ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Ἱούνιος 2016
1. Ἀντιπηκτικὴ καὶ ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγὴ στὴν ἐγκυμοσύνη.
2. α) Κριτήρια ὀξέος ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου - βιοδεῖκτες μυοκαρδιακῆς νέκρωσης.
β) Κλίμακα κινδύνου ΤΙΜΙ στὰ ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα.
3. Μηχανισμοὶ ἀρρυθμιογένεσης καὶ ἐνδείξεις ἠλεκτροφυσιολογικοῦ ἐλέγχου.
4. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Θεραπευτικὸς ἀλγόριθμος.
5. Μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo. Διάγνωση.
6. Μυοκαρδῖτις. Εὑρήματα σὲ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς.
7. Ἐνδείξεις χειρουργικῆς θεραπείας σὲ ἐνδοκαρδίτιδα.
8. Διαφορικὴ διάγνωση στένωσης ἀορτῆς καὶ ὑπερτροφικῆς ἀποφρακτικῆς μυοκαρδιοπάθειας κατὰ
τὴν κλινικὴ ἐξέταση.
9. Ρευματικὸς πυρετός. Αἰτιολογία, μείζονα καὶ ἐλάσσονα διαγνωστικὰ κριτήρια, θεραπεία.
10. Μηχανικὲς ἐπιπλοκὲς ἐμφράγματος: Διάγνωση καὶ θεραπεία.

Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Σὲ ἀσθενῆ μὲ Wolff-Parkinson-White ποιὸ εἶναι τὸ κατάλληλο φάρμακο γιὰ ἀντιμετώπιση παροξυσμικῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς;
Α. Βεραπαμίλη.
Β. Δακτυλῖτις.
Γ. Ἀμιωδαρόνη.
Δ. Ἀδενοσίνη.
Ε. Προκαϊναμίδη.
2. Σὲ σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβῖδος στὸ
ἠχοκαρδιογράφημα παρατηροῦνται τὰ ἑξῆς,
ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ταχύτητα ἀορτικοῦ πίδακα >4.0 m/s.
Β. Μέση κλίση πίεσης 20-40 mmHg.
Γ. Ἐπιφάνεια βαλβῖδος <1.0 cm2.
Δ. Πηλίκο ταχύτητος <0.25.
3. Ποιὰ εὑρήματα ὑποδηλοῦν ὑψηλὸ κίνδυνο σὲ
σπινθηρογράφημα μὲ θάλλιο-201;

A. Διάταση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μετὰ τὴν
κόπωση.
Β. Aὔξηση τῆς πρόσληψης θαλλίου στοὺς
πνεύμονες.
Γ. Ἔλλειμα >25% τοῦ μυοκαρδίου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Δ. Ὅλα τὰ παραπάνω.
4. Σὲ πνευμονικὴ ἐμβολὴ μὲ χαμηλὴ ἀρτηριακὴ
πίεση ἡ ἐνδεδειγμένη θεραπεία εἶναι:
Α. Θρομβόλυση.
Β. Ἡπαρίνη καὶ ἀκολούθως κουμαρινικά.
Γ. Ριβαροξαμπάνη.
Δ. Νταμπιγκατράνη.
Ε. Ἀπιξαμπάνη.
5. Σὲ ὑποψία περιφερικῆς ἀρτηριακῆς νόσου
ποιὰ εἶναι ἡ πρώτη δοκιμασία ποὺ πρέπει νὰ
πραγματοποιεῖται;
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A. Ἐκτίμηση τοῦ δείκτη σφυρῶν-βραχίονος.
Β. MRI ἀγγειογραφία.
Γ. CT ἀγγειογραφία.
6. Στεφανιαῖες βλάβες μὲ FFR<0.8 πρέπει νὰ
ἀντιμετωπίζονται:
Α. Ἐπεμβατικά.
Β. Συντηρητικά.
7. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω θεωρεῖται ὑψηλοῦ
κινδύνου γιὰ ἀνάπτυξη ἐνδοκαρδῖτιδος;
Α. Προσθετικὴ βαλβίδα.
Β. Προηγηθεῖσα ἐνδοκαρδῖτις.
Γ. Κυανωτικὴ συγγενὴς καρδιοπάθεια.
Δ. Ὅλα τὰ παραπάνω.
8. Σὲ ἀνωμαλία Ebstein παρατηροῦνται τὰ ἀκόλουθα:
Α. Παρουσία ἀνεπάρκειας τριγλώχινος.
Β. Εὐρὺς διχασμὸς πρώτου τόνου.
Γ. Παραπληρωματικὰ δεμάτια.
Δ. Ὅλα τὰ παραπάνω.
9. Ἡ ἐνδοαορτικὴ ἀντλία ἀντενδείκνυται σέ:
Α. Ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς βαλβῖδος.
Β. Σημαντικὴ περικαρδιακὴ συλλογή.
Γ. Ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβῖδος.
10. Σὲ ἀσθενῆ μὲ σημαντικὴ στένωση καὶ μέτρια
ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς βαλβῖδος, ἡ ἐκτίμηση
τοῦ ἀορτικοῦ στομίου μὲ τὸν τύπο Gorlin:
Α. Ἐκτιμᾶ σωστὰ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἀορτικοῦ στομίου.
Β. Ὑπερεκτιμᾶ τὴ στένωση.
Γ. Ὑποεκτιμᾶ τὴ στένωση.
11. Ἡ αὐξημένη ἀρτηριακὴ σκληρία:
Α. Αὐξάνει τὸ μεταφόρτιο τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Ὁδηγεῖ σὲ ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Γ. Ὅλα τὰ παραπάνω.
Δ. Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
12. Ποιὸ παράγοντα χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ ἐκ
τιμήσουμε τὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία στὶς
στεφανιαῖες ἀρτηρίες;
A. Ἐνδοθηλίνη.
Β. Ἀδενοσίνη.
Γ. Ἀκετυλοχολίνη.
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13. Ἡ ἐνδομυοκαρδιακὴ βιοψία εἶναι ἡ μόνη
ἀξιόπιστη διαγνωστικὴ μέθοδος γιὰ τὴν ἀνίχνευση ἀπόρριψης καρδιακοῦ μοσχεύματος.
Α. Σωστό.
Β. Λάθος.
14. Ἡ ρήξη τῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Τὸ λιπιδιακὸ περιεχόμενο τῆς πλάκας.
Β. Τὴ βαρύτητα τῆς στενώσεως.
Γ. Τὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία.
15. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀποτελεῖ ἀντένδειξη
γιὰ ἐγκυμοσύνη;
Α. Ἀνωμαλία Ebstein.
B. Eisenmenger.
Γ. Διορθωμένη ἀντιμετάθεση τῶν μεγάλων
ἀγγείων.
Δ. Τετραλογία Fallot.
16. Τὰ παρακάτω κλινικὰ εὑρήματα παρατηροῦνται στὴ μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία (ostium
secundum), ἐκτὸς ἀπό:
Α. Σταθερὸς διχασμὸς τοῦ δευτέρου τόνου.
Β. Συστολικὸ φύσημα ἐξωθήσεως στὸ δεύτερο μεσοπλεύριο διάστημα ἀριστερά.
Γ. Παρεκτόπιση τῆς καρδιακῆς ὤσεως πρὸς
τὰ πλάγια καὶ κάτω.
Δ. Φυσιολογικὸς πρῶτος τόνος.
17. Ὅλα τὰ παρακάτω ἔχει δειχθεῖ ὅτι βελτιώνουν τὴν πρόγνωση σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια καὶ χαμηλὸ κλάσμα ἐξωθήσεως,
ἐκτὸς ἀπό:
Α. Δακτυλῖτις.
Β. Ἐναλαπρίλη.
Γ. Καρβεδιλόλη.
Δ. Μπισοπρολόλη.
