ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Σεπτέμβριος 2016
1. Α) Μικροαγγειακὴ στηθάγχη: Διάγνωση καὶ ἀντιμετώπιση.
Β) Κερκιδικὴ προσπέλαση. Μειονεκτήματα καὶ πλεονεκτήματα.
2. Εὐάλωτη ἀθηρωματικὴ πλάκα: Ποιὰ ἡ κλινικὴ σημασία τῆς ἀπεικόνισης στὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο.
3. Α) Διαστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας: Μοριακοὶ μηχανισμοὶ καὶ σύγχρονη ἀπεικόνιση.
Β) Κυριότεροι φλεγμονώδεις βιοδεῖκτες στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ ἐπηρεασμένο κλάσμα ἐξώθησης. Ποιὰ ἡ κλινικὴ σημασία τους.
4. Α) Καρδιακὲς ἐπιπλοκὲς τῆς ὑπνικῆς ἄπνοιας.
Β) Τί ἀλλάζει στὶς νεότερες κατευθυντήριες ὁδηγίες τοῦ 2016 στὴν κολπικὴ μαρμαρυγή;
5. Αἱμοδυναμικὸς ὁρισμὸς καὶ λειτουργικὴ ταξινόμηση τῆς πνευμονικῆς ὑπέρτασης. Φαρμακευτικὴ
ἀντιμετώπιση τῆς πνευμονικῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.
6. Α) Στένωση τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς: ὁρισμός, χαρακτηριστικὰ καὶ παθοφυσιολογία, κλινικὰ
εὑρήματα, θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.
Β) Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀγγειακοὶ δακτύλιοι καὶ μὲ ποιὰ ἐξέταση γίνεται ἡ διάγνωσή τους;
7. Ἀντενδείξεις στὴ χορήγηση τῶν β-ἀναστολέων καὶ ἐνδείξεις ἐμφύτευσης καρδιακοῦ ἀπινιδωτῆ
στὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.
8. Δοκιμασία κόπωσης. Ἐνδείξεις, ἀντενδείξεις, προγνωστικὴ ἀξία.
9. Καρδιογενὴς συγκοπή. Ἠλεκτροκαρδιογραφικὰ εὑρήματα.
10. Ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς βαλβῖδος. Περιφερικὰ σημεῖα καὶ ὑπερηχογραφικὰ εὑρήματα.
Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογής
1. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστὰ σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ ὀξὺ ἰσχαιμικὸ
ἐπεισόδιο;
Α. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ χαμηλὸ αἱμορραγικὸ κίνδυνο ἡ χρήση τριπλῆς ἀγωγῆς (ἀσπιρίνη, κλοπιδογρέλη καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ)
μπορεῖ νὰ γίνει γιὰ 6 μῆνες (ἔνδειξη IIaB).
Β. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑψηλὸ αἱμορραγικὸ κίνδυνο ἡ χρήση τριπλῆς ἀγωγῆς (ἀσπιρίνη, κλοπιδογρέλη καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ)
μπορεῖ νὰ γίνει γιὰ 6 μῆνες (ἔνδειξη IIaB).
Γ. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑψηλὸ αἱμορραγικὸ κίνδυ-

νο ἡ χρήση τριπλῆς ἀγωγῆς (ἀσπιρίνη, κλοπιδογρέλη καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ)
μπορεῖ νὰ γίνει γιὰ 1 μῆνα (ἔνδειξη IIaB).
Δ. Μετὰ ἀπὸ 12 μῆνες, ἀνεξαρτήτως αἱμορραγικοῦ κινδύνου, ἡ χορήγηση μονοθεραπείας
μὲ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ εἶναι ἔνδειξη IB.
2. Ἡ ἐπίπτωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὰ
κάτωθι σύνδρομα εἶναι:
Α. Στὸ σύνδρομο Long-QT 5-10%.
Β. Brugada syndrome 10-20%.
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Γ. Ὑπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 5-15%.
Δ. Ἀρρυθμιογενὴς δεξιὰ κοιλία μὲ VTs>40%.
3. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴ θεραπεία τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὴν ἐγκυμοσύνη;
A. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη μπορεῖ νὰ γίνει
σὲ ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης σὲ
ἀσθενῆ μὲ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια (ἔνδειξη
IC).
B. Τὰ NOACS μπορεῖ νὰ χορηγηθοῦν στὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
Γ. Τὰ NOACS ἀντενδείκνυται νὰ χορηγηθοῦν
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
4. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὸ
LCZ696;
Α. Περιέχει μόνο τὴν Βαλσαρτάνη.
Β. Συνδυάζει τὴν Βαλσαρτάνη καὶ ἀναστολέα νεπριλισίνης.
Γ. Ἀποτελεῖ ἀναστολέα μόνο τῆς νεπριλισίνης.
5. Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, γιὰ
τὸν καρδιακὸ ἐπανασυγχρονισμὸ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια:
Α. CRT συστήνεται σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ μὲ διάρκεια τοῦ QRS ≤150 msec
καὶ LBBBQRS μορφολογία, μὲ LVEF ≤35% σὲ
OMT (ἔνδειξη IA).
Β. CRT συστήνεται σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ μὲ διάρκεια τοῦ QRS ≥150 msec
καὶ non-LBBBQRS μορφολογία, μὲ LVEF
≤35% σὲ OMT (ἔνδειξη IIaB).
Γ. CRT συστήνεται σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ μὲ διάρκεια τοῦ QRS 130-149
msec καὶ LBBBQRS μορφολογία, μὲ LVEF
≤35% σὲ OMT (ἔνδειξη IΒ).
Δ. CRT δὲν συστήνεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ QRS
<130 msec. (IIIA).
6. Τὸ νικοτινικὸ ὀξὺ σὲ δόση 2gr/ἡμέρα:
Α. Αὐξάνει τὴν HDL-C περίπου 25%.
Β. Ἐλαττώνει τὴν LDL-C 15-18%.
Γ. Δὲν ἐπιδρᾶ στὴν LDL-C.
Δ. Ἐλαττώνει τὴν Lp(a) περίπου 30%.

7. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς
καρδιοτοξικότητας:
Α. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη, μείωση τοῦ κλάσματος ἐξώθησης >10% ἀπό τὴ
χαμηλότερη φυσιολογικὴ τιμή.
Β. Μείωση τοῦ GLS >15% τῆς βασικῆς τιμῆς.
Γ. Αὔξηση τῆς τροπονίνης.
Δ. Αὔξηση τοῦ BNP.
Ε. Δὲν ἐπηρεάζεται ἡ τροπονίνη καὶ τὸ BNP.
8. Ποιὲς ἐκ τῶν κάτωθι θεωροῦνται ἀπόλυτες
ἀντενδείξεις γιὰ τὴ διενέργεια τοῦ stress echo;
A. Ἐπεισόδιο προκάρδιου ἄλγους μὲ αὔξηση
τροπονίνης τὸ τελευταῖο 24ωρο.
B. Μετὰ ἀπὸ 24 ὧρες ἐπεισοδίου προκάρδιου
ἄλγους χωρὶς αὔξηση τροπονίνης.
Γ. Ἀνεύρυσμα κοιλιακῆς ἀορτῆς.
Δ. Ἀνεύρυσμα θωρακικῆς ἀορτῆς.
9. Ποιὲς ἐκ τῶν κάτωθι καταστάσεων προκαλοῦν αὔξηση τοῦ BNP;
Α. Νεφρικὴ ἀνεπάρκεια.
Β. Ὀξεῖα πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Ἀναιμία.
Δ. Ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο.
10. Σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες μετρήσεις: Ὄγκος παλμοῦ διὰ τῆς μιτροειδοῦς
βαλβῖδος 80cc/beat, ὄγκος παλμοῦ διὰ τῆς
ἀορτικῆς βαλβῖδος 140cc/beat, TVI τῆς ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος 100cm. Ἡ
ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος εἶναι:
Α. Μικροῦ βαθμοῦ.
Β. Μετρίου βαθμοῦ.
