ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Δεκέμβριος 2016
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. A) Γενετικὴ προσέγγιση αἰφνίδιου θανάτου.
Β) Θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας.
2. A) Ἀντιμετώπιση ἐκτάκτων κοιλιακῶν συστολῶν.
Β) Ὁρισμὸς ἠλεκτρικῆς θύελλας καὶ ἀντιμετώπιση.
3. A) Τί εἶναι τὰ βιοαπορροφήσιμα stents. Οἱ ἐνδείξεις ἐμφύτευσης.
Β) Ἔμφραγμα μυοκαρδίου ἀπὸ διάβρωση ἀθηρωματικῆς πλάκας. Παθογενετικοὶ μηχανισμοί.
4. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια κατὰ τὴ διάρκεια λοχείας. Θεραπευτικὸς ἀλγόριθμος.
5. Καρδιοογκολογία.
A) Ποιὰ τὰ διαγνωστικὰ κριτήρια καρδιοτοξικότητας ἀπὸ ὀγκολογικὰ φάρμακα.
Β) Ποιὲς οἱ συνηθέστερες ἐπιπλοκὲς τῆς ἀκτινοθεραπείας στὴν καρδιά.
6. Πότε ἐνδείκνυται ἡ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση:
A) σὲ χρόνια πρωτοπαθῆ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς;
Β) σὲ δευτεροπαθῆ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς;
7. Ἡ ἀντιθρομβωτικὴ θεραπεία σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ μετὰ ἀπὸ τοποθέτηση stent.
8. Διαστρωμάτωση κινδύνου στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη. Θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς στὴ χρόνια ἰσχαιμικὴ στεφανιαία νόσο.
9. Σταδιοποίηση τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Ἐνδείξεις διαδερμικῆς ἀορτικῆς βαλβιδοτομῆς σὲ νέους κάτω τῶν 20 ἐτῶν μὲ φυσιολογικὴ τὴ λειτουργικότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
10. Τετραλογία Fallot: Χαρακτηριστικά, παθοφυσιολογία, κλινικὰ εὑρήματα καὶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.
Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Ἠ 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.

Α. Vena contracta >0.4 cm.
B. Συστολικὴ ἀναστροφὴ στὶς πνευμονικὲς
φλέβες.
Γ. Στὴν ἰσχαιμικὴ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας –παλινδρομοῦν ὄγκος αἵματος >30
ml.
Δ. Παλινδρομοῦν κλάσμα >30%.

2. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι χαρακτηριστικὰ τῆς
σοβαρῆς ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς βαλβίδας;

3. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν κολχικίνη;
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Εἰκ. 1

Εἰκ. 2Α
Α. Εἶναι φάρμακο μὲ ἀντιμιτωτικὲς καὶ ἀντιφλεγμονώδεις ἰδιότητες.
Β. Ἡ πιὸ συχνὴ ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια εἶναι ἡ
δυσανεξία ἀπὸ τὸ πεπτικό.
Γ. Ἀντενδείκνυται ἡ χορήγησή της σὲ ἐγκυμοσύνη.
Δ. Δὲν ἀντενδείκνυται σὲ ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια.
4. Ἀσθενὴς 35 ἐτῶν μὲ ἱστορικὸ κατάγματος
πρὸ 3 μηνῶν καὶ ἐμφάνιση ὀξείας δύσπνοιας
πρὸ 3ώρου (Εἰκ. 1).
Ποιὰ εἶναι ἡ σωστὴ ἀπάντηση;
Α. Ἰσχαιμία κατωτέρου τοιχώματος.
Β. Ἰσχαιμία προσθιοπλαγίου τοιχώματος.
Γ. Ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Δ. Πνευμονικὴ ἐμβολή.
5. Ἀσθενὴς 25 ἐτῶν μὲ ἀδυναμία καὶ εὔκολη κόπωση, ἡ ὁποία ἐπιδεινώθηκε τὸν τελευταῖο
χρόνο (Εἰκ. 2Α, 2Β). Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ πιθανὴ
διάγνωση;
Α. Πνευμονικὴ ἐμβολή.

Εἰκ. 2Β
Β. Μεγάλη μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Γ. Σοβαρὴ στένωση τριγλώχινας.
