ثٝ
٘بسػبيي ٔيتشاَ دس ثيٕبسػتبٟ٘بي ؿٟش تجشيض اص ػبَ  4331تب 4300

دوتش سظٛا٘ي ٝصبِحي
دوتش آريٗ ػّيضادٜ
دوتش حؼٗ
جٛادصادٌبٖ
دوتش سظبيت پشٚيضي
دوتش ٔحؼٗ ػجبع
٘ظاد
دوتش سظبيت پشٚيضي

سال 89

تظبٞش ٞ Micro RNAبي ؿبيغ آتشٔٚي دس ثبفت چشثي اپيىبسد  ٚصيش پٛػت ثيٕبساٖ لّجي ـ
ػشٚلي وب٘ذيذاي CABG
پيؾ ثيٙي ٔيضاٖ تٍٙي ٔجذد ثؼذ اص اػتٙت ٌزاسي ثب ثىبسٌيشي ٘ؼجت Corrected TIMT
Frame Count/ Minimal Luminal Diameter
ٔؽبِؼ ٝپّئٛسفيؼٓ ؿبيغ طٟ٘بي ٟٔبسوٙٙذ ٜفؼبٍِش پالػٕيٛٙطٖ ( ،)PAI-1آ٘ضيٓ ٔجذَ
آ٘ظيٛتب٘ؼيٗ (ٌّ ،)ACEيىٛپشٚتئيٗ  ٚ )GPI-a ) a1آپِٛيپٛپشٚتئيٗ  )ApoE( Eدس ثشٚص
 Restenosisثؼذ اص آ٘ظيٛپالػتي
استجبغ ثيٗ ثشٚص ٔ ٚشي ٔ ٚيش ديؼىؼي ٖٛآئٛست  ٚؿشايػ آة ٛٞ ٚايي دس اػتبٖ
آرسثبيجب٘ـشلي
تغييشات  QT Dispersion ٚ QT Prolonagtionث ٝد٘جبَ دسٔبٖ ٞيپٛتيشٚييذي
استجبغ ػاليٓ ثبِيٙي ثب ؿشيبٖ داساي ظبيؼٞ ٝذف دس ثيٕبساٖ ٔشاجؼ ٝوٙٙذ ٜثب ػٙذسْ حبد
وش٘ٚشي
استجبغ ػؽح پشٚتئيٙي ثب ٔبد (CRP ( C ٜپالػٕبيي لجُ اص ػُٕ ثب پيبٔذٞبي پغ اص جشاحي
لّت ثبِغيٗ
استجبغ ٔيضاٖ ػذيٕبٖ ٌّجِٟٛبي لشٔض لجُ اص ػُٕ ثبپيبٔذٞبي پغ اص اػٕبَ جشاحي لّت
ثبِغيٗ
استجبغ ثيٗ ػختي آة آؿبٔيذ٘ي ثيٕبساٖ ثب ؿذت ثيٕبسي آتشٚاػىّشٚتيه ػشٚق وش٘ٚشي
اسصؽ تـخيصي اػىٗ پشفيٛطٖ ٔيٛوبسدي صٚدسع ثب  SPECTدس تـخيص ثيٕبساٖ ثب دسد
ػيٛ٘ ٚ ٝٙاس لّت غيش تـخيصي دس ثخؾ اٚسطا٘غ
ٔمبيؼ ٝسٚؿٟبي ديؼه آٌبس ديفيٛطٖ  ٚغشثبٍِشي اٌضاػيّيٗ آٌبس ثب PCRدس تؼييٗ
ٔمبٔٚت دس ثشاثش ٔتي ػيّيٗ

دوتش احٕذ سظب
جٛدتي
دوتش ثٟشاْ ػٟشاثي
دوتش ٘بصش
اصالٖآثبدي
دوتش حؼيٗ ٘بٔذاس
دوتش فشيجشص
اوجشصادٜ
دوتش ٔحؼٗ
ػجبع٘ظاد
دوتش ػيؼي ثيّٝجب٘ي
دوتش ػيؼي ثيّٝجب٘ي
دوتش ثبثه ٘صيشي
دوتش ٔحٕذ سظب
تبثبٖ
دوتش ٔحٕذ آلبصادٜ

