ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Ἀπρίλιος 2016
1. Α) Σχέση νόσου τῶν καρωτίδων καὶ στεφανιαίας νόσου. Ομοιότητες καὶ διαφορές τῶν ἀθηρωματικῶν πλακῶν μεταξύ καρωτίδων καὶ στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
Β) Χρόνια ὁλική απόφραξη στεφανιαίων ἀγγείων: Πότε διανοίγονται καὶ μὲ ποιά μεθοδολογία.
2. Ὁξέα ἀορτικά σύνδρομα: Ἀιτιολογία - Διάγνωση - Θεραπεία.
3. Α) Λειτουργική ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς: Διάγνωση, Θεραπευτική προσέγγιση.
Β) Καρδιακή ἀρτηριακή σύξευξη: Ο ρόλος της στὶς καρδιακές παθήσεις.
4. Α) Διαφορές στὸ MRI μεταξύ ἑμφράγματος μυοκαρδίου καὶ μυοκαρδίτιδας.
Β) Ἀντιαιμοπεταλιακή ἀγωγή στὶς δομικές παθήσεις τῆς καρδιᾶς.
5. Φαρμακευτική ἀντιμετώπιση λοιμώδους ἑνδοκαρδῖτιδος. Ἰατρικές ἑπεμβάσεις ποὺ ἀπαιτεῖται
χημειοπροφύλαξη.
6. Ὑπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: κλινική εἰκόνα, ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ὑπερηχοκαρδιογράφημα καὶ θεραπευτική ἀντιμετώπιση.
7. Διαφορική διάγνωση κοιλιακῆς ἀπό ὑπερκοιλιακή ρυθμική ταχυκαρδία μὲ εὑρέα συμπλέγματα
QRS λόγῳ ἀλλοδρομίας.
8. Θεραπεία πολύμορφης κοιλιακῆς ταχυκαρδίας.
9. Διαφορική διάγνωση συμπιεστικῆς περικαρδίτιδας - περιοριστικῆς μυοκαρδιοπάθειας.
10. Ἀσυμπτωματικό WPW. Διαστρωμάτωση κινδύνου.

Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογής
1. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ μικροῦ βαθμοῦ στένωση τῆς
ἀορτικῆς βαλβῖδος μὲ πάχυνση καὶ ἐλαφρὰ
ἀσβέστωση τῶν πτυχῶν τῆς βαλβῖδος, ἡ ἐξέλιξη σὲ σοβαρὴ στένωση ἀνέρχεται σὲ:
Α. 10% τὴν ἑπόμενη 5ετία.
Β. 50% τὴν ἑπόμενη 5ετία.
Γ. 10% τὴν ἑπόμενη 10ετία.
Δ. 50% τὴν ἑπόμενη 10ετία.
2. Ἐκφύλιση τῆς βιολογικῆς προσθετικῆς βαβδίδας παρατηρεῖται συχνότερα σὲ ἀσθενεῖς:
Α. Μὲ συστηματικὰ φλεγμονώδη νοσήματα.
Β. Μὲ χρόνια νεφρική νόσο.

Γ. Ἀσθενεῖς <60 ἐτῶν.
Δ. Κανένα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω.
3. Ἡ θεραπευτικὴ δόση τοῦ fondaparinux στὴν
πνευμονικὴ ἐμβολὴ εἶναι:
Α. 5 mg γιὰ σωματικὸ βάρος <50 kg (μιὰ φορὰ
ἡμερησίως).
B. 7.5 mg ἀνεξάρτητα τοῦ βάρους (μιὰ φορὰ
ἡμερησίως).
Γ. 10 mg γιὰ σωματικὸ βάρος >100kg (μιὰ
φορὰ ἡμερησίως).
Δ. 10 mg γιὰ σωματικὸ βάρος >100kg (δυὸ
φορὲς ἡμερησίως).
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Εἰκ. 1
4. Ἡ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ
στὴν ὀξεία φάση τῆς πνευμονικῆς ἐμβολῆς
μπορεῖ νὰ εἶναι:
Α. Rivaroxaban 15 mg δυὸ φορὲς ἡμερησίως
γιὰ 3 ἑβδομάδες καὶ στὴ συνέχεια 20 mg ἡμερησίως.