Δ. Σοβαρὴ στένωση πνευμονικῆς βαλβίδας.
6. Ἀσθενὴς μὲ συγκοπικὸ ἐπεισόδιο (Εἰκ. 3). Ἡ
πιὸ πιθανὴ διάγνωση:
Α. Brugada type I.
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Εἰκ. 3
Β. Brugada type II.
Γ. Brugada type III.
Δ. Ὑποκαλιαιμία.
7. Σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες κατευθυντήριες
ὁδηγίες γιὰ τὴν πρόληψη τῶν καρδιαγγεια
κῶν νοσημάτων, ποιὰ εἶναι σωστὰ ἐκ τῶν κάτωθι;
Α. Χαμηλοῦ πρὸς μετρίου βαθμοῦ ἄτομα θεωροῦνται μὲ SCORE <5%.
Β. Ὑψηλοῦ κινδύνου –SCORE >10%.
Γ. Ὑψηλοῦ κινδύνου –5%≤SCORE<10%.
Δ. Ὑψηλοῦ κινδύνου –SCORE≥10%.
8. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι συνυγοροῦν γιὰ ὀξεῖα
ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας;
Α. Τελοδιαστολικός ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας
=120ML, Τελοσυστολικός ὄγκος ἀρ. κοιλίας
=50ml, πιέση ἀρ. κόλπου (LAP=10mmHg).
Β. Τελοδιαστολικός ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας
=120ML, Τελοσυστολικός ὄγκος ἀρ. κοιλίας
=30ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP=25mmHg).
Γ. Τελοδιαστολικός ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας
=200ML, Τελοσυστολικός ὄγκος άρ. κοιλίας
=60ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP=15mmHg).
Δ. Τελοδιαστολικός ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας
=220ML, Τελοσυστολικός ὄγκος ἀρ. κοιλίας
=100ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP=25mmHg).

9. 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.
10. Ἡ κολπικὴ συστολὴ συμβάλλει σημαντικὰ
στὴν πλήρωση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας σέ:
Α. Ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Διάταση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Γ. Στένωση τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
11. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν λοιμώδη ἐνδοκαρδίτιδα;
Α. Ἡ χημειοπροφύλαξη ἀπαιτεῖται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ λοιμώδους ἐνδοκαρδίτιδας.
Β. Ἡ χημειοπροφύλαξη ἀπαιτεῖται σὲ ἀσθενεῖς μὲ κυανωτικές συγγενεῖς καρδιοπάθειες.
Γ. Τὸ διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα διενεργεῖται ἀκόμα καὶ στὶς περιπτώσεις μὲ θετικὰ
εὑρήματα ἀπὸ τὸ διαθωρακικὸ ὑπερηχογράφημα (Class IIa C).
Δ. Τὸ διαθωρακικὸ ὑπερηχογράφημα ἀπαιτεῖται μετὰ τὴ συμπλήρωση τῆς ἀντιβιωτικῆς
ἀγωγῆς μετεγχειρητικὰ (Class I C).
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12. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν βραδυκαρδία, σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες κατευθυντήριες ὁδηγίες;
Α. Σὲ νόσο φλεβοκόμβου ἡ ἐμφύτευση βηματοδότη ἀπαιτεῖται, ὅταν τὰ συμπτώματα
συσχετίζονται σαφῶς μὲ τὴν βραδυκαρδία
(Class I B).
B. Σὲ νόσο φλεβοκόμβου ἡ ἐμφύτευση βηματοδότη θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογηθεῖ ἀκόμα καὶ ἂν δὲν ὑπῆρχε ἀπόλυτη συσχέτιση
τῆς βραδυκαρδίας μὲ τὴν συμπτωματολογία
(Class IIb C).
Γ. Σὲ νόσο φλεβοκόμβου ἀπαιτεῖται ἡ ἐμφύτευση βηματοδότη ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν συμ
πτωματολογία (Class I B).
Δ. Σὲ κολποκοιλιακό ἀποκλεισμὸ (AV block),
ποὺ ὀφείλεται σὲ φαρμακευτικὸ αἴτιο, ἀπαιτεῖται ἡ ἐμφύτευση βηματοδότη.
13. Ὁ κίνδυνος ὑποτροπῆς ΤΙΑ ἢ ΑΕΕ τὸν πρῶτο
μῆνα εἶναι:
Α. 5-10%.