Γ. Σοβαροῦ βαθμοῦ.
Δ. Δὲν μπορεῖ νὰ καθοριστεῖ.
11. Ἡ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα μπορεῖ νὰ συνοδεύεται μὲ:
Α. Ἀνωμαλίες στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
Β. Στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς.
Γ. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Δ. Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
12. Ἀκτινογραφία θώρακος ἐπὶ στένωσης ἰσθμοῦ
τῆς ἀορτῆς:
Α. Σημεῖα διάτασης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Τὸ σημεῖο ″3⁈ στὴν περιοχὴ τοῦ ἀορτικοῦ
τόξου, λόγῳ ἔκφυσης τῆς ἀριστερῆς ὑποκλει-
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δίου ἀρτηρίας καὶ μεταστενωτικῆς διάτασης
τῆς ἀορτῆς.
Γ. Ὀδόντωση τοῦ κάτω μέρους τῶν πλευρῶν.
Δ. Α + Γ.
Ε. Β + Γ.
13. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς παρακάτω κολποκοιλιακοὺς
ἀποκλεισμοὺς δὲν θεωρεῖται ἀντένδειξη γιὰ
δοκιμασία κοπώσεως;
Α. 2ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
Β. 3ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
Γ. 1ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
Δ. Διαλείπων πλήρης κ-κ ἀποκλεισμός.
14. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω συμβάλλουν στὴ διάγνωση τοῦ ὀξέος ἀορτικοῦ συνδρόμου;
Α. Ἡ τροπονίνη.
Β. Τὰ D-Dimers.
Γ. Διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
Δ. Ἀξονικὴ Τομογραφία θώρακα.
15. Ὑπερηχογραφικὰ κριτήρια σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας βαλβίδας:
Α. Ἀκτίνα τῆς PISA (PISA radius) >7 mm.
Β. Ἀκτίνα τῆς PISA (PISA radius)> 9 mm.
Γ. Vena contracta >7mm.
Δ. Ε ταχύτητα >1cm/sec.
16. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα προκαλεῖ
ψευδῶς θετικὴ δοκιμασία κοπώσεως;
Α. Ἀναστολεῖς β-ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων.
Β. Ἀναστολέας τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου
ἀγγειοτασίνης.
Γ. Νιτρώδη.
Δ. Δακτυλίτις.
Ε. Φαινοθειαζίνες.
17. Κοκαΐνη καὶ ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα.
Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:
Α. Ἡ κοκαΐνη ἀναστέλλει τὴν προσυναπτικὴ
ἐπαναπρόσληψη νευροδιαβιβαστῶν.
Β. Ἠ κοκαΐνη ἔχει ἄμεση ἀγγειοσυσπαστικὴ
δράση.
Γ. Μεταβολίζεται στὸ ἧπαρ καὶ ἀποβάλλεται
ἀπὸ τοὺς νεφροὺς.
Δ. Ὁ σχηματισμὸς ἐνδοστεφανιαίου θρόμβου
εἶναι σπάνιος.
18. Νόσος τοῦ Fabry. Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:
Α. Εἶναι φιλοσύνδετη διαταραχὴ τοῦ μεταβο-
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λισμοῦ.
Β. Παρατηροῦνται ὑψηλὰ ἐπίπεδα α-γαλακτοσιδάσης.
Γ. Ἡ νόσος ἔχει πλήρη ἔκφραση στοὺς ἄνδρες.
Δ. Ἡ διαφορικὴ διάγνωση γίνεται κυρίως
ἀπὸ τὴν ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια καὶ
τὴν ἀμυλοείδωση.
19. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν παράγοντες
αἰφνίδιου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια;
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. Πάχος μυοκαρδιακοῦ τοιχώματος >30 mm.
Δ. Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνιδίου θανάτου.
20. Περιεγχειρητικὴ διαχείριση ἀσθενῶν ποὺ
λαμβάνουν ἀντιαιμοπεταλιακά. Ποιὰ ἐκ τῶν
κάτωθι εἶναι σωστά;
Α. Χαμηλὸς κίνδυνος θρόμβωσης καὶ χαμηλὸς
χειρουργικὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος –Διακοπὴ τῶν ἀντιαιμοπεταλιακῶν φαρμάκων.