Ε. Ἐπλερενόνη.
18. Τὰ παρακάτω βελτιώνουν τὴν πρόγνωση σὲ
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ διατηρημένο κλάσμα ἐξωθήσεως:
Α. Καρβεδιλόλη.
Β. Ἐπλερενόνη.
Γ. Μετοπρολόλη.
Δ. Ὅλα τὰ παραπάνω.
Ε. Κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
19. Σὲ καρδιακὸ ἐπιπωματισμὸ λόγῳ διαχωριστι-
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Εἰκ. 1
κοῦ ἀνευρύσματος ἀνιούσης ἀορτῆς ἡ περικαρδιοκέντηση ἀντενδείκνυται.
Α. Σωστό.
Β. Λάθος.
20. Μετὰ ἀπό τραυματισμὸ στὸ θώρακα ποιὰ
καρδιαγγειακὴ δομὴ εἶναι τὸ λιγότερο πιθανὸ νὰ τραυματισθεῖ;
Α. Ὁ δεξιὸς κόλπος.
Β. Ἡ δεξιὰ κοιλία.
Γ. Ἡ ἀριστερὰ κοιλία.
Δ. Ὁ ἰσθμὸς τῆς ἀορτῆς.
21. Τὰ παρακάτω μπορεῖ νὰ παρατηρηθοῦν σὲ
στένωση τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ὑπερτροφία ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Ἐγκεφαλικὰ ἀγγειακὰ ἀνευρύσματα.
Γ. Ἐνδοκαρδῖτις.
Δ. Διαχωριστικὸ ἀνεύρυσμα ἀορτῆς.
Ε. Παροξυσμικὴ ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία.

22. Ἀπὸ τὴν ὑπερστερνικὴ λήψη τοῦ διαθωρακικοῦ ὑπερηχογραφήματος λαμβάνεται ἡ Εἰκόνα 1. Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανὴ διάγνωση;
Α. Ἀνοικτὸς ἀρτηριακὸς πόρος.
Β. Στένωση τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς.
Γ. Σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος.
Δ. Σοβαρὴ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος.
Ε. Φυσιολογικὴ ἀπεικόνιση τῆς αἱματικῆς ροῆς.
23. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω σχετικὰ μὲ τὸν παράδοξο σφυγμὸ εἶναι σωστό;
Α. Ἡ εἰσπνοὴ σὲ φυσιολογικὰ ἄτομα ὁδηγεῖ
σὲ μείωση τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
ἕως καὶ 15 mmHg.
Β. Γιὰ τὸν ἀκριβῆ προσδιορισμὸ τοῦ παράδοξου σφυγμοῦ ἀπαιτεῖται ἐνδαρτηριακὴ μέτρηση τῆς πίεσης.
Γ. Ὁ παράδοξος σφυγμὸς στὸν ἐπιπωματι-
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σμὸ συνήθως συνοδεύεται ἀπὸ τὸ σημεῖο
Κussmaul.
Δ. Ἡ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτῆς τείνει
νὰ ἐμποδίζει τὴν ἀνάπτυξη παράδοξου σφυγμοῦ σὲ ἀσθενεῖς παρὰ τὴν παρουσία καρδιακοῦ ἐπιπωματισμοῦ.
Ε. Ὁ παράδοξος σφυγμὸς εἶναι συχνὸς σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ἀποφρακτικοῦ τύπου ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
24. Ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα σχετικὰ μὲ τὶς ἐνδοκαρδιακὲς διαφυγὲς εἶναι σωστό;
Α. Ἡ ὑποψία διαφυγῆς ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ
πρὸς τὰ δεξιὰ θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει, ἐὰν ἡ
διαφορὰ στὸν κορεσμὸ ὀξυγόνου μεταξὺ τῆς
ἄνω κοίλης φλέβας καὶ τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας εἶναι 3% ἢ περισσότερο.
