ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Σεπτέμβριος 2017
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. Α) Ἀντιφλεγμονώδεις θεραπεῖες στὴ στεφανιαία νόσο. Τί νεώτερο;
Β) Ἀναιμία στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια - Παθοφυσιολογία, πρόγνωση, ἀντιμετώπιση.
2. Α) Παθοφυσιολογία πνευμονικῆς ὑπέρτασης.
Β) Ἀνοικτὸ ᾠοειδὲς τρῆμα. Πότε γίνεται σύγκλειση;
3. Α) Λοιμώδης ἐνδοκαρδίτιδα. Νεότερα δεδομένα γιὰ τὴν πρόληψη.
Β) Μυοκαρδίτιδα. Σύγχρονη ἀντιμετώπιση.
4. Α) Ἀνθεκτικὴ ὑπέρταση. Ὁρισμός, αἴτια καὶ σύγχρονη θεραπευτικὴ προσέγγιση.
Β) HDL: Παθοφυσιολογικοὶ μηχανισμοὶ δράσης καὶ θεραπευτικὲς προσεγγίσεις.
5. Α) Πῶς ταξινομοῦνται: α) Οἱ ὁλικὲς ἀποφράξεις στεφανιαίων ἀγγείων. β) Βλάβες διχασμοῦ.
Β) Ὑπολογισμὸς ἀγγειακῆς ἀντίστασης καὶ βαλβιδικῶν στομίων (μιτροειδοῦς-ἀορτῆς, ἐξίσωση Gorlin).
6. Παράγοντες κινδύνου ποὺ προδιαθέτουν σὲ θρομβοεμβολικὴ νόσο κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη.
Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ στὴν κύηση.
7. Στένωση τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς: Χαρακτηριστικά, παθοφυσιολογία, κλινικὰ καὶ ἐργαστηριακὰ
εὑρήματα, θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.
8. Α) Ποιὰ ἠλεκτροκαρδιογραφικὰ κριτήρια βοηθοῦν στὴ διάγνωση τοῦ STEMI ἐπὶ ὕπαρξης ἀποκλεισμοῦ τοῦ σκέλους.
Β) Διαχείριση τῆς ἀντιπηκτικῆς καὶ τῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς ἀσθενοῦς μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγὴ καὶ τοποθέτηση stent λόγῳ ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου.
9. Α) Ἀξιολόγηση τοῦ ἀσθενοῦς μὲ ὑπερτροφικὴ ἀποφρακτικὴ μυοκαρδιοπάθεια γιὰ τοποθέτηση
ἀπινιδιστῆ.
Β) Καρδιακὴ ἀμυλοείδωση.
10. Καναλοπάθειες (σύνδρομο Brugada, σύνδρομο μακροῦ καὶ βραχέος QT): Διάγνωση καὶ θεραπεία.
Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν κολχικίνη;
Α. Εἶναι φάρμακο μὲ ἀντιμιτωτικὲς καὶ ἀντιφλεγμονώδεις ἰδιότητες.
Β. Ἡ πιὸ συχνή ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια εἶναι ἡ
δυσανεξία ἀπὸ τὸ πεπτικό.
Γ. Χορηγεῖται σὲ ἐγκυμοσύνη.
Δ. Δὲν ἀντενδείκνυται σὲ ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια.

2. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴ θεραπεία τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὴν ἐγκυμοσύνη.
Α. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη μπορεῖ νὰ γίνει σὲ
ὁποιαδήποτε στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ συστήνεται σὲ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια.
Β. Τὰ NOACS μπορεῖ νὰ χορηγηθοῦν στὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
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Γ. Τὰ NOACS ἀντενδείκνυται νὰ χορηγηθοῦν
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
3. 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.
4. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς
καρδιοτοξικότητας.
Α. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη μείωσης τοῦ κλάσματος ἐξώθησης >10% ἀπὸ τὴν
χαμηλότερη φυσιολογικὴ τιμὴ.
Β. Μείωση τοῦ GLS>15% τῆς βασικῆς τιμῆς.
Γ. Αὔξηση τῆς τροπονίνης.
Δ. Αὔξηση τοῦ BNP.
Ε. Δὲν ἐπηρεάζεται ἡ τροπονίνη καὶ τὸ BNP.
5. 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.
6. Ὑπερηχογραφικὰ κριτήρια σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας βαλβίδας.
A. Ἀκτίνα τῆς PISA (PISAradius) >7mm.
Β. Ἀκτίνα τῆς PISA (PISAradius) >10mm.