Β. Χαμηλὸς κίνδυνος θρόμβωσης καὶ μεσαῖος
χειρουργικὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος –Διατήρηση χαμηλῆς δόσης ἀσπιρίνης.
Γ. Ὑψηλὸς κίνδυνος θρόμβωσης καὶ μεσαῖος
χειρουργικὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος –Διατήρηση χαμηλῆς δόσης ἀσπιρίνης καὶ ἀναστολέα P2Y12.
Δ. Μεσαῖος κίνδυνος θρόμβωσης καὶ ὑψηλὸς
χειρουργικὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος –Διατήρηση χαμηλῆς δόσης ἀσπιρίνης καὶ ἀναστολέα P2Y12.
21. Ἡ διγοξίνη ἐπιβάλλεται νὰ ἀποφεύγεται στὶς
παρακάτω καταστάσεις, ἐκτὸς ἀπό:
Α. WPW.
Β. HOCM.
Γ. Καρδιακὴ ἀμυλοείδωση.
Δ. Δεξιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ε. Πλήρη κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμὸ.
22. Ἄνδρας 42 ἐτῶν μὲ ἱστορικὸ ὑπέρτασης ἐμφανίζει δύσπνοια στὴν κόπωση, χωρὶς στηθάγχη. Ἡ ΑΠ 140/50, ΚΣ 90bpm. Ἡ φυσικὴ
ἐξέταση ἀποκάλυψε αὐξημένη σφαγιτιδικὴ
πίεση, πρώιμο διαστολικὸ decrescendo φύσημα ΙΙΙ/ΙVψηλά δεξιὰ παραστερνικὰ καὶ δια-

384

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

στολικὸ κύλισμα Ι/ΙV στὴν κορυφή. Ἀπὸ τὰ
παρακάτω ποιὸ ἐπιπρόσθετο εὕρημα στὴν
φυσικὴ ἐξέταση εἶναι ἀναμενόμενο;
Α. Ἐναλλασσόμενος σφυγμός.
Β. Παράδοξος σφυγμός.
Γ. Ἀλλόμενος σφυγμός.
Δ. Ἀνάκροτος σφυγμός.
Ε. Δικόρυφος σφυγμός.
23. Ἄνδρας 78 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ σοβαρῆς ἀποφρακτικῆς πνευμονοπάθειας, ὑπέρτασης καὶ
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἐμφανίζει ἐπίταση
τῆς δύσπνοιας ἀπὸ ἑβδομάδος χωρὶς πυρετό.
Ὁ κορεσμὸς ὀξυγόνου εἶναι 87%. Ἡ φυσικὴ
ἐξέταση ἀποκάλυψε διάχυτους ρεγχάζοντες,
παράταση ἐκπνοῆς, ἀπουσία ὑγρῶν ἤχων,
ἀπουσία φυσημάτων καὶ ἀκανόνιστο ρυθμό. Τὸ ΗΚΓράφημά του παρουσιάζεται στὴν
Εἰκόνα 1. Ποιὰ εἶναι ἡ κατάλληλη θεραπεία
γιὰ τὴν ἀρρυθμία ποὺ παρατηρεῖται;
Α. Μετοπρολόλη.
Β. DC shock.
Γ. Ἀμιωδαρόνη.
Δ. Φλεκαϊνίδη.
Ε. Τίποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω.
24. Ἄνδρας 30 ἐτῶν προσέρχεται στὸ τμῆμα
ἐπειγόντων μὲ ταχυκαρδία 2ωρης διάρκειας
(Εἰκόνα 2). Ἀναγνωρίζει ἴδια συμπτωματολογία πολὺ μικρότερης διάρκειας πρὸ 2 ἐτῶν.
Ποιὰ ἡ πιθανότερη διάγνωση;
Α. Φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία.
Β. Ἀντίδρομη κολποκοιλιακὴ ταχυκαρδία
ἀπὸ ἐπανείσοδο.