Β. Apixaban 10 mg δυὸ φορὲς ἡμερησίως γιὰ
10 ἡμέρες καὶ στὴ συνέχεια 5 mg δυὸ φορὲς
ἡμερησίως.
Γ. Dabigadran 150 mg δυὸ φορὲς ἡμερησίως ἀνεξάρτητα ἂν λαμβάνει βεραπαμίλη ὁ
ἀσθενὴς.
Δ. Δὲν ἔχουν ἔνδειξη τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ
στὴν πνευμονικὴ ἐμβολὴ.
5. Ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση στὸ ΗΚΓράφημα
(Εἰκ.1) εἶναι:
Α. Πνευμονικὴ ἐμβολὴ.
Β. Ὀπίσθιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Γ. Σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς βαλβῖδος.
Δ. Σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβῖδος.
6. Ἀνάλογα μὲ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐμφανίζεται ἡ ἐνδοπροθετικὴ θρόμβωση, ποιὰ ἐκ
τῶν κατωτέρω εἶναι σωστά;
Α. Ὀξεία, ὅταν ἐμφανίζεται τὸ πρῶτο 24ωρο
μετὰ τὴν τοποθέτηση.
Β. Ὀξεία ὅταν ἐμφανίζεται τὰ 3 πρῶτα 24ωρα
μετὰ τὴν τοποθέτηση.

Γ. Ὑποξεία, ὅταν ἐμφανίζεται μετὰ τὸ πρῶτο
24ωρο καὶ μέχρι 30 ἡμέρες ἀπὸ τὴν τοποθέτηση.
Δ. Ὄψιμη, ὅταν ἐμφανίζεται μετὰ τὸν πρῶτο
χρόνο.
7. Παθολογικὲς καταστάσεις ποὺ μποροῦν νὰ
προκαλέσουν βραδυκαρδία εἶναι:
Α. Τὸ ἔμφραγμα.
Β. Ἡ σαρκοείδωση.
Γ. Ἡ μυοκαρδίτιδα.
Δ. Ἡ νόσος τοῦ Chagas.
Ε. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.
8. Σημειῶστε τὶς ἐπιπλοκὲς τῆς ἀμιωδαρόνης:
Α. Ὑπόταση.
Β. Βραδυκαρδία.
Γ. Τorsade de pointes.
Δ. Δυσκοιλιότητα.
Ε. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.
9. Ἡ δραστικὴ δόση τῆς προπαφενόνης γιὰ τὴν
ἀνάταξη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς εἶναι:
Α. 300-600 mg.
Β. 450-600 mg.
Γ. 600-800 mg.
Δ. 500-800 mg.
10. Ἡ Ἐπρερενόνη ἄμεσα 3-14 ἡμέρες μετὰ τὸ
ἔνφραγμα μυοκαρδίου μειώνει τὸν σχετικὸ
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κίνδυνο γιὰ θάνατο:
Α. 50%.
Β. 15%.
Γ. 30%.
Δ. Δὲν τὸ ἐπηρεάζει.
11. Ἡ ivabradine μειώνει τὴν καρδιακὴ συχνότητα:
Α. Μειώνει τὸ If ρεῦμα στὸν φλεβόκομβο.
Β. Μειώνει τὸ If ρεῦμα στὸν κόμβο.
Γ. Χορηγεῖται γιὰ νὰ μειώσει τὴν καρδιακὴ
συχνότητα σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό.
Δ. Χορηγεῖται γιὰ ἔλεγχο συχνότητας σὲ κολπικὴ μαρμαρυγή.
12. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ στὴ θεραπεία τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας;
Α. Οἱ ἀναστολεῖς τῆς ρενίνης ἔχουν παρόμοια
δράση μὲ τοὺς ACE inhibitors ἤ τοὺς ARB.