Β. Ὁ κορεσμὸς τοῦ ὀξυγόνου στὴν ἄνω κοίλη
φλέβα εἶναι συνήθως ὑψηλότερος ἀπὸ ὅτι εἶναι στὴν κάτω κοίλη φλέβα.
Γ. Σὲ ὑποψία μεσοκολπικῆς ἐπικοινωνίας μὲ
ροὴ ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ ὁ κορεσμὸς τοῦ μικτοῦ φλεβικοῦ αἵματος σὲ ὀξυγόνο μετρᾶται μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια στὸ ἐπίπεδο τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας.
Δ. Ὅταν ἡ πνευμονικὴ αἱματικὴ ροὴ πρὸς τὴ
συστηματικὴ αἱματικὴ ροὴ (Qp/Qs) εἶναι >1
ὑποδηλώνει μιὰ διαφυγὴ ἀπὸ δεξιὰ πρὸς τὰ
ἀριστερά.
Ε. Ὁ κορεσμὸς σὲ ὀξυγόνο τοῦ αἵματος τῆς
πνευμονικῆς ἀρτηρίας, ποὺ ὑπερβαίνει τὸ
80%, θὰ πρέπει νὰ ἐγείρει τὴν ὑποψία μιᾶς
διαφυγῆς ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά.
25. Ὅλα τὰ παρακάτω εἶναι ἀληθῆ σχετικὰ μὲ
τὴ θεραπεία γιὰ τὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ
μειωμένο κλάσμα ἐξώθησης, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Οἱ ἀναστολεῖς τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου
τῆς ἀγγειοτασίνης (αΜΕΑ) βελτιώνουν τὴν
ἐπιβίωση στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια περισσότερο ἀπὸ τὸ συνδυασμὸ ὑδραλαζίνης μὲ
δινιτρικὸ ἰσοσορβίτη.
Β. Ἡ θεραπεία μὲ διγοξίνη μειώνει τὶς νοσηλεῖες στὸ νοσοκομεῖο καὶ τὴ θνησιμότητα σὲ
ἀσθενεῖς μὲ χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Γ. Οἱ ἀναστολεῖς τῶν ὑποδοχέων τῆς ἀγγειοτασίνης ΙΙ ἔχουν δείξει ὅτι εἶναι τὸ ἴδιο ἀποτελεσματικοὶ στὴ μείωση τῆς νοσηρότητας
καὶ τῆς θνησιμότητας μὲ τοὺς ἀναστολεῖς τοῦ

Εἰκ. 2
μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου της ἀγγειοτασίνης
(αΜΕΑ) σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Δ. Ἡ σπιρονολακτόνη μειώνει τὴ θνησιμότητα σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταδίου III ἕως IV καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
Ε. Ἡ ἐπλερενόνη, ἐπιλεκτικὸς ἀναστολέας
τῆς ἀλδοστερόνης, μειώνει τὴ θνησιμότητα σὲ
ἀσθενεῖς μὲ σταδίου II ἕως III καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
26. Ἡ αἱμοδυναμικὴ καταγραφή, ποὺ ἀπεικονίζεται στὴν Εἰκόνα 2, ἔχει σχέση μὲ ὅλα τὰ παρακάτω χαρακτηριστικά, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Μιὰ μεγάλη κλίση συστολικῆς πίεσης μεταξὺ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ τῆς ἀορτῆς.
Β. Δικόρυφο σφυγμὸ κατὰ τὴ συστολή.
Γ. Αὐξημένη κοιλιακὴ δυσκαμψία ὡς ἀποτέλεσμα τῆς αὐξημένης τελοδιαστολικῆς πίεσης
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Δ. Καθυστερημένη αὔξηση τοῦ σφυγμοῦ στὴν
καρωτιδικὴ ἀρτηρία.
Ε. Καμία κλινικὴ βελτίωση μὲ τὴν ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος.