Γ. Κολπικὴ ταχυκαρδία
Δ. Ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
25. Ποιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω εἶναι ἡ σωστὴ διάγνωση τοῦ ΗΚΓραφήματος (Εἰκόνα 3);
Α. Mobitz I 2ου βαθμοῦ Κκ ἀποκλεισμός.
Β. Mobitz IΙ 2ου βαθμοῦ Κκ ἀποκλεισμός.
Γ. Πλήρης Κκ ἀποκλεισμός.
Δ. Κολπική ταχυκαρδία με 4:1 ἀγωγή.
Ε. Ὑψηλοῦ βαθμοῦ Κκ ἀποκλεισμός.
Ἡ ἀγωγή του περιελάμβανε ἀτενολόλη, διλτιαζέμη καὶ ἰνσουλίνη. Ἡ ὀξεῖα θεραπεία μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει τὰ παρακάτω, ἐκτὸς ἀπὸ
ἕνα.

Α. Ἀτροπίνη.
Β. Γλουκαγόνο.
Γ. Χλωριοῦχο ἀσβέστιο.
Δ. Digibind.
Ε. Ἰσοπροτερενόλη.
26. Ὑγιέστατο ἀγόρι 17 ἐτῶν, χωρὶς προηγούμενο
ἱστορικὸ ἀρρυθμίας, μεταφέρεται στὸ τμῆμα
ἐπειγόντων μὲ αἰφνίδιας ἔναρξης αἴσθημα
παλμῶν, ἐνῶ ἔπαιζε ποδόσφαιρο. Αἱμοδυναμικὰ σταθερός, τὸ ΗΚΓράφημά του ἐμφανίζει
τὴν ἐξῆς εἰκόνα (Εἰκόνα 4). Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότερη διάγνωση;
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Κολπικὸς πτερυγισμός.
Γ. Κολπικὴ μαρμαρυγή.
Δ. Ἀντίδρομη κολποκοιλιακὴ ἀπὸ ἐπανείσοδο ταχυκαρδία.
Ε. Ὀρθόδρομη κολποκοιλιακὴ ἀπὸ ἐπανείσοδο ταχυκαρδία.
27. Γιὰ τὴ μυϊκὴ δυστροφία Duchenne ἰσχύουν
ὅλα, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα:
Α. Ἡ καρδιὰ ἐπηρεάζεται στὸ 90%.
Β. Στὸ ΗΚΓράφημα τὸ PR διάστημα εἶναι παρατεταμένο.
Δ. Σὲ ποσοστὸ 20% ὁ θάνατος ὀφείλεται σὲ
καρδιακὰ αἴτια.
Ε. Ἡ φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία εἶναι ἡ συχνότερη καρδιακὴ ἐκδήλωση.
28. Διαβητικὸς 60 ἐτῶν, μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση
καὶ μεταμόσχευση νεφροῦ, μεταφέρεται στὰ
ἐπείγοντα μὲ ἀπώλεια συνείδησης. Θερμοκρασία 37οC, ΑΠ 70/30 mmHg, KΣ 120 bpm, 24
ἀναπνοὲς καὶ κορεσμὸ ὀξυγόνου στὸν ἀέρα
70%. Ἡ φυσικὴ ἐξέταση ἀποκάλυψε ὑποτρίζοντες ἄμφω, ἔντονο S4. Tὸ HKΓράφημα ἀποκάλυψε φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία μὲ LBBB.
Ἔγινε δεξιὸς καθετηριασμὸς καὶ παρατίθενται οἱ μετρήσεις μὲ Swan-Ganz: RA 8 mmHg,
PA 42/22 mmHg, PCWP 26 mmHg, Cardiac
output 4L/min, Cardiac index 2L/min/m2.
Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση;
Α. Μαζικὴ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Β. Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς.
Γ. Σηπτικὸ shock.
Δ. Καρδιογενὲς shock.