B. Οἱ Glitazones δὲν χρησιμοιποιοῦνται στὴν
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἐπειδὴ ἐπιδεινώνουν
τὴν κλινικὴ εἰκόνα καὶ αὐξάνουν τὶς νοσηλεῖες.
Γ. Τὰ διουρητικὰ τῆς ἀγκύλης προκαλοῦν πιὸ
ἔκδηλη ἀλλὰ βραχεῖα διούρηση συγκριτικὰ
μὲ τὰ θειαζιδικά.
Δ. Τὰ θειαζιδικά διουρητικὰ δροῦν καλύτερα
συγκριτικὰ μὲ τὰ διουρητικὰ τῆς ἀγκύλης σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ἐπηρεασμένη νεφρικὴ λειτουργία.
13. Ἡ ἀμφικοιλιακὴ βηματοδότηση συνιστᾶται
σὲ ἀσθενεῖς με NYHAIII-IV καί:
Α. QRS>120 msecs, μορφολογία LBBB καὶ
ΚΕ ≤35%, οἱ ὁποῖοι ἔχουν προσδόκιμο ἐπιβίωσης >1 ἔτος.
Β. Σὲ QRS >150 msecs ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ
μορφολογία τοῦ QRS καὶ ΚΕ <35%.
Γ. Σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ ΚΕ <35%.
14. Τὸ σύνδρομο μετὰ περικαρδιοτομὴ ἐμφανίζεται σέ:
Α. 5% τῶν περιπτώσεων.
Β. 10%.
Γ. 20-30%.
Δ. <5%.
15. Ἡ κλίση πιέσης προσθετικῆς βαλβῖδος μπορεῖ
νὰ αὐξηθεῖ στὶς κάτωθι καταστάσεις ἐκτός
ἀπό:
Α. Ἀναιμία.

Β. Πυρετό.
Γ. Ὑποθυρεοειδισμό.
Δ Ὑπερθυρεοειδισμό.
16. Γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ EuroSCORE συμπεριλαμβάνονται οἱ κάτωθι παράγοντες:
Α. Ἡ ἡλικία.
Β. Ἡ χρόνια πνευμονικὴ νόσος μὲ τὴ χρήση
βρογχοδιασταλτικῶν ἢ κορτιζόνης.
Γ. Παλαιὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Δ. Ἐπηρεασμένη ἡ συστολικὴ ἀπόδοση τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας.
Ε. Συστολικὴ ὑπέρταση μὲ συστολικὴ πίεση
στὴν πνευμονικὴ >40 mmHg.
17. Τὰ πλέον συνήθη ἐπείγοντα καρδιολογικὰ
συμβάματα σὲ ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι:
Α. Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
Β. Ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Τὰ θρομβοεμβολικὰ φαινόμενα.
Δ. Ἀρρυθμίες.
18. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι χαρακτηριστικὰ
τῆς σοβαρῆς ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς βαλβῖδος;
Α. Venacontracta >0.7 cm.
B. Συστολικὴ ἀναστροφὴ στὶς πνευμονικὲς
φλέβες.
Γ. Παλιδρομοῦν ὄγκος >40 ml/παλμό.
Δ. Παλινδρομοῦν κλάσμα >30%.
19. Ποιὲς ἀπὸ τὶς κατῶθι παραμέτρους θεωροῦνται δυσμενεῖς προγνωστικοὶ δεῖκτες σὲ
ἀσθενεῖς μὲ πνευμονικὴ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση;
Α. 6MWT >300 m.
Β. Περικαρδιακὴ συλλογὴ καὶ TAPSE <1.5 cm.
Γ. Ὑψηλὲς τιμὲς BNP.
Δ. Συγκοπή.
20. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν κολχικίνη;
Α. Εἶναι φάρμακο μὲ ἀντιμιτωτικὲς καὶ ἀντιφλεγμονώδεις ἰδιότητες.
Β. Ἡ πιὸ συχνὴ ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια εἶναι ἡ
δυσανεξία ἀπὸ τὸ πεπτικό.
Γ. Χορηγεῖται σὲ ἐγκυμοσύνη.