27. Ὅλες οἱ παρακάτω προτάσεις εἶναι ἀληθεῖς
σχετικὰ μὲ τὰ νατριουρητικὰ πεπτίδια, ἐκτὸς
ἀπό:
Α. Τὰ κυκλοφοροῦντα ἐπίπεδα τόσο τοῦ
κολπικοῦ νατριουρητικοῦ πεπτιδίου (ANP)
ὅσο καὶ τοῦ νατριουρητικοῦ πεπτιδίου τοῦ
ἐγκεφάλου (ΒΝΡ) εἶναι αὐξημένα σὲ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
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Β. Τὰ ἐπίπεδα τοῦ BNP πλάσματος εἶναι χρήσιμα στὴ διάκριση καρδιακῆς ἀπὸ μὴ καρδιακῆς αἰτίας τῆς δύσπνοιας στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν.
Γ. Αὐξημένα ἐπίπεδα BNP πλάσματος προβλέπουν δυσμενῆ ἔκβαση σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξέα
στεφανιαῖα σύνδρομα.
Δ. Τὸ πρόδρομο πεπτίδιο τοῦ ΒΝΡ διασπᾶται
στὸ βιολογικὰ ἀδρανὲς Ν-τελικὸ πρὸ BNP
(ΝΤ-prο BNP) καὶ στὸ βιολογικὰ ἐνεργὸ ΒΝΡ.
Ε. Τὰ κυκλοφοροῦντα ἐπίπεδα τοῦ NTproBNP μειώνονται μὲ τὴν ἡλικία.
28. Μιὰ 30χρονη προσέρχεται στὸ ἀντιυπερτασικὸ ἰατρεῖο γιὰ διερεύνηση δευτεροπαθοῦς
ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης. Ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέταση διαπιστώνεται βραδυκαρδία καὶ αὐξημένη διαστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση. Ἡ ἴδια
ἀναφέρει ὅτι ἔχει δυσκοιλιότητα καὶ διαταραχὲς ἐμμήνου ρύσεως. Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότερη διάγνωση;
Α. Φαιοχρωμοκύττωμα.
Β. Πρωτοπαθὴς ὑπεραλδοστερινισμός.
Γ. Πάθηση τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένα.
Δ. Σύνδρομο Cushing.
Ε. Ἰσθμικὴ στένωση ἀορτῆς.
29. Ὅλα τὰ παρακάτω εἶναι ἀληθῆ σχετικὰ μὲ
τὴν ἀποπληξία τοῦ μυοκαρδίου, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ἀπόπληκτο μυοκάρδιο (stunning) εἶναι
μιὰ κατάσταση μειωμένης μυοκαρδιακῆς λειτουργίας, ποὺ ὀφείλεται σὲ χρόνια μειωμένη
στεφανιαία ροή.
Β. Ἡ ἀποπληξία τοῦ μυοκαρδίου μπορεῖ νὰ
περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἢ μόνο τμῆμα της.
Γ. Ἡ ἀποπληξία τοῦ μυοκαρδίου μπορεῖ νὰ
ἐμφανιστεῖ μετὰ ἀπὸ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμ
βαση μὲ χρήση ἐξωσωματικῆς κυκλοφορίας.
Δ. Οἱ ἐλεύθερες ρίζες ὀξυγόνου καὶ τὸ ὑψηλὸ
φορτίο ἐνδοκυττάριου ἀσβέστιου πιθανὸν νὰ
συμβάλει στὴν παθογένεση τῆς μυοκαρδιακῆς
ἀποπληξίας.
Ε. Ἡ ἀποπληξία τοῦ μυοκαρδίου ἐπηρεάζει
τόσο τὴ συστολικὴ ὅσο καὶ τὴ διαστολικὴ
λειτουργία.
30. Ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ κοινὸς μηχανισμὸς δράσης
σὲ κλινικὰ σημαντικὴ καρδιακὴ ἀρρυθμία;

Α. Πυροδοτούμενη δραστηριότητα.
Β. Ἀνώμαλος αὐτοματισμός.