Γ. Διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
Δ. Ἀξονικὴ τομογραφία θώρακα.
7. Νόσος τοῦ Fabry. Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:
Α. Εἶναι φιλοσύνδετη διαταραχὴ τοῦ μεταβολισμοῦ.
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.
8. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω συνυγοροῦν γιὰ ὀξεῖα
ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας;
Α. Τελοδιαστολικὸς ὂγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=
120ml, Τελοσυστολικὸς ὂγκος τῆς ἀρ. κοιλίας= 50ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP= 10mmHg).
Β. Τελοδιαστολικὸς ὂγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=
120ml, Τελοσυστολικὸς ὂγκος τῆς ἀρ. κοιλίας= 30ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP= 25mmHg).
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Γ. Τελοδιαστολικὸς ὂγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=
200ML, Τελοσυστολικὸς ὂγκος τῆς ἀρ. κοιλίας= 60ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP= 15mmHg).
Δ. Τελοδιαστολικὸς ὂγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=
220ML, Τελοσυστολικὸς ὂγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=
100ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP= 25mmHg).
9. Ἡ ἐκτίμηση τῆς βαρύτητας τῆς στένωσης τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας μὲ τὴν ὑπερηχογραφική
μελέτη ἐπηρεάζεται ἀπό:
Α. Τὴν παρουσία ἀρτηριακῆς ὑπότασης.
Β. Τὴν παρουσία ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.
Γ. Τὴν παρουσία μικρῆς σὲ μέγεθος ἀορτικῆς
ρίζας.
Δ. Τὴν παρουσία σιγμοειδοῦς διαμόρφωσης
τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος.
10. 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.
11. Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:
Α. Σὲ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἔχουμε συχνὰ διάταση τῶν σφαγίτιδων.
Β. Σὲ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἔχουμε συχνὰ χαμηλὴ πίεση.
Γ. Σὲ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἔχουμε συχνὰ πνευμονικὸ οἴδημα.
Δ. Σὲ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας συχνὰ
ἀπαιτεῖται χορήγηση ὑγρῶν.
12. 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.
13. Σὲ περιπτώσεις στένωσης ἀορτικῆς βαλβίδας
μὲ χαμηλὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, ἡ καλύτερη μελέτη γιὰ νὰ ἀναδείξει
τὴν βαρύτητα τῆς στένωσης εἶναι:
Α. Καρδιακὸς καθετηριασμός.
Β. Φαρμακευτικὴ δοκιμασία φόρτισης μὲ δοβουταμίνη.
Γ. Διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
Δ. Σπινθηρογράφημα μὲ θάλλιο.
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14. Ἡ κλίση πίεσης προσθετικῆς βαλβίδας μπορεῖ
νὰ αὐξηθεῖ στὶς κάτωθι καταστάσεις:
Α. Ἀναιμία.
Β. Πυρετό.
Γ. Ὑποθυρεοειδισμό.
Δ. Ὑπερθυρεοειδισμό.
15. Ποιὰ εἶναι σωστὰ γιὰ τὸν ἀνοικτὸ βοτάλειο πόρο;
Α. Ἡ αἱμοδυναμικὴ ἐπιβάρυνση ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὸ μέγεθος τοῦ βοταλείου πόρου.
Β. Ἡ αἱμοδυναμικὴ ἐπιβάρυνση ἀφορᾶ κυρίως
στὴν ἀριστερὴ κοιλία.
Γ. Ἡ αἱμοδυναμικὴ ἐπιβάρυνση ἀφορᾶ κυρίως
στὴν δεξιὰ κοιλία.
16. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν
μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo;
Α. Οἱ περισσότερες περιπτώσεις ἔχουν περιγραφεῖ σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες.
Β. Ἀφορᾶ στὸ 2% τῶν STEMI.
Γ. Ἀφορᾶ στὸ 15% τῶν STEMI.
Δ. Οἱ περισσότεροι ἀσθενεῖς παρουσιάζουν
προκάρδιο ἄλγος καὶ δύσπνοια.
17. Κλινικὲς καταστάσεις μὲ ὑψηλὸ βαθμὸ ὑποψίας
γιὰ στένωση νεφρικῶν ἀρτηριῶν:
Α. Ἒναρξη ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης πρὶν τὴν
ἡλικία τῶν 30 ἐτῶν.
Β. Ἀνθεκτικὴ ὑπέρταση.
Γ. Ρικνὸς νεφρός.