سال 89
دوتش فشيجشص
اوجشصادٜ
دوتش ٔحؼٗ
ػجبع٘ظاد

حعٛس سصس ٚا٘مجبظي ثؽٗ چپ ثب ٔيّشي ٖٛٙثؼٛٙاٖ ػبُٔ پيـٍٛيي وٙٙذ ٜپبػخ ث ٝدسٔبٖ
٘بسػبيي پيـشفت ٝلّجي دس سٚؽ دسٔب٘ي CRT
ثشسػي استجبغ تغييشات اِىتشٚوبسديٌٛشافي ثب ؿيٛع Ventricular tachycardia,
 Ventricular Fibrillationثؼذ اص اػتشپتٛويٙبصتشاپي دس ثيٕبساٖ ثب ا٘فبسوتٛع ٔيٛوبسد
ثشسػي استجبغ ثيٗ ٘بٙٞجبسي ٔبدسصادي لّت ثب ػٛأُ خؽش ٔٛثش ثش ثبسداسي دس ؿٕبَ
دوتش ؿٕؼي غفبسي
غشة ايشاٖ
تؼييٗ اسصؽ پيؾ ثيٙي وٙٙذٔ ٜؼيبسٞبي اوٛوبسديٌٛشافيه دس تؼييٗ حٛادث لّجي دس
دوتش سظٛا٘ي ٝصبِحي
ثيٕبساٖ ثب ٞيپشتب٘ؼئ ٖٛضٔٗ ػشٚق سيٝ
تبثيش اػتفبد ٜاص ػٛ٘ٛداپّش دس ٔيضاٖ ٔٛفميت دس وبتتشايضاػي ٖٛؿشيب٘ي دس جشاحي لّت
دوتش ػيؼي ثيّٝجب٘ي
اؼفبَ
ٔمبيؼ ٝا٘فٛصي ٖٛدٚص وٓ ٚاصٚپشػيٗ ثب فٙيُ افشيٗ دس پيـٍيشي اص ؿٛن ٚاصٚپّظيه ٘بؿي
دوتش ػيؼي ثيّٝجب٘ي
اص ٌشدؽ خ ٖٛثش ٖٚپيىشي دس جشاحي ثبي پغ ؿشائيٗ وش٘ٚشي
اسصؽ پيـٍٛيي ٔيضاٖ ثبفت ص٘ذٔ ٜيٛوبسد ثب سٚؽ دٚثٛتبٔيٗ اػتشع اوٛوبسديٌٛشافي
دوتش سظٛا٘ي ٝصبِحي
دس ثيٕبساٖ ثب دسٌيشي ػشٚق وش٘ٚش دس تؼييٗ ٔيضاٖ ديغ ػيٙىش٘ٚي ثؽٗ چپ ػٔ ٝبٜ
ثؼذ اص ػُٕ جشاحي ثبي پغ ػشٚق وش٘ٚشي

سال 89
ثشسػي اثشات ٚاِٛپالػتي دسيچٔ ٝيتشاَ ثش سٚي پبسأتشٞبي اوٛوبسديٌٛشافيه ٌٛؿه
دّٞيض چپ
ثشسػي ثشٚص حٕالت آسيتٕيٞبي لّجي ثؼذ اص صِضِ ٝدس ثيٕبساٖ داساي دػتٍب ٜفيجشيالتٛس
داخُ لّجي و ٝدس ٔٙبؼك صِضِ ٝصد ٜاػتبٖ آرسثبيجب٘ـشلي ص٘ذٌي ٔيوٙٙذ

