ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Ὁκτώβριος 2017
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. Α) Διάρκεια καὶ εἶδος ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς στὰ ὀξέα σύνδρομα μὲ συνοδὸ κολπικὴ