Δ. Νεφρικὴ ἀνεπάρκεια ἀγνώστου αἰτιολογίας.
18. Ὑπερηχογραφικὰ εὑρήματα στὴν ὀξεῖα φάση
τῆς μυοκαρδίτιδας. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι
σωστά;
Α. Σπάνια ἐμφανίζονται τμηματικὲς διαταραχὲς
συσπαστικότητας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Συχνὰ καταγράφονται εὑρήματα διαστολικῆς
δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Γ. Τὰ 2/3 τῶν ἀσθενῶν παρουσίαζουν πτώση
τῆς συστολικῆς ἀπόδοσης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
19. Σὲ συνύπαρξη σοβαρῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδας καὶ τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας, ποιὰ
ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;
Α. Ἡ κλίση πίεσης διὰ τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν παρουσία σοβαρῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
Β. Ἡ κλίση πίεσης διὰ τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας
εἶναι μικρότερη σὲ συνύπαρξη σοβαρῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς.
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Γ. Ἡ διαστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας ἐκφράζεται μὲ τὸν λόγο Ε/Α.
20. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;
Α. Ἡ δεξιὰ κοιλία στὴν τομὴ τῶν τεσσάρων
κοιλοτήτων στὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη εἶναι
φυσιολογικὰ τὰ 2/3 τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση ἡ ροὴ διὰ
τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας χαρακτηρίζεται ἀπὸ
πρώιμη κορύφωση.
Γ. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση καταγράφεται μείωση τοῦ TVI διὰ τῆς πνευμονικῆς
βαλβίδας.
Δ. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση καταγράφεται αὔξηση τοῦ TVI διὰ τῆς πνευμονικῆς
βαλβίδας.
21. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ κάτω ἀσθενεῖς δὲν εἶναι
ὑψηλοῦ κινδύνου, ὥστε νὰ μὴν χρειάζεται
προφύλαξη ἀπὸ ἐνδοκαρδίτιδα;
A. Ἐνήλικας ἀσθενὴς μὲ προσθετικὴ βαλβίδα.
B. Ἐνήλικας ἀσθενὴς μὲ ἱστορικὸ ἐνδοκαρδίτιδας.
Γ. Ἐνήλικας ἀσθενὴς μὲ κυανωτικὴ συγγενῆ
καρδιοπάθεια.
Δ. Ἐνήλικας ἀσθενὴς μὲ χειρουργηθεῖσα μεσoκολπικὴ ἐπικοινωνία.
22. Σὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ κάτω καταστάσεις χρειάζεται ἀσθενὴς μὲ προσθετικὴ βαλβίδα προφύλαξη ἀπὸ ἐνδοκαρδίτιδα;
Α. Πρόκειται νὰ κάνει βρογχοσκόπηση.
Β. Πρόκειται νὰ κάνει λαρυγγοσκόπηση.
Γ. Πρόκειται νὰ κάνει κολποσκόπηση.
Δ. Πρόκειται νὰ κάνει κυστεοσκόπηση.
Ε. Πρόκειται νὰ ὑποβληθεῖ σὲ ἐμφύτευση βηματοδότη ἢ αὐτόματου ἀπινιδιστῆ.
23. Ἡ πιὸ κάτω καταγραφὴ πιέσεων (Εἰκόνα 1)
ἀφορᾶ σὲ ἀσθενῆ μέ:
A. Βαλβιδικὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.
B. Ὑποβαλβιδικὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.
Γ. Ὑπερβαλβιδικὴ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
Δ. Ὑπερτροφικὴ ἀποφρακτικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
Ποιό εἶναι σωστό;
24. Ποιὸ ἀπὸ τὰ πιὸ κάτω, σχετικὰ μὲ τὰ ἀντιαιμοπεταλιακά, εἶναι τὸ λάθος;
Α. Σὲ ὀξὺ ἰσχαιμικὸ σύνδρομο, ποὺ πρόκειται
νὰ χορηγηθεῖ τικαγκρελόρη, δὲν χρειάζεται
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νὰ προκληθεῖ ἀπὸ τοξικὸ δακτυλιδισμό.
Β. Ἡ ἀμφίδρομη κοιλιακὴ ταχυκαρδία μπορεῖ
νὰ προκληθεῖ στὸ σύνδρομο τῆς κατεχολαμινικῆς πολύμορφης κοιλιακῆς ταχυκαρδίας.
Γ. Ἡ χορήγηση τῆς ἀδενοσίνης μπορεῖ νὰ καταστείλει τὴν κολπικὴ ταχυκαρδία.