Β. 10-30%.
Γ. 2-3%.
Δ. 1-2%.
14. Χαρακτηριστικὰ ἀθλητικῆς καρδιᾶς:
Α. Ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ἡ ὁποία
συνήθως εἶναι συμμετρικὴ ὥς 1,2 cm.
Β. Τελοδιαστολικὴ διάμετρος τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας συνήθως αὐξημένη >55mm.
Γ. Διάταση ἀριστεροῦ κόλπου.
Δ. Μέγιστη κατανάλωση Ο2, VO2max>20ml/
kg/min.
15. Κλινικὰ ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ διακρίνεται σέ:
Α. Παροξυσμικὴ κολπικὴ μαρμαρυγὴ-Ἐπεισόδια κολπικῆς μαρμαρυγῆς ποὺ διαρκοῦν
ὥς μιὰ ἑβδομάδα καὶ αὐτοανατάσσονται.
Β. Ἐμμένουσα κολπικὴ μαρμαρυγὴ-Διαρκεῖ >
μιὰ ἑβδομάδα.
Γ. Μακροχρόνια ἐμμένουσα κολπικὴ μαρμαρυγὴ-Διαρκεῖ >1 ἑβδομάδα.
Δ. Μόνιμη κολπικὴ μαρμαρυγὴ-Διαρκεῖ >1
ἔτος.
16. Νόσος Brugada: Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι
σωστά;
Α. Εἶναι μιὰ κληρονομικὴ πρωτοπαθὴς νόσος
τοῦ ἠλεκτρικοῦ συστήματος.

61

Β. Στὸ 20-40% τῶν περιπτώσεων ἀνιχνεύονται μεταλλάξεις στὸ γονίδιο SCN5A.
Γ. Ἀσθενεῖς μὲ τὸ Brugada τύπου Ι ΗΚΓράφημα ἔχουν παρόμοια πρόγνωση, συγκριτικὰ μὲ
αὐτοὺς στοὺς ὁποίους τὸ τυπικὸ ΗΚΓράφημα
ἐμφανίζεται μόνο μετὰ ἀπὸ τὴ φαρμακευτικὴ
πρόκληση.
Δ. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ σύνδρομο Brugada συνήθως
δὲν ἔχουν ἔκτοπη κοιλιακὴ δραστηριότητα
στὸ Holter.
17. Ἡ σοβαρὴ στένωση τῆς νεφρικῆς ἀρτηρίας
μπορεῖ νὰ συνοδεύεται μέ:
Α. Ὑπέρταση καὶ συνοδὸ ὑποκαλιαιμία.
Β. Ὑπέρταση καὶ συνοδὸ ὑπερκαλιαιμία.
Γ. Ἐπιταχυνόμενη ὑπέρταση.
Δ. Ἐτερόπλευρη ἀτροφία νεφροῦ.
18. Ποιὰ εἶναι ἡ διαγνωστικὴ ἀξία τῶν τέστ κόπωσης γιὰ τὴ διάγνωση τῆς στεφανιαίας νόσου;
Α. Τέστ κόπωσης σὲ τάπητα μὲ παρακολούθηση ΗΚΓραφήματος: εὐαισθησία 70%, εἰδικότητα 85%.
Β. Τέστ κόπωσης σὲ τάπητα μὲ παρακολουθήση ΗΚΓραφήματος: εὐαισθησία 45-50%, εἰδικότητα 85-90%.
Γ. Stress ECHO μὲ ἄσκηση σὲ τάπητα: εὐαισθησία 80-85%, εἰδικότητα 80-88%.
Δ. Stress ECHO μὲ ἄσκηση σὲ τάπητα: εὐαισθησία 70-75%, εἰδικότητα 90%.
19. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν
ἀξονικὴ στεφανιογραφία;
Α. Ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὴ διενέργεια τῆς CT εἶναι ἡ χαμηλὴ καρδιακὴ συχνότητα <65 σφ/min.
Β. Ἡ ἀπουσία παχυσαρκίας.
Γ. Ἡ διενέργειά της δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
παρουσία παχυσαρκίας.
Δ. Ἡ διενέργειά της δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
παρουσία ἀρρυθμίας καὶ ὑψηλῆς καρδιακῆς
συχνότητας.