Δ. Δὲν ἀντενδείκνυται σὲ ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια.
21. Ποιὰ ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις σχετιζόμενες μὲ τὸν καρδιακὸ καθετηριασμὸ εἶναι
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ἀληθής;
α) Ὁ κίνδυνος γιὰ μείζονες ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὸν
καρδιακὸ καθετηριασμὸ εἶναι 2% ἕως 2.5%.
β) Ἡ ἐπίπτωση τῆς νεφροπάθειας ἀπὸ σκιαγραφικὰ σὲ ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ δυσλειτουργία μειώνεται ἂν χορηγήσουμε ἐνδοφλέβια
μανιτόλη πρὶν καὶ μετὰ τὸν καθετηριασμό.
γ) Τὰ ἰονισμένα ὑπερ-ωσμωτικὰ σκιαγραφικὰ εἶναι προτιμότερα ἀπὸ τὰ μὴ ἰονισμένα
ἴσο-ωσμωτικὰ σὲ ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ δυσλειτουργία.
δ) Μιὰ μονάδα French ἰσοῦται μὲ 0.33 mm.
ε) Ὁ καρδιακὸς καθετηριασμὸς εἶναι γενικὰ
ἀσφαλὴς σὲ ἀσθενὴ μὲ προσθετικὴ ἀορτικὴ
βαλβίδα τύπου ἀνακλινόμενου δίσκου.
22. Κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω καταστάσεις
σχετίζεται μὲ τὴν ἐμφάνιση πνευμονικοῦ οἰδήματος ἐκτὸς ἀπό:
α) Τὸ μεγάλο ὑψόμετρο.
β) Τὴν αὐξημένη πίεση τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν.
γ) Τὴν αὐξημένη κολλοειδο-ωσμωτικὴ πίεση
τοῦ πλάσματος.
δ) Τὴν ἐκλαμψία.
ε) Ὑπερβολικὴ δόση ἡρωίνης.
23. Ὅλα τὰ παρακάτω εἶναι ἀληθῆ σχετικὰ μὲ τὴ
συγκοπὴ ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἡ συγκοπὴ καρδιακῆς αἰτιολογίας ἀντιστοιχεῖ περίπου στὸ 10% ἕως 20% τῶν συνολικῶν ἐπεισοδίων.
β) Ἡ συγκοπὴ καρδιακῆς αἰτιολογίας σχετίζεται μὲ 30% ἐτήσια θνητότητα.
γ) Ἡ πιὸ κοινὴ αἰτία συγκοπῆς εἶναι ἀγγειακῆς προέλευσης συμπεριλαμβανομένης τῆς
ὀρθοστατικῆς ὑπότασης.
δ) Οἱ ὑπερκοιλιακὲς ἀρρυθμίες ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ ὡς μιὰ κοινὴ αἰτία συγκοπῆς.
ε) Ἡ αἰτία τῆς συγκοπῆς μπορεῖ νὰ ἀναγνωρισθεῖ σὲ μεγάλο ποσοστὸ μὲ βάση τὸ ἱστορικὸ καὶ τὴν κλινικὴ ἐξέταση.
24. Ὅλα τὰ παρακάτω εἶναι ἀληθῆ γιὰ τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα στὶς συγγενεῖς καρδιοπάθειες ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἶναι πιὸ συχνὴ
ἀπὸ τὸν κολπικὸ πτερυγισμὸ σὲ νέους ἀσθενεῖς μὲ συγγενεῖς καρδιοπάθειες.
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β) Ὁ 1ου βαθμοῦ κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμὸς συχνὰ παρουσιάζεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ
συγγενῆ διορθωμένη μετάθεση τῶν μεγάλων
ἀρτηριῶν, ἀνωμαλία Ebstein ἢ κολποκοιλιακὰ ἐλλείμματα.
γ) Ἡ παρουσία ὑπερτροφίας τῆς δεξιᾶς κοιλίας ὑποδηλώνει πνευμονικὴ ὑπέρταση ἢ ἀπόφραξη τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
δ) Στὰ νεογνὰ ἡ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ εἰκόνα ἐμφράγματος ἔχει σχέση μὲ ἀνώμαλη ἔκφυση τῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας.