دوتش ٘بصش اصالٖ
آثبدي
دوتش فشيجشص
اوجشصادٜ

سال 89

استجبغ ػؽح ػشٔي ٚيتبٔيٗ  Dثب سصِٛٚؿٗ لؽؼ ST ٝدس ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝا٘فبسوتٛع حبد
ٔيٛوبسد و ٝتشٔٚجِٛيتيه دسيبفت ٕ٘ٛد ٜا٘ذ
ثشسػي ػِٟٛت تٟٛي ٝتٛػػ ٔبػه دس ػ ٝتىٙيه E-O ٚ Thenar Eminence ،E-C
ثشسػي اثش پؼت وب٘ذيـٙي( ًٙپغ ؿشغ ػبصي) دٚسدػت دس يه دػت ثيٕبس ثش ٔيضاٖ
اػتشع اوؼيذاتي ٛدس ثيٕبساٖ ا٘فبسوتٛع حبد لّجي تحت دسٔبٖ ثب آ٘ظيٛپالػتي اِٚيٝ
استجبغ ثيٗ ٔيضاٖ ػٙبصش ٘بدس دس ٔحيػ  ٚؿذت ظبيؼ ٝا٘ؼذادي ػشٚق وش٘ٚشي دس اػتبٖ
آرسثبيجبٖ ؿشلي
ثشسػي ػّٕىشد ػيؼتِٛيه ؼِٛي ثؽٗ چپ دس ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝاختالَ ػّٕىشد ديبػتِٛي
ثؽٗ چپ ثب وؼشجٟـي ٘شٔبَ ث ٝسٚؽ) speckle-tracking ( 2D-Strain
اسصيبثي اثش وٛآ٘ضيٓ وي48 ٛثش سٚي جٌّٛيشي اص آػيت ٔيٛوبسد دس ثيٕبساٖ ثب ا٘جبْ
آ٘ظيٛپالػتي :وبسآصٔبيي وٙتشَ ؿذ ٜتصبدفي
ثشسػي ٔيضاٖ ؿيٛع پشفـبسي خ ٚ ٖٛاستجبغ آٖ ثب ٔتغيشٞبي جٕؼيت ؿٙبختي دس
ػبِٕٙذاٖ ؿٟش تجشيض (يه ٔؽبِؼ ٝجٕؼيتي)
اسصؽ تـخيصي ػٌٛ٘ٛشافي دستبئيذ ٌِ ِٝٛزاسي داخُ تشاؿ ٝدس اٚسطا٘غ»
ثشسػي ٔتيالػي ٖٛپشٛٔٚتش طٖٚ FTOدسثيٕبساٖ ديبثتي داساي CAD
اسصيبثي ويفيت ٔشالجت ٞبي اسائ ٝؿذ ٜث ٝثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝػىت ٝلّجي اص ٍ٘ب ٜثيٕبساٖ
دس دسٔبٍ٘ب ٜلّت  ٚػشٚق ؿٟيذ ٔذ٘ي ؿٟش تجشيض
استجبغ ثيٗ تشاوٓ سيضٌشدٞب دس ٛٞاي ؿٟشػتبٖ تجشيض ٔ ٚيضاٖ ٔشاجؼ ٝث ٝاٚسطا٘غ ،
ثؼتشي ثيٕبسػتب٘ي ٔ ٚشي ٔٚيش ثيٕبساٖ لّجي  -ػشٚلي دس ؿٟشػتبٖ تجشيض
سفتبسٞبي خٛدٔشالجتي  ٚتٛاٖ خٛدٔشالجتي دس وبٞؾ ٔصشف ٕ٘ه ٔجتاليبٖ ث ٝپشفـبسي
خ ٖٛثش اػبع ٘ظشيٝي اٚسْ
استجبغ ػؽح آاليٙذٞ ٜبي ٔختّف ٛٞاي ؿٟش تجشيض ثب ثؼتشيٟبي ا٘فبسوتٛع حبد ٔيٛوبسد ثب
ثبال سفتٗ لؽؼST ٝ
ثشسػي ؿيٛع افؼشدٌي دس ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝثيٕبسيٟبي لّجي ػشٚلي (فـبس خ ٖٛثبال ،ثيٕبسي
وش٘ٚشي ٘ ،بسػبيي لّجي)  ٚؿيٛع ثيٕبسيٟبي لّجي ػشٚلي (فـبس خ ٖٛثبال ،ثيٕبسي وش٘ٚشي،
٘بسػبيي لّجي) دس ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝافؼشدٌي
پش ٜديىتٛسٞبي ثبِيٙي  ٚآصٔبيـٍبٞي ٔشتجػ ثب جشيبٖ خ ٖٛآٞؼت ٝدس ػشٚق وش٘ٚش
اسصيبثي اثش ٚيتبٔيٗ Dثش سٚي جٌّٛيشي اص آػيت ٔيٛوبسد دس ثيٕبساٖ تحت آ٘ظيٛپالػتي
ػشٚق وش٘ٚش(وبسآصٔبيي وٙتشَ ؿذ ٜتصبدفي)