Δ. Ἡ κοιλιακὴ ταχυκαρδία μὲ ἀποκλεισμὸ
τοῦ δεξιοῦ σκέλους καὶ κατώτερο ἄξονα δὲν
προέρχεται ἀπὸ τὸν χῶρο ἐξόδου.

Εἰκόνα 1
φόρτιση, ἂν ὁ ἀσθενὴς ἤδη λαμβάνει ἀκετυλοσαλυκιλικὸ ὀξὺ καὶ κλοπιδογρέλη.
Β. Σὲ χρόνια κατάσταση, ποὺ λαμβάνει κάποιος
διπλὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή, τῆς ἀλλαγῆς τῆς κλοπιδογρέλης μὲ τικαγκρελόρη, δὲν
ἀπαιτεῖται φόρτιση τῆς τελευταίας.
Γ. Πρὸ τῆς καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης ἡ
πρασουγκρέλη πρέπει νὰ διακόπτεται γιὰ 7
ἡμέρες καὶ ἡ κλοπιδογρέλη πρέπει νὰ διακόπτεται γιὰ 5 ἡμέρες.
Δ. Πρὸ τῆς καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης
ἡ τικαγκρελόρη πρέπει νὰ διακόπτεται γιὰ
τουλάχιστον 3 ἡμέρες.
25. Ποιὸ εἶναι σωστὸ ἀπὸ τὰ πιὸ κάτω;
Α. Ἡ παραβαλβιδικὴ ἀνεπάρκεια μετὰ τὴν
TAVI ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ missmatch ἀνάμεσα
στὴν προσθετικὴ βαλβῖδα καὶ τὸν ἀορτικὸ δακτύλιο.
Β. Ἡ παραβαλβιδικὴ ἀνεπάρκεια μετὰ τὴν
TAVI ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἡλικία τοῦ ἀσθενοῦς.
Γ. Ἡ παραβαλβιδικὴ ἀνεπάρκεια μετὰ τὴν
TAVI δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀσβέστωση τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας.
Δ. Ἡ παραβαλβιδικὴ ἀνεπάρκεια μετὰ τὴν
TAVI ἔχει ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὴν χαμηλὴ τοποθέτηση τῆς βαλβίδας.
26. Ποιὸ ἀπὸ τὰ πιὸ κάτω εἶναι λάθος;
Α. Ἡ ἀμφίδρομη κοιλιακὴ ταχυκαρδία μπορεῖ

27. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστό;
Α. Ἡ τικαγκρελόρη (ticagrelor) εἶναι μιὰ
τριαζολοπιρυδίνη ποὺ ἀπορροφᾶται ταχέως
ἀπὸ τὸ ἔντερο.
Β. Ἡ τικαγκρελόρη δὲν προκαλεῖ δύσπνοια.
Γ. Ἡ τικαγκρελόρη δὲν προκαλεῖ βραδυκαρδία.
Δ. Ἡ τικαγκρελόρη ἔχει χρόνο ἡμίσειας ζωῆς
2-3 ὧρες.
E. Γιὰ τὴν τικαγκρελόρη ἀπαιτεῖται περαιτέρω
βιομετατροπὴ γιὰ ἐνεργοποίηση.
28. Σὲ ἀσθενῆ μὲ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς,
λόγῳ ἐμφράγματος (STEMI), ποιὰ ἀρτηρία
εἶναι πιθανότερα ὑπεύθυνη;
A. Στέλεχος τῆς ἀριστερῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας.
B. Ὁ πρόσθιος κατιόντας κλάδος.
Γ. Ἡ δεξιὰ στεφανιαία ἀρτηρία.
Δ. Ἡ ἀριστερὴ στεφανιαία ἐκφυόμενη ἀπὸ τὴν
πνευμονική.
E. Ἡ ἀριστερὴ στεφανιαία ἀρτηρία, ὅταν
ὑπάρχει μυοκαρδιακή γέφυρα.
29. Μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ κάτω προτάσεις εἶναι λάθος.
Ποιὰ εἶναι;
Α. Ἡ ἠχοκαρδιογραφικὴ ἐκτίμηση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μὲ τὸ GLS (ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ) δὲν συμπεριλαμβάνεται στὶς ὁδηγίες τῆς ΕSC μεταξὺ τῶν
μεθόδων ἐκτίμησης τῆς καρδιοτοξικότητας
ἀπὸ ἀντικαρκινικὰ φάρμακα.