ε) Βαθειὰ κύματα Q στὶς ἀριστερὲς προκάρδιες ἀπαγωγὲς μπορεῖ νὰ ὀφείλονται σὲ
ὑπερφόρτιση ὄγκου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς ἢ μιτροειδοῦς βαλβῖδος.
25. Ἕνας 60χρονος προσέρχεται στὰ ἐπείγοντα
μετὰ ἀπὸ 14 ὧρες θωρακικοῦ ἄλγους, ποὺ
ὑποχώρησε λίγο πρὶν τὴν ἄφιξή του στὸ νοσοκομεῖο. Τὸ ΗΚΓράφημα ἐμφανίζει ἀνασπάσεις τοῦ ST διαστήματος 0.5 mm μὲ ἀρνητικὰ
Τ κύματα καὶ παθολογικὰ Q στὶς ἀπαγωγὲς
II, III, καὶ aVF. Ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ κλινικὴ ἐξέταση δὲν προέκυψε κάτι ἀξιοσημείωτο. Τὴ
δεύτερη ἡμέρα ἕνα ἀμυδρὸ συστολικὸ φύσημα ἦταν ἀκουστὸ στὴν κορυφή, καὶ τὴν τρίτη ἡμέρα εἶχε αὐξηθεῖ σὲ 3/6. Ὁ ἀσθενὴς εἶχε
ἤπια δύσπνοια καὶ ἡ ἀκτινογραφία θώρακος
ἔδειξε πνευμονικὴ συμφόρηση. Ἡ πιὸ πιθανὴ
ἐξήγηση γιὰ τὸ φύσημα εἶναι:
α) Ρήξη ὀπίσθιου θηλοειδοῦς μυός.
β) Ρήξη προσθίου θηλοειδοῦς μυός.
γ) Ἔμφραγμα ὀπίσθιου θηλοειδοῦς μυός.
δ) Ἔμφραγμα προσθίου θηλοειδοῦς μυός.
ε) Ρήξη τενοντίων χορδῶν.
26. Οἱ ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἀνωμαλίες ποὺ
ἐμφανίζονται στὴν εἰκόνα (Εἰκ. 2) συνδέονται μὲ ὅλα τὰ ἀκόλουθα χαρακτηριστικὰ
ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἀπουσία ὑποκείμενης δομικῆς καρδιακῆς
νόσου στοὺς περισσὸτερους ἐνήλικες.
β) Ἀνταπόκριση στὴ θεραπεία μὲ βεραπαμίλη.
γ) Ἀνωμαλία Ebstein.
δ) Ὑψηλότερη ἐπίπτωση στοὺς ἄνδρες.
ε) Δεξιὸ ὀπίσθιο διαφραγματικὸ δεμάτιο.
27. Ἕνας 76χρονος ἄνδρας μὲ σακχαρώδη διαβή-
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Εἰκ. 2
τη καὶ στηθάγχη προσπάθειας, διαγνώσθηκε
μὲ στεφανιαία νόσο τριῶν ἀγγείων καὶ κλὰσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας 40%.
Ὑποβλήθηκε σὲ ἐπιτυχημὲνη ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη. Τὴ δεύτερη μετεγχειρητικὴ
ἡμέρα παρουσίασε τὸν εἰκονιζόμενο καρδιακὸ ρυθμό (Εἰκ. 3). Οἱ ἀκόλουθες φαρμακευτικὲς οὐσίες μετὰ ἀπὸ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμ-

Εἰκ. 3

βαση μποροῦν νὰ προλάβουν τὴν ἐμφάνιση
τῆς ἀρρυθμίας ἐκτὸς ἀπὸ τὴν:
α) Ἀμιωδαρόνη.
β) Ἀτορβαστατίνη.
γ) Σοταλόλη.
δ) Δακτυλίτιδα.
ε) Μετοπρολόλη.