دوتش ثٟشاْ ػٟشاثي
دوتش حؼٗ ػّيٕب٘پٛس
دوتش صٕذ غفبسي
دوتش ٔحٕذ سظب
تبثبٖ
دوتش ٟٔش٘ٛؽ
ؼٛفبٖ
دوتش ٘بصش اصالٖ
آثبدي
اوجش ػضيضي
دوتش حؼٗ ػّيٕب٘پٛس
دوتش ٘صشت اِٝ
ظشغبٔي
دوتش جؼفش صبدق
تجشيضي
دوتش ٔحٕذ سظب
تبثبٖ
ٔيٙب حؼيٗ صادٜ
دوتش ثٟشٚص ؿىٞٛي
دوتش حؼيٗ ٘بٔذاس
دوتش صٕذ غفبسي
دوتش ٘بصش اصالٖ
آثبدي

سال 89

اسصيبثي اثش آِٛپٛسي َٛٙثش سٚي ػؽح تشٚپ٘ٛيٗ لّجي ٚ I-آ٘ضيٓ وشاتٙيٗ ويٙبص MB-دس
ثيٕبساٖ ايؼىٕيه لّجي تحت ا٘جبْ آ٘ظيٛپالػتي :وبسآصٔبيي وٙتشَ ؿذ ٜتصبدفي

دوتش ٘بصش اصالٖ
آثبدي

اثش پٙتٛوؼي فيّيٗ دس وبٞؾ آػيت ٔيٛوبسد دس ثيٕبساٖ ثب ا٘فبسوتٛع لذأي تحت
دسٔبٖ ثب تشٔٚجِٛيتيه :وبسآصٔبيي وٙتشَ ؿذ ٜتصبدفي ٔ،ؽبِؼ ٝپيّٛت
د ٚسٚؽ دٚص ػٙجي فيضيىي  ٚثيِٛٛطيىي دس وبسوٙبٖ ؿبغُ دس ثخؾ آ٘ظيٌٛشافي
ثيٕبسػتبٖ ؿٟيذ ٔذ٘ي
اسصؽ تـخيصي ػؽح ػشٔي  sLOX-1دس ػٙذسٟٔبي وش٘ٚشي حبد  ٚاستجبغ آٖ ثب ؿذت
ثيٕبسي ثش اػبع ػيؼتٓ ستج ٝثٙذي TIMI
ثشسػي استجبغ ثيٗ ػؽح ػشٔي  Endocanثب ػيؼتٓ ستج ٝثٙذي  TIMIدس ثيٕبساٖ ٔجتال ثٝ
ػٙذسْ وش٘ٚشي حبد ()ACS
اسصؽ تـخيصي ػؽح ػشٔي  sLOX-1دس ػٙذسٟٔبي وش٘ٚشي حبد  ٚاستجبغ آٖ ثب ؿذت
دسٌيشي ػشٚق وش٘ٚش ثش اػبع ػيؼتٓ ستج ٝثٙذي SYNTAX
ٔمبيؼ ٝتبثيش پالٚيىغ  ٚاػٛيىغ دسٟٔبس تجٕغ پالوتي  in vitroدسافشاد ٔجتال ث ٝآ٘ظيٗ
صذسي پبيذاس
ثشسػي ػُّ ٘ ٚتبيج وٛتبٔ ٜذت ػُٕ جشاحي ٔجذد دسيچٔ ٝيتشاَ دس ثيٕبساٖ ثب ػبثمٝ
جشاحي تؼٛيط دسيچٔ ٝيتشاَ دس ٔشوض لّت ؿٟيذ ٔذ٘ي تجشيض
ثشسػي ٔيضاٖ اؼالػبت ثيٕبساٖ ٔصشف وٙٙذ ٜي ٚاسفبسيٗ دس ٔٛسد ايٗ داس ٚدس
ا٘ذيىبػيٞ ٖٛبي ٔختّف
ثشسػي اثش ثش٘بٔ ٝتشن اػتيبد دس ثيٕبساٖ لّجي جشاحي ؿذٜ
ٔمبيؼ ٝتغييشات  ST-Tدس ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝػٙذسْ حبد وش٘ٚش  ٚآٔجِٛي حبد سيٝ