20. Ποιὰ εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν ρανολαζίνη;
Α. Δόσεις 500-2000 mg ἑλλατώνουν τὴ στηθάγχη καὶ βελτιώνουν τὴν ἀνοχὴ στὴν κόπωση, χωρὶς νὰ μεταβάλουν τὴν ἀρτηριακὴ πίεση καὶ καρδιακὴ συχνότητα.
Β. Ἡ clearance τῆς ρανολαζίνης δὲν ἐπηρεάζε-
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ται ἀπὸ τὴ νεφρικὴ καὶ ἡπατικὴ λειτουργία.
Γ. Ἡ clearance τῆς ρανολαζίνης ἑλλατώνεται
σὲ νεφρικὴ καὶ ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια.
Δ. Ἡ ρανολαζίνη μειώνει τὸ διάστημα QTc.
21. Ἡ τετραλογία τοῦ Fallot δὲν ἔχει ἕνα ἀπὸ τὰ
κάτωθι χαρακτηριστικά:
Α. Μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
Β. Ἐφίππευση τῆς ἀορτῆς.
Γ. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Δ. Ἀπόφραξη τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς δεξιᾶς
κοιλίας.
Ε. Ὑπερτροφία τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
22. Βάσει ἐπιδημιολογικῶν μελετῶν ἕνας ἀπὸ
τοὺς ἀκόλουθους παράγοντες κινδύνου ἔχει τὸ
μικρότερο σχετικὸ κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη
περιφερικῆς ἀγγειοπάθειας. Ποιὸς εἶναι;
A. Κάπνισμα.
Β. Διαβήτης.
Γ. Ὑπέρταση.
Δ. Ὑπερχοληστεριναιμία.
Ε. Ὑπερομοκυστεϊναιμία.
23. Ἕνα ἀπὸ τὰ κάτωθι εἶναι τὸ συνηθέστερο
αἴτιο ἀνεπάρκειας τριγλώχινας στοὺς ἐνήλικες ἀσθενεῖς. Ποιὸ εἶναι αὐτό;
Α. Ρευματικὴ τριγλωχινικὴ νόσος.
Β. Καρκινοειδές.
Γ. Συγγενὴς ἀνωμαλία.
Δ. Μυξωματώδης νόσος τῆς τριγλώχινας.
Ε. Πνευμονικὴ ὑπέρταση λόγῳ πάθησης τῆς
ἀριστερῆς πλευρᾶς τῆς καρδιᾶς.
24. Ἕνα ἀπὸ τὰ κάτωθι εἶναι πιθανότερο νὰ
ὑπάρχει σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀρρυθμιογόνο δυσπλαστικὴ δεξιὰ κοιλία. Ποιό;
Α. Περιοχὲς λιπώδους διήθησης χωρὶς ἴνωση
στὸ μυοκάρδιο.
Β. Φυσιολογικὴ ἀξιολόγηση τῶν συγγενῶν
τοῦ πάσχοντος.
Γ. Παρουσία ὄψιμων μεταδυναμικῶν στὸ
ἠλεκτροκαρδιογράφημα συγκερασμοῦ.
Δ. Μὴ προκλητὴ κοιλιακὴ ταχυκαρδία στὴν
προγραμματισμένη κοιλιακὴ διέγερση.
25. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ κάτω ἀναφερόμενα φάρμακα βελτιώνει σταθερὰ τό κλάσμα ἐξώθησης
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας σὲ ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ποιὸ εἶναι;

A. Διουρητικό.
B. Β – ἀναστολέας.
Γ. Ἀναστολέας τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου.
Δ. Ἀμλοδιπίνη.
Ε. Νιτρῶδες.
26. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ κάτω παράγοντες συνδέεται μόνο μὲ τὸν παράγοντα Xa;
A. Ἐνοξιπαρίνη.
Β. Φονταπαρινόξ.
Γ. Μπιβαλιρουδίνη.
Δ. Μὴ κλασματοποιημένη ἡπαρίνη.
27. Ποιὸ ἀπὸ τὰ πιὸ κάτω εἶναι περισσότερο ἀληθές, σχετικὰ μὲ τὴν ὀξεῖα ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς στὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου;
Α. Εἶναι συνηθέστερη ἐπιπλοκὴ στὶς γυναῖκες.