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28. Σὲ ὑποτροπὴ περικαρδίτιδας θεραπεία ἐκλογῆς ἀποτελεῖ:
α) Ἡ κορτιζόνη.
β) Τὰ μὴ στεροειδῆ ἀντιφλεγμονώδη φάρμακα.
γ) Ὁ συνδυασμὸς κολχικίνης καὶ μὴ στεροειδῶν ἀντιφλεγμονωδῶν φαρμάκων γιὰ 3 μῆνες.
δ) Ὁ συνδυασμὸς κολχικίνης καὶ μὴ στεροειδῶν ἀντιφλεγμονωδῶν φαρμάκων γιὰ 6 μῆνες.
ε) Ὁ συνδυασμὸς κορτιζόνης καὶ μὴ στεροειδῶν ἀντιφλεγμονωδῶν φαρμάκων γιὰ 3 μῆνες.
29. Μιὰ 38χρονη γυναίκα στὴν 37η ἑβδομάδα τῆς
κύησης προσέρχεται μὲ ὀπισθοστερνικὸ ἄλγος στὸ στῆθος τὰ τελευταῖα 30 λεπτά. Ἕνα
ΗΚΓράφημα δείχνει ἀνασπάσεις τοῦ τμήματος ST διαστήματος 4 mm στὶς ἀπαγωγὲς V1
ἕως V4. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι ἀληθές;
α) Ὁ σπασμὸς τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν εἶναι ἡ πιὸ συνηθισμένη αἰτία αὐτοῦ τοῦ εὑρήματος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
β) Ὁ διαχωρισμὸς τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν εἶναι ἡ πιὸ πιθανὴ αἰτία στὴν περιγεννητικὴ περίοδο.
γ) Ἡ ἐγκυμοσύνη δὲν αὐξάνει τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης ἑνὸς ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου.
δ) Τὸ κατώτερο ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
εἶναι πιὸ συχνὸ ἀπὸ ὅ,τι τὸ πρόσθιο ἔμφραγμα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
ε) Ἡ κύηση ἀποτελεῖ ἀπόλυτη ἀντένδειξη γιὰ
στεφανιογραφία.
30. Ὅλα τὰ παρακάτω ἰσχύουν γιὰ τὶς δράσεις
τοῦ ἀσβεστίου στὸ ΗΚΓράφημα, ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἡ ὑπασβεστιαιμία μπορεῖ νὰ προκαλέσει
παράταση τοῦ SΤ διαστήματος.
β) Ἡ ὑπερασβεστιαιμία μπορεῖ νὰ προκαλέσει βράχυνση τοῦ QT διαστήματος.
γ) Τὸ ἀσβέστιο δρᾶ στὴ φάση 4 τοῦ δυναμικοῦ ἐνέργειας.
δ) Στὴν ὑπερασβεστιαιμία μπορεῖ νὰ ἐμφανιστεῖ J κῦμα.
ε) Ἡ ὑπερασβεστιαιμία μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος.
31. Ἡ θεραπεία προκαλούμενη ἀπὸ φάρμακα
παράτασης τοῦ QT διαστήματος μὲ ἐπακόλουθο πολύμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία περιλαμβάνει τὰ παρακάτω, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα:
Α. Διακοπὴ τοῦ ὑπεύθυνου φαρμάκου.
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Β. Διόρθωση ἠλεκτρολυτῶν καὶ ὀξεοβασικῆς
ἰσορροπίας.
Γ. IV ἰσοπροτερενόλη ἢ προσωρινὴ βηματοδότηση.
Δ. IV β-ἀποκλειστῆ.
Ε. IV μαγνήσιο.
32. Ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα εὑρήματα δείχνει σοβαρότερη ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς;
Α. Διάρκεια φυσήματος.
Β. Διχασμὸς 2ου τόνου.
Γ. Μαλακὸς 1ος τόνος.
Δ. Ἔνταση φυσήματος.
Ε. Μετατόπιση καρδιακῆς ὤσης καὶ συστολικὸς ροῖζος.