دوتش حؼيٗ ٘بٔذاس
دوتش پشيٙبص ٔحٙتي
دوتش صٕذ غفبسي
دوتش ػّيشظب ٌشجب٘ي
دوتش صٕذ غفبسي
دوتش صٕذ غفبسي
دوتش ٘بصش خعشِٛ
دوتش ِيّي پٛسافىبسي
دوتش احٕذ سظب
جٛدتي
دوتش اِٙبص جٛا٘ـيش

سال 88
ثشسػي ٔيضاٖ فشاٚا٘ي ػف٘ٛت فؼبَ ػبيتٍٔٛبِٚٛيشٚع دس ثيٕبساٖ لّجي ٔجتال ثSTEMI ٝ
تبثيش ػيؼتٓ يبدآٚس پيبٔىي تحت ٚة ثش تجؼيت اص سطيٓ داسٚيي دس ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝػٙذسْ
حبد وش٘ٚشي تحت آ٘ظيٛپالػتي ػشٚق وش٘ٚش :يه ٔؽبِؼ ٝوبسآصٔبيي ثبِيٙي
ثشسػي تبثيش وّـي ػيٗ ثش سٚي ػبيض ا٘فبسوتٛع ٔي ٛوبسد دس ثيٕبساٖ ثب ا٘فبسوتٛع
لذأي تحت دسٔبٖ ثب تشٔٚجِٛيتيهٔ:ؽبِؼٔ ٝمذٔبتي تصبدفي ؿذ ٜؿبٞذ داس
استجبغ ثيٗ  left atrial volume indexثب ٔٛفميت وبسديٛسطٖ اِىتشيىي  ٚخؽش ػٛد
آسيتٕي دس ثيٕبساٖ ثب فيجشيالػي ٖٛدّٞيضي
استجبغ فبصّ PR ٝدس ٘ٛاس لّجي ثب پيبٔذٞبي ثبِيٙي ثيٕبساٖ ثب تـخيص ا٘فبسوتٛع حبد لذأي
و ٝتشٔٚجِٛيتيه دسيبفت وشد ٜا٘ذ
فشاٚا٘ي ٌشٟٞٚبي خ٘ٛي ABOدس ثيٕبساٖ ثب تـخيص دايؼىـٗ حبد آئٛست ٔ ٚمبيؼٝ
پيبٔذٞبي ثبِيٙي آٖ دس ٌشٟٞٚبي خ٘ٛي
استجبغ ثيٗ فٛٙتيپ دسيچ ٝآئٛست دِٚتي  ٚاٍِٛي ديؼفب٘ىـٗ دسيچ ٝاي  ٚآئٛستٛپبتي
ٕٞشا ٜدس ثيٕبساٖ ايشا٘ي ثب دسيچ ٝآئٛست دِٚتي
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