Γ. Πρώιμες μετεκπολώσεις.
Δ. Ἐπανείσοδος.
Ε. Παρασυστολία.
31. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστὸ σχετικὰ
μὲ τὴν ἐπίδραση τῶν φαρμάκων στὸ προφὶλ
τῶν λιπιδίων τοῦ ὀροῦ;
Α. Οἱ μὴ ἐκλεκτικοὶ β-ἀναστολεῖς αὐξάνουν
τὰ ἐπίπεδα τῶν λιποπρωτεϊνῶν ὑψηλῆς πυκνότητας (HDL).
Β. Τὰ θειαζιδικὰ διουρητικὰ μειώνουν τὰ ἐπίπεδα τῶν τριγλυκεριδίων.
Γ. Ἡ θεραπεία ὑποκατάστασης μὲ οἰστρογόνα μειώνει τὶς λιποπρωτεΐνες ὑψηλῆς πυκνότητας (HDL) καὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν τριγλυκεριδίων.
Δ. Οἱ ἀναστολεῖς πρωτεάσης αὐξάνουν τὴν
ὁλικὴ χοληστερόλη καὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν τριγλυκεριδίων.
Ε. Τὰ κορτικοστεροειδῆ μειώνουν τὰ ἐπίπεδα
τῶν τριγλυκεριδίων.
32. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι λάθος;
Α. Σὲ μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία εἶναι ἀκουστὸς 3ος τόνος.
Β. Σὲ 1ου βαθμοῦ Κκ ἀποκλεισμὸ ὁ 1ος τόνος
εἶναι ἐλαττωμένος.
Γ. Σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ὁ 1ος τόνος εἶναι
σταθερῆς ἔντασης.
Δ. Σὲ RBBB ὁ 2ος τόνος εἶναι διχασμένος.
33. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστὸ σχετικὰ
μὲ τὴν κυματομορφὴ τοῦ σφαγιτιδικοῦ σφυγμοῦ;
Α. Στὴ συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα εἶναι ἔντονα καὶ τὸ x καὶ τὸ ψ κῦμα.
Β. Στὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ τὸ κῦμα Α εἶναι
ἔντονο.
Γ. Στὸν ἐπιπωματισμὸ εἶναι ἔντονα καὶ τὸ x
καὶ τὸ ψ κῦμα.
Δ. Στὴν ἀνεπάρκεια τριγλώχινος ὑπάρχει μικρὸ κῦμα s.
34. Ὁ ἀσθενὴς μὲ τὸ ΗΚΓράφημα (Εἰκόνα 3) φέρει βηματοδότη, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ φυσιολογικά.
Ποιὸς τύπος βηματοδότησης ἀπεικονίζεται;
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Εἰκ. 3

Εἰκ. 4

Α. DDD.
Β. DDI.
Γ. VVI.
Δ. AAI.
Ε. DOO.
Ζ. VDD.
35. Ἀσθενεῖς μὲ WPW σύνδρομο τυπικὰ ἔχουν τὰ
ἀκόλουθα εὑρήματα, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Διευρυσμένο QRS κατὰ τὴ διάρκεια φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ.
Β. Ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία μὲ στενὰ ἢ διευρυσμένα QRS.
Γ. Ὑπάρχει κῦμα δ στὸ ΗΚΓράφημα ἠρεμίας.
Δ. Τὸ διάστημα ΗV στὴν καταγραφὴ τοῦ His
εἶναι παρατεταμένο.

36. 36 ἐτῶν ἔγκυος, μὲ ἱστορικὸ ταχυκαρδιῶν μικρῆς διάρκειας ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, μεταφέρεται στὰ ἐπείγοντα μὲ ταχυκαρδία, μὲ
στενὰ QRS καὶ ΚΣ 180 bpm, χωρὶς εὔκολα
διακριτὰ P κύματα καὶ χωρὶς αἱμοδυναμικὴ
ἐπιβάρυνση.