33. Ὁ ὑποκείμενος μηχανισμὸς ἀρρυθμιογένεσης
στὴ δηλητηρίαση μὲ δακτυλίτιδα εἶναι:
Α. Ἐπανείσοδος.
Β. Καθυστερημένες μετεκπολώσεις.
Γ. Αὐξημένος αὐτοματισμός.
Δ. Πρώϊμες μετεκπολώσεις.
34. 62 ἐτῶν γυναίκα μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, ΑΠ 165/100. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀγωγὴ 1ης
ἐκλογῆς;
Α. Β-ἀποκλειστής.
Β. Σπειρονολακτόνη.
Γ. Ἀνταγωνιστὴς Ca.
Δ. ACE-I.
E. Φουροσεμίδη.
35. Ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα ἀντιαρρυθμικὰ μπορεῖ νὰ προάγει κολπικὴ μαρμαρυγή;
Α. Ἀδενοσίνη.
Β. Φλεκαϊνίδη.
Γ. Λιδοκαΐνη.
Δ. Ἀμιωδαρόνη.
Ε. Ἀτενολόλη.
36. Ἀσθενὴς 40 ἐτῶν μὲ ταχυκαρδία μὲ διευρυσμένα QRS, ἄνισα R-R διαστήματα καὶ αἱμοδυναμικὰ σταθερός. Θεραπεία ἐκλογῆς;
Α. Ἀμιωδαρόνη.
Β. Διγοξίνη.
Γ. Προκαϊναμίδη.
Δ. Προπαφαινόνη.
Ε. Βεραπαμίλη.
37. Ἀσθενὴς ἐμφανίζει ἐμμένουσα μονόμορφη
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κοιλιακὴ ταχυκαρδία 7 ἡμέρες μετὰ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου κατωτέρου τοιχώματος,
τὸ ΚΕ 45%. Ποιὰ ἡ θεραπεία 1ης ἐκλογῆς;
Α. Ἀμιωδαρόνη.
Β. ICD.
Γ. Ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη.
Δ. Φορητὸς ICD.
Ε. Β-ἀποκλειστής.
Στ. Κατάλυση ΚΤ.

39. Τετραλογία Fallot. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω
εἶναι λάθος;
Α. Τὸ συστολικὸ φύσημα ὀφείλεται σὲ στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβῖδος.
Β. Ὑπάρχει κυάνωση κατὰ τὴν γέννηση.
Γ. Ὑπάρχει πολυκυτταραιμία καὶ πληκτροδακτυλία.
Δ. Συνήθως δὲν ὑπάρχει κῦμα a στὴν κεντρικὴ φλεβικὴ πίεση.

38. 19 ἐτῶν φοιτήτρια μὲ ἀρνητικὸ καρδιολογικὸ
ἱστορικό, σὲ προληπτικὸ ΗΚΓραφικὸ ἔλεγχο
βρέθηκε μὲ QTC 480 ms. Πρὸ 3μήνου ὑπῆρξε αἰφνίδιος θάνατος τῆς ἀδελφῆς της μητέρας της, στὴν ὁποία διαγνώσθηκε LQTS. Ἡ
μητέρα της καὶ ἡ 15 ἐτῶν ἀδελφή της εἶναι
ἀσυμπτωματικές. Δὲν ὑπάρχει ἱστορικὸ οἰκογενειακῆς κώφωσης. Τί θὰ συστήσετε;
Α. Ἐμφύτευση μόνιμου βηματοδότη.
Β. Ἔναρξη β-ἀποκλειστῆ.
Γ. Ἐμφύτευση ICD.
Δ. Παρακολούθηση.

40. Σὲ νεαροὺς ἀσθενεῖς μὲ ἐπεισόδια ὑποτροπιάζουσας κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ποιὲς ἀπὸ τὶς
παρακάτω συγγενεῖς ἠλεκτρικὲς νόσους πρέπει νὰ ἀποκλείσετε;
Α. LQTS.
Β. Brugada σύνδρομο.
Γ. SQTS.
Δ. CPVT.
Ε. A+B.
ΣΤ. Β+Γ.