Β. Ἡ θεραπευτικὴ ἀκτινοβολία στὸ θώρακα
μπορεῖ νὰ προκαλέσει συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
Γ. Ἡ μέτρηση τοῦ ΝΤ –PROBNP χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς καρδιοτοξικότητας
ἀπὸ λήψη ἀντικαρκινικῶν φαρμάκων.
Δ. Ἡ θεραπευτικὴ ἀκτινοβολία στὸ θώρακα
εὐνοεῖ τὴν ἀνάπτυξη στένωσης τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδας.
Ε. Ἡ θεραπευτικὴ ἀκτινοβολία στὸ θώρακα
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εὐνοεῖ τὴν ἀνάπτυξη ἀσβέστωσης στὴν ἀνιοῦσα ἀορτή.
30. Ποιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ κάτω καταστάσεις εἶναι
ἀπόλυτη ἀντένδειξη γιὰ κύηση;
Α. Χειρουργικὰ διορθωμένη μετάθεση τῶν
μεγάλων ἀρτηριῶν.
Β. Διορθωμένη μετάθεση τῶν μεγάλων ἀρτηριῶν.
Γ. Ἀνωμαλία τοῦ EBSTEIN.
Δ. Σύνδρομο Εisenmeger.
Ε. Κατάσταση μετὰ ἀπὸ ἐγχείρηση κατὰ Fontan.
ΣΤ. Ὑπερτροφική ἀποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια.
31. Σὲ ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα ἀντενδείκνυται ἡ συγχορήγησή του μὲ τὸ dabigatran;
Α. Κλαριθρομυκίνη.
Β. Ἀμιωδαρόνη.
Γ. Καρβαμεζεπίνη.
Δ. Ἀτορβαστατίνη.
Ε. Βεραπαμίλη.
32. Ποιὸ εἶναι τὸ πιὸ σύνηθες πρόβλημα σὲ ἐνήλικες μὲ χειρουργικὰ διορθωμένη τετραλογία
Fallot;
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Πνευμονικὴ ὑπέρταση.
Γ. Ἀνεπάρκεια τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.
Δ. Κυάνωση.
Ε. Ὑπολειπόμενο VSD.
33. Ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα, σχετικὰ μὲ τὶς ἐνδοκαρδιακὲς διαφυγές, 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 ὅ,τι
στὴν κάτω κοίλη φλέβα.
Γ. Σὲ ὑποψία μεσοκολπικῆς ἐπικοινωνίας μὲ ροὴ
ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά, 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
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πνευμονικῆς ἀρτηρίας, ποὺ ὑπερβαίνει τὸ
80%, θὰ πρέπει νὰ ἐγείρει τὴν ὑποψία μιᾶς
διαφυγῆς ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά.
34. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω χαρακτηριστικὰ τῆς
θρομβοκυτταροπενίας, ἐπαγόμενης ἀπὸ ἡπαρίνη, δὲν εἶναι ἀληθές;
Α. Πτώση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν αἱμοπεταλίων
κάτω ἀπὸ 100.000/mm³ ἢ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ
τους κάτω ἀπὸ 50% τῆς ἀρχικῆς τιμῆς.
Β. Ὁ ἀριθμὸς τῶν αἱμοπεταλίων πέφτει 24
ὧρες μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἡπαρίνης.
Γ. Πιὸ συχνὴ σὲ χειρουργημένους ἀσθενεῖς.
Δ. Δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δοσολογία τῆς ἡπαρίνης.
Ε. Προκαλεῖ πιὸ συχνὰ φλεβικὲς παρὰ ἀρτηριακὲς θρομβώσεις.
35. Ὅλες οἱ ἀκόλουθες προτάσεις σχετικὰ μὲ τὸν
καρδιακὸ κύκλο εἶναι ἀληθεῖς, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ὁ τρίτος καρδιακός ἦχος (S3) ἀντιστοιχεῖ
στὴν πρώιμη ταχεῖα διαστολικὴ πλήρωση τῶν
κοιλιῶν.
Β. Ἡ ἀπουσία τοῦ κύματος α στὴν κυματομορφὴ τοῦ φλεβικοῦ σφυγμοῦ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Γ. Ἡ ἰσοογκωτικὴ σύσπαση ἀντιστοιχεῖ στὴν
περίοδο μεταξὺ τοῦ κλεισίματος τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας καὶ τοῦ ἀνοίγματος τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδας.
Δ. Τὸ κῦμα v στὴν κυματομορφὴ τοῦ φλεβικοῦ
σφυγμοῦ ἐμφανίζεται πρὶν ἀπὸ τὸ κῦμα Τ στὸ
ΗΚΓ/ράφημα.