Β. Εἶναι συνηθέστερη ἐπιπλοκὴ σὲ μεγάλους
σὲ ἡλικία ἀσθενεῖς.
Γ. Εἶναι συνηθέστερη ἐπιπλοκὴ σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ἱστορικὸ παλαιοῦ ἐμφράγματος.
Δ. Ὅλα ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω εἶναι σωστά.
28. Μία ἀπὸ τὶς πιὸ κάτωθι καταστάσεις ἐνέχει
τὸν λιγότερο κίνδυνο στὴν ἐγκυμοσύνη. Ποιὰ
εἶναι;
Α. Συγγενὴς καρδιοπάθεια μὲ φυσιολογία
Eisenmenger.
B. Ἀσυμπτωματικὴ ἀορτικὴ στένωση μὲ μέση
κλίση πίεσης 60 mmHg.
Γ. Σοβαρὴ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς μὲ συμ
πτωματολογία I κατὰ NYHA.
Δ. Σοβαρὴ ἀορτικὴ ἀνεπάρκεια μὲ σύνδρομο
Marfan.
Ε. Ἀσυμπτωματικὴ στένωση μιτροειδοῦς μὲ
στόμιο της 1.0 cm2.
29. Ποιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ κάτω καταστάσεις εἶναι λιγότερο πιθανὸ νὰ παρουσιάσει ἀμφίδρομη
κοιλιακὴ ταχυκαρδία;
A. Toξικότητα ἀπὸ δακτυλίτιδα.
Β. Οἰκογενὴς ὑποκαλιαιμικὴ περιοδικὴ παράλυση.
Γ. Κατεχολαμινικὴ πολύμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Δ. Ὑποασβεστιαιμία.
30. Ἕνα ἀπὸ τὰ κάτωθι δεδομένα, ποὺ ἀναφέρονται στὴν κολπικὴ μαρμαρυγή, εἶναι λάθος:
Α. Αἰφνίδιας ἔναρξης κολπικὴ μαρμαρυγὴ, μὲ
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συνήθως ταχεῖα κοιλιακὴ ἀνταπόκριση, μπορεῖ νὰ συμβεῖ στὴν ὀξεῖα πνευμονικὴ ἐμβολὴ.
Β. Ἡ μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία εἶναι ἡ συνηθέστερη συγγενὴς καρδιοπάθεια, ποὺ παρουσιάζει κολπικὴ μαρμαρυγή.
Γ. Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ
πρώτη ἐκδήλωση σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξεῖα περικαρδίτιδα.
Δ. Ἡ δακτυλίτιδα ἔχει μεγάλη ἀποτελεσματικότητα στὸν ἔλεγχο τῆς συχνότητας τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὴν ἄσκηση.
31. Κάθε μία ἀπὸ τὶς παρακάτω καταστάσεις
μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ σημαντικὲς ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἀλλοιώσεις μὲ παρουσία κυμάτων Q, χωρὶς ὅμως ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου:
α) Ἀποκλεισμὸς ἀριστεροῦ σκέλους.
β) Διάταση ἀριστερῆς κοιλίας μὲ μετατόπισή
της.
γ) Κακὴ τοποθέτηση ἠλεκτροδίων.
δ) Ὀξέωση.
ε) Σύνδρομο Wolff-Parkinson-White.
32. Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις, σχετικὰ μὲ τὰ ἀκροαστικὰ εὑρήματα τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας, εἶναι σωστή, ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἡ κλαγγὴ διανοίξεως εἶναι ἕνας πρώιμα
διαστολικὸς ἦχος.
β) Ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα μεταξὺ δεύτερου καρδιακοῦ τόνου (Α2) καὶ τῆς κλαγγῆς
διανοίξεως συνεπάγεται σοβαρὴ στένωση τῆς
μιτροειδοῦς βαλβίδας.
γ) Σὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, τὸ διάστημα μεταξὺ τοῦ δεύτερου καρδιακοῦ τόνου (Α2) καὶ
τῆς κλαγγῆς διανοίξεως ποικίλει ἀνάλογα μὲ
τὸ μῆκος κύκλου τῆς ἀρρυθμίας.