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Εἰκ. 1

Εἰκ. 2

Εἰκ. 3

Εἰκ. 4

29. Ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα, ποὺ ἀφοροῦν στὴ
θρομβόλυση, εἶναι ἀληθές;
Α. Ἡ θρομβόλυση παρουσιάζει τὴ μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητά της, ὅταν δοθεῖ σὲ 3
ὧρες ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν συμπτωμάτων.
Β. Δὲν θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ
θεραπεία STEMI πάνω ἀπὸ 12 ὧρες ἀπὸ τὴν
ἔναρξη τῶν συμπτωμάτων.
Γ. Ἡ σύγχρονη χορήγηση ἀντιπηκτικῆς θεραπείας, κατὰ τὴ διάρκεια θρομβόλυσης, δὲν
εἶναι ὑποχρεωτική.
Δ. Ἡ θρομβόλυση ἐνδείκνυται σὲ ὑψηλοῦ κινδύνου NSTEMI, ὅταν δὲν ὑπάρχει δυνατότητα διενέργειας ἀγγειοπλαστικῆς.
30. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω, ἀπὸ τὶς πρόσφατες
κατευθυντήριες ὁδηγίες καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, εἶναι λάθος;
Α. Ἡ ἀναστολὴ τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης μὲ ACEI (ἀνασταλτῆ τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου), ARB (ἀποκλειστῆ τῶν
ὑποδοχέων ἀγγειοτασίνης) ἢ ARNI (συνδυ-

ασμὸς ARB καὶ ἀναστολέα νεπριλυσίνης)
ἐλαττώνει τὴ θνησιμότητα καὶ νοσηρότητα
στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ ἐλαττωμένο
κλάσμα ἐξώθησης.
Β. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια συμπτωματικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια NYHAII-III, ποὺ ἀνέχονται ACEI ἤ ARB, ἡ ἀντικατάσταση μὲ ARNI
συστήνεται γιὰ περαιτέρω ἐλάττωση τῆς νοσηρότητας καὶ θνησιμότητας.
Γ. Μπορεῖ νὰ γίνει μετάβαση ἀπὸ ARNI σὲ
ACEI, καὶ τὸ ἀντίθετο, σὲ 24 ὧρες ἀπὸ τὴν
τελευταία δόση ἑκάστου.
31. Μειωμένος ἢ ἀνόμοιος ἀρτηριακὸς σφυγμὸς
στὰ ἄνω ἄκρα βρίσκεται συχνὰ στὶς παρακάτω παθήσεις, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Διαχωριστικὸ ἀνεύρυσμα τῆς ἀορτῆς.
Β. Νόσο Takayasu.
Γ. Ὑπερβαλβιδικὴ ἀορτικὴ στένωση.
Δ. Ἀθηροσκλήρωση τῆς ὑποκλειδίου ἀρτηρίας.
Ε. Ὑποβαλβιδικὴ ἀορτικὴ στένωση.
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32. Ποιὰ ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις, σχετιζόμενες μὲ τὸν δεύτερο καρδιακὸ τόνο (S2), εἶναι ἀληθής;
Α. Ὁ φυσιολογικὸς διχασμὸς τοῦ δεύτερου
καρδιακοῦ τόνου (S2) ὀφείλεται στὴν πρώιμη
σύγκλειση τῆς πνευμονικῆς βαλβῖδος κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς εἰσπνοῆς.
Β. Ὁ πλήρης ἀποκλεισμὸς τοῦ δεξιοῦ σκέλους
προκαλεῖ εὐρὺ διχασμὸ τοῦ δεύτερου καρδιακοῦ τόνου (S2).
Γ. Συχνὴ αἰτία παράδοξου διχασμοῦ τοῦ δεύτερου καρδιακοῦ τόνου (S2) εἶναι τὸ δευτερογενὲς ἔλλειμμα τοῦ μεσοκολπικοῦ διαφράγματος.
Δ. Σταθερὸς διχασμὸς τοῦ δεύτερου καρδιακοῦ τόνου (S2) ἀναμένεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ τεχνητὴ βηματοδότηση τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
Ε. Ἡ σοβαρὴ στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβῖδος προκαλεῖ αὔξηση τῆς ἔντασης τοῦ δεύτερου καρδιακοῦ τόνου (S2).