Ε. Ἡ μιτροειδὴς βαλβίδα ἀνοίγει στὴ διαστολή,
ὅταν ἡ πίεση στὴν ἀριστερὴ κοιλία πέφτει σὲ
ἐπίπεδα χαμηλότερα ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ ἀριστεροῦ
κόλπου.
36. Ὅλες οἱ ἀκόλουθες προτάσεις, σχετικὰ μὲ τὶς
ἀρρυθμίες ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τοξικὸ δακτυλιδισμό, εἶναι σωστές, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Κοιλιακὴ διδυμία μὲ ποικίλη μορφολογία
εἶναι ἕνα σημάδι τοξικότητας τῆς διγοξίνης.
Β. Ἡ μὴ παροξυσμικὴ κομβικὴ ταχυκαρδία εἶναι
συνηθισμένη ἀρρυθμία, ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ
τὴν διγοξίνη.
Γ. Κολπικὴ ταχυκαρδία μὲ ἀποκλεισμὸ θέτει
τὴν διάγνωση τοῦ τοξικοῦ δακτυλιδισμοῦ.
Δ. Σὲ ἀσθενῆ ποὺ λαμβάνει διγοξίνη, ἡ ἀνάπτυξη κολποκοιλιακοῦ διαχωρισμοῦ γίνεται,
πιθανῶς, λόγῳ τοῦ τοξικοῦ δακτυλιδισμοῦ.
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Ε. Οἱ πρώιμες κοιλιακὲς συστολὲς εἶναι συνηθισμένες, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἰδιαίτερα εἰδικὲς γιὰ
τὴν παρουσία τοῦ τοξικοῦ δακτυλιδισμοῦ.

Β. Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus
aureus).
Γ. Ἐπιδερμικὸς σταφυλόκοκκος (Staphylococcus epidermidis).
Δ. Enterococcus faecalis.
Ε. Candida albicans.

37. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι ἡ πιὸ συνηθισμένη συγγενὴς ἀνωμαλία στεφανιαίας ἀρτηρίας;
Α. Ἔκφυση τῆς ἀριστερῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας ἀπὸ τὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία (Σύνδρομο 39. Ποιὰ φάση τοῦ κοιλιακοῦ δυναμικοῦ ἐνέργειας
Bland-Garland-White).
εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ μεταβληθεῖ, ἀπὸ ἕνα φάρμακο ποὺ ἐμποδίζει τοὺς διαύλους νατρίου;
Β. Στεφανιαῖο ἀρτηριοφλεβικὸ συρίγγιο.
Α. Φάση 0.
Γ. Ἡ ἔκφυση τῆς περισπωμένης ἀρτηρίας ἀπὸ
Β. Φάση 1.
τὸν δεξιὸ κόλπο τοῦ Valsalva.
Γ. Φάση 2.
Δ. Ἡ ἔκφυση τῆς δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ κόλπο τοῦ Valsalva.
Δ. Φάση 3.
Ε. Συγγενὴς στεφανιαία στένωση ἢ ἀτρησία.
Ε. Φάση 4.
38. Ἕνας ἀσθενὴς παρουσιάζει ἐμβολικὰ ἐπει- 40. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀντιπηκτικὰ προτισόδια 1 μῆνα μετὰ τὴν ἁπλὴ ἀντικατάσταση
μᾶται γιὰ τὴν διενέργεια ἀγγειοπλαστικῆς σὲ
τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας. Ἔχει πυρετὸ ἀπὸ
ἕναν ἀσθενῆ μὲ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο καὶ
τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Τὸ διοισοφάγειο
ἱστορικὸ θρομβοκυτοπενίας ποὺ προκαλεῖται
ὑπερηχογράφημα δείχνει ἐκβλαστήσεις στὸν
ἀπὸ ἡπαρίνη;
δακτύλιο τῆς βαλβίδας. Καλλιὲργειες αἵματος
Α. Μὴ κλασματοποιημένη ἡπαρίνη.
ἔχουν ληφθεῖ. Ποιὸς μικροοργανισμὸς εἶναι
Β. Ἐνοξαπαρίνη.
πιὸ πιθανὸ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους;
Γ. Μπιβαλιρουδίνη.
Α. Πρασινίζων στρεπτόκοκκος (Streptococcus
Δ. Φονταπαρινόξη (Fondaparinux).
viridans).
Ε. Δαλτεπαρίνη.