δ) Ἡ κλαγγὴ διανοίξεως δημιουργεῖται ἀπὸ
τὴν ταχεῖα ἀναστροφὴ τῆς πρόσθιας γλωχίνας τῆς μιτροειδοῦς στὴν ἀριστερὴ κοιλία.
ε) Ἡ παρουσία τῆς κλαγγῆς διανοίξεως ὑποδηλώνει ὅτι ἡ πρόσθια γλωχίνα τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας εἶναι κινητή.
33. Ὅλες οἱ ἀκόλουθες προτάσεις σχετικὰ μὲ τὴν
ὀξεῖα καρδιακὴ ἀνεπαρκεια εἶναι σωστές,
ἐκτὸς ἀπό:
α) Οἱ περισσότεροι ἀσθενεῖς μὲ ὀξεῖα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια παρουσιάζουν φυσιολογικὴ ἢ
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αὐξημένη ἀρτηριακὴ πίεση.
β) Ἡ μιλρινόνη δὲν βελτιώνει τὴν ἐνδονοσοκομειακὴ θνητότητα.
γ) Τὰ ἐπίπεδα βαζοπρεσίνης τοῦ ὀροῦ εἶναι
αὐξημένα σὲ ὀξεῖα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ
συμβάλλουν στὴν ὑπονατριαιμία, ἕνας δείκτης κακῆς πρόγνωσης.
δ) Ἡ τολβαπτάνη, ἕνας ἀνταγωνιστὴς ὑποδοχέων βαζοπρεσίνης, μειώνει τὸν κίνδυνο
θανάτου καὶ τῶν ἐπανεισαγωγῶν λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
ε) Μὴ ἐπεμβατικὸς ἀερισμὸς σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ὀξὺ πνευμονικὸ οἴδημα δὲν μειώνει βραχυπρόθεσμα τὴ θνησιμότητα σὲ σύγκριση μόνο
μὲ χορήγηση ὀξυγόνου.
34. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω δὲν εἶναι πιθανὸ νὰ
εἶναι μιὰ ἐπιπλοκὴ τῆς θεραπείας μὲ κυκλοσπορίνη, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ
μεταμόσχευση καρδιᾶς;
α) Ὑπερπλασία τῶν οὔλων.
β) Καταστολὴ τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν.
γ) Ὑπέρταση.
δ) Τρόμος.
ε) Ὑπερτρίχωση.
35. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα θὰ πρέπει
νὰ ἀποφεύγεται γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ σὲ ἕναν ἀσθενῆ μὲ ὑπερτροφικὴ
μυοκαρδιοπάθεια καὶ κολπικὴ μαρμαρυγή;
α) Βεραπαμίλη.
β) Μετοπρολόλη.
γ) Διγοξίνη.
δ) Προπαφαινόνη.
ε) Δοφετιλίδη.
36. Ἕνας ἀσθενὴς ἀξιολογεῖται μετὰ ἀπὸ κατάλυση γιὰ κολπικὴ μαρμαρυγή. Μετὰ ἀπὸ
πόσο χρονικὸ διάστημα μετὰ τὴν ἐπέμβαση, ἡ
ἐκ νέου ἐμφάνιση κολπικῆς μαρμαρυγῆς θεωρεῖται ὑποτροπὴ καὶ χρήζει νέας κατάλυσης ἢ
ἀντιαρρυθμικῆς ἀγωγῆς;
α) Ἕνα μῆνα.
β) Δύο μῆνες.
γ) Τρεῖς μῆνες.
δ) Τέσσερις μῆνες.
ε) Ἕξι μῆνες
37. Ὅλες οἱ παρακάτω ἐκβάσεις εἶναι χειρότερες
στὴν διαδερμικὴ τοποθέτηση (ἀντικατάστα-
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Εἰκ. 4
ση) ἀορτικῆς βαλβίδας (TAVI), συγκριτικὰ μὲ
τὴ χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας
σὲ ἀσθενεῖς χαμηλοῦ κινδύνου, ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἐπιβίωση 30 ἡμερῶν.
β) Μέτρια ἕως σοβαρὴ παραβαλβιδικὴ ἀνεπάρκεια.
γ) Μείζονες ἀγγειακὲς βλάβες.
δ) Ἐμφύτευση μόνιμου τεχνητοῦ βηματοδότη.