33. Ποιὰ ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις, σχετιζόμενες μὲ ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχὲς καὶ ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἀνωμαλίες, εἶναι ἀληθής;
Α. Ἡ ὑποκαλιαιμία προκαλεῖ ὀξυκόρυφα κύματα Τ.
Β. Ἡ ὑπερκαλιαιμία προκαλεῖ βράχυνση τοῦ
QRS διαστήματος καὶ αὔξηση τοῦ εὔρους τοῦ
κύματος P.
Γ. Ἡ ὑπομαγνησιαιμία σχετίζεται μὲ μονόμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Δ. Ἡ ὑπασβεστιαιμία προκαλεῖ παράταση
τοῦ διαστήματος QT.
Ε. Σοβαρὴ ὑπασβεστιαιμία ἔχει συσχετισθεῖ μὲ τὴν παρουσία τοῦ κύματος J (κῦμα
Osborn).
34. Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες καταστάσεις
προδιαθέτει γιὰ τὴν ἀρρυθμία ποὺ φαίνεται
στὴν Εἰκόνα 5, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Σοβαρὴ βραδυκαρδία συγγενοῦς αἰτιολογίας.
Β. Ὑποκαλιαιμία.
Γ. Μετάλλαξη στὸ γονίδιο SCN5A.
Δ. Ὑπερβολικὴ δόση ἀπὸ τρικυκλικὰ ἀντικαταθλιπτικά.
Ε. Δισοπυραμίδη.

Εἰκ. 5

Εἰκ. 6
35. Ποιὰ εἶναι ἡ διάγνωση ἀπὸ τὴν παρακάτω
αἱμοδυναμικὴ καταγραφή, (Εἰκόνα 6):
Α. Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
Β. Στένωση τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος.
Γ. Ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος.
Δ. Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
Ε. Κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
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36. Ὅλα τὰ παρακάτω ἀποτελοῦν βασικοὺς στόχους γιὰ τὴν πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν
παθήσεων σὲ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ἀρτηριακὴ πίεση <140/85 mmHg καὶ σὲ
νεφροπάθεια συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση
<130 mmHg.
Β. LDL χοληστερόλη <70 mg/dl.
Γ. Γλυκοζυλιωμένη αἱμοσφαιρίνη HbA1c <7%.
Δ. Ἡ χρήση ἀσπιρίνης σὲ ὅλους τοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς.
Ε. Διακοπὴ καπνίσματος.
37. Ἕνας ἄνδρας 55 χρονῶν, μὲ προσθετικὴ μηχανικὴ βαλβίδα στὴ θέση τῆς μιτροειδοῦς
βαλβῖδος, προσέρχεται μὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου, μὲ ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος. Τὸ INR εἶναι 3. Ἡ στεφανιογραφία ἔδειξε ὁλικὴ ἀπόφραξη τοῦ προσθίου κατιόντα.
Πρὶν τὴ διενέργεια πρωτογενοῦς ἀγγειοπλαστικῆς, ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω θὰ πρέπει νὰ
γίνει;
Α. Χορήγηση Abciximab.
Β. Καμία ἐπιπρόσθετη χορήγηση ἀντιπηκτικοῦ.
Γ. Ἐνδοφλέβια ἔγχυση ἡπαρίνης.
Δ. Ὑποδόρια χορήγηση ἐνοξαπαρίνης.
Ε. Χορήγηση μπιβαλιρουδίνης.
38. Ὅλες οἱ παρακάτω προτάσεις ποὺ ἀφοροῦν
στὸ μονοξείδιο τοῦ ἀζώτου (ΝΟ) εἶναι σωστές, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ἡ παραγωγὴ τοῦ ΝΟ ἀπὸ τὰ ἐνδοθηλιακὰ
κύτταρα ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν ὑποξία, τὴ θρομβίνη καὶ τὴ φωσφορικὴ ἀδενοσίνη.