Ἡ ΔΔ περιλαμβάνει τὰ παρακάτω (Εἰκόνα 4),
ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα:
Α. Κομβικὴ ταχυκαρδία ἀπὸ ἐπανείσοδο.
Β. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. Κολπικὴ ταχυκαρδία.
Δ. Ταχυκαρδία μὲ ἀποκεκρυμμένο δεμάτιο.
Ἡ θεραπεία ἐκλογῆς εἶναι:
Α. DC shock.
Β. Digoxin.
Γ. Adenosine.
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Εἰκ. 5
Δ. Amiodarone.
Ε. Procainamide.
37. Στὴν κατηγορία ΙC τῆς ταξινόμησης τῶν ἀντιαρρυθμικῶν κατὰ Vaughan–Williams, ποιὸ ἀπὸ
τὰ παρακάτω φάρμακα περιλαμβάνονται;
Α. Λιδοκαΐνη.
Β. Φλεκαϊνίδη.
Γ. Σοταλόλη.
Δ. Προκαϊναμίδη.
Ε. Κινιδίνη.
38. 45 ἐτῶν γυναῖκα, παχύσαρκη, ἐμφανίζει ἐμ
πύρετο καὶ 3 ἡμέρες μετὰ 2 συγκοπτικὰ ἐπεισόδια, ἐνῶ εἶναι κατακεκλιμένη. Στὸ τμῆμα
ἐπειγόντων τὸ ΗΚΓράφημά της εἶναι στὴν
Εἰκόνα 5.
Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότερη διάγνωση:
Α. Ἀληθῶς ὀπίσθιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Β. Ἔμφραγμα μυοκαρδίου κατώτερου τοιχώματος.
Γ. Σύνδρομο Βrugada.
Δ. Πνευμονικὴ ἐμβολὴ.
39. 62 ἐτῶν γυναῖκα, μὲ ἱστορικὸ ὑπέρτασης,
παρουσιάζει δύσπνοια, κοιλιακὸ ἄλγος καὶ
διάρροια. Ἡ ἀξονικὴ τομογραφία ἀποκάλυψε μᾶζα στὴ σκωληκοειδῆ ἀπόφυση καὶ

λεμφαδένες στὸ ἧπαρ. Ἡ α/α θώρακος εἶναι
φυσιολογική. Τὰ ἐπίπεδα ὀροῦ τοῦ 5-ὑδροξυ
ϊνδολοξικοῦ ὀξέος εἶναι αὐξημένα. Ποιὰ ἀπὸ
τὶς ἀκόλουθες βαλβιδοπάθειες μπορεῖ νὰ συν
υπάρχει;
Α. Στένωση ἀορτῆς.
Β. Ἀνεπάρκεια ἀορτῆς.
Γ. Στένωση μιτροειδοῦς.
Δ. Ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς.
Ε. Στένωση τριγλώχινος.
40. Ἀσθενὴς 55 ἐτῶν φέρει μόνιμο βηματοδότη
DDD μὲ τὶς ἑξῆς ρυθμίσεις:
URL (Μέγιστη συχνότητα): 140 bpm ( 436 ms)
PVARP=300 ms
AVD=200 ms
Ἐμφανίζει δύσπνοια στὴ μικρὴ κόπωση.
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω ἐξηγεῖ τὰ συμπτώματά του;
Α. Ὁ ἀσθενὴς ἐμφανίζει 2:1 κολποκοιλιακὸ
ἀποκλεισμὸ στὶς 120 bpm.
Β. Ὁ ἀσθενὴς ἐμφανίζει συμπεριφορὰ μέγιστης συχνότητας Wenckebach στὶς 120 bpm.
Γ. Ὁ ἀσθενὴς ἐμφανίζει 2:1 κολποκοιλιακὸ
ἀποκλεισμὸ στὶς 140 bpm.
Δ. Ὁ ἀσθενὴς ἐμφανίζει συμπεριφορὰ μέγιστης συχνότητας Wenckebach στὶς 140 bpm.