ε) Καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
38. Ποιὰ εἶναι ἡ διάγνωση στὴν παραπάνω καταγραφή (Εἰκ. 4);
α) Ἀνεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας.
β) Στένωση τριγλώχινας βαλβίδας.
γ) Ἀνεπάρκεια πνευμονικῆς βαλβίδας.
δ) Στένωση πνευμονικῆς βαλβίδας.
ε) Στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.
39. Ἕνας ἄνδρας 62 χρόνων, μὲ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια, ὑποβλήθηκε σὲ ἀλλαγὴ γεννήτριας τοῦ ἀπινιδωτῆ (ICD) πρὶν ἀπὸ 2 ἑβδομάδες. Τώρα παρουσιάζεται μὲ ἤπιο ἐρύθημα
καὶ ἐλάχιστη ἐκροὴ πυώδους ὑγροῦ ἀπὸ τὴ
θήκη τοῦ ἀπινιδωτῆ. Εἶναι ἀπύρετος, καὶ αἰσθάνεται καλά. Στὶς καλλιέργειες αἵματος δὲν
ἀναπτύχθηκε κανένας μικρο-οργανισμός. Τὰ
ἠλεκτρόδια τοῦ ἀπινιδωτῆ ἐμφυτεύτηκαν 11
χρόνια πρίν. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω θὰ ἦταν
ἡ καλύτερη προσέγγιση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τοῦ ἀσθενοῦς;
α) Ἡ γεννήτρια θὰ πρέπει νὰ ἐκφυτευτεῖ.
Μιὰ νέα γεννήτρια θὰ πρέπει νὰ ἐμφυτευτεῖ, χρησιμοποιώντας τὰ παλαιὰ ἠλεκτρόδια,

μετὰ ἀπὸ μιὰ περίοδο χορήγησης ἀντιβιοτικῆς ἀγωγῆς.
β) Ἡ γεννήτρια θὰ πρέπει νὰ ἐκφυτευτεῖ.
Μετὰ ἀπὸ μιὰ περίοδο ἀντιβιοτικῆς ἀγωγῆς,
ἕνα νέο σύστημα θὰ πρέπει νὰ ἐμφυτευτεῖ
στὴν ἄλλη πλευρά, ἀφήνοντας τὰ παλαιὰ
ἠλεκτρόδια στὴ θέση τους.
γ) Ὁλόκληρη ἡ γεννήτρια καὶ τὰ ἠλεκτρόδια
θὰ πρέπει νὰ ἀφαιρεθοῦν καὶ ἕνα νέο σύστημα νὰ ἐμφυτευτεῖ στὴν ἄλλη πλευρά, μετὰ ἀπὸ
μιὰ περίοδο χορήγησης ἀντιβιοτικῆς ἀγωγῆς.
δ) Δεδομένου ὅτι ἡ μόλυνση ἐμφανίζεται
ἐντοπισμένη, νὰ χορηγηθεῖ γιὰ ἕνα χρονικὸ
διάστημα ἐνδοφλέβια ἀντιβιοτικὴ ἀγωγή, καὶ
μόνο ὅταν ὑπάρχει ἔνδειξη ὑποτροπῆς τῆς
λοίμωξης, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀντιβιοτικὴ ἀγωγή,
τότε ἡ συσκευὴ μὲ τὰ ἠλεκτρόδια θὰ πρέπει
νὰ ἐκφυτευτοῦν.
ε) Νὰ γίνει πρῶτα παρακέντηση τῆς θήκης
καὶ ἀναρρόφηση μὲ βελόνα τοῦ πυώδους
ὑγροῦ, γιὰ νὰ ἀπομονώσουμε τὸν ὑπεύθυνο
μικροοργανισμὸ γιὰ τὴ μόλυνση, πρὶν ἀπὸ
τὴν ἔναρξη χορήγησης ἀντιβιοτικῆς ἀγωγῆς.
40. Τὸ torsades de pointes χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ
ἀκόλουθα, ἐκτὸς ἀπό:
α) Παράταση τοῦ QT διαστήματος.
β) Πολύμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
γ) Συχνὰ προκαλεῖται κατὰ τὴ χορήγηση ἀμιωδαρόνης.
δ) Ἀκολουθίες μακροῦ βραχέος R-R συνήθως προηγοῦνται τῆς ἐκδήλωσης torsades de
pointes.