Β. Στὰ ἀθηροσκληρυντικὰ ἀγγεῖα, ἡ ἀκετυλοχολίνη προκαλεῖ παράδοξη σύσπαση τῶν
λείων μυϊκῶν ἰνῶν.
Γ. Τὸ ΝΟ συντίθεται στὰ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα μέσῳ τῶν δράσεων τῆς συνθετάσης τοῦ
ΝΟ στὸ ὑπόστρωμα τῆς L-ἀργινίνης.
Δ. Τὸ ΝΟ διεγείρει τὸν αὐξημένο σχηματισμὸ
κυκλικῆς μονοφωσφορικῆς ἀδενοσίνης στὰ
λεία μυϊκὰ κύτταρα τῶν ἀγγείων.
Ε. Οἱ ἀγγειοδιασταλτικὲς ἐπιδράσεις τῆς νιτρογλυκερίνης καὶ τῆς προστακυκλίνης εἶναι
ἀνεξάρτητες ἀπὸ τὴν ἐνδοθηλιακὴ παραγωγὴ
τοῦ ΝΟ.
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39. Ὅλες ἀπὸ τὶς παρακάτω προτάσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὸν τοξικὸ δακτυλιδισμό, εἶναι ἀληθεῖς, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ἡ λιδοκαΐνη εἶναι ἕνας χρήσιμος παράγοντας γιὰ τὴ θεραπεία τῶν ἀρρυθμιῶν, ποὺ
ὀφείλονται σὲ περίσσεια δακτυλίτιδας.
Β. Οἱ δευτέρου καὶ τρίτου βαθμοῦ κολποκοιλιακοὶ ἀποκλεισμοί, σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο,
ἀνταποκρίνονται συχνὰ στὴν ἀτροπίνη.
Γ. Ἐντὸς 24 ἕως 48 ὡρῶν μετὰ τὴ χορήγηση
ἀνοσοθεραπείας ἔναντι τῆς δακτυλίτιδας
μπορεῖ νὰ προκύψει ὑποτροπὴ τοῦ τοξικοῦ
δακτυλιδισμοῦ.
Δ. Ἡ ἄμεση καρδιομετατροπὴ μπορεῖ νὰ προκαλέσει κοιλιακὲς ἀρρυθμίες σὲ ἀσθενεῖς μὲ
τοξικὸ δακτυλιδισμὸ καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται.
Ε. Ἡ αἱμοκάθαρση εἶναι ἀποτελεσματικὴ σὲ
περιπτώσεις μαζικῆς ὑπερδοσολογίας.
40. Ὅλες ἀπὸ τὶς παρακάτω προτάσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὴ διάκριση τῆς κοιλιακῆς ταχυκαρδίας (VT) ἀπὸ τὴν ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία
(SVT) μὲ ἀλλόδρομη ἀγωγή, σὲ ἀσθενῆ μὲ ταχυκαρδία μὲ εὐρέα συμπλὲγματα, εἶναι ἀληθεῖς, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ἡ παρουσία συστολῶν ἀπὸ συγχώνευση
ἐνισχύουν τὴ διάγνωση τῆς κοιλιακῆς ταχυκαρδίας (VT).
Β. Ὁ τερματισμὸς τῆς ταχυκαρδίας μέσῳ βαγοτονικῶν χειρισμῶν εἶναι συμβατὸς μὲ ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία (SVT).
Γ. Ἡ παρουσία κολποκοιλιακοῦ διαχωρισμοῦ ὑποδηλώνει κοιλιακὴ ταχυκαρδία (VT).
Δ. Ἡ συμφωνία (concordance) τῶν συμπλεγμάτων QRS στὶς προκάρδιες ἀπαγωγὲς εἶναι
πιὸ ἐνδεικτικὴ τῆς ὑπερκοιλιακῆς ταχυκαρδίας (SVT) παρὰ τῆς κοιλιακῆς ταχυκαρδίας
(VT).
Ε. Ἱστορικὸ παλαιοῦ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου καθιστᾶ τὴ διάγνωση τῆς κοιλιακῆς
ταχυκαρδίας (VT) πάρα πολὺ πιθανή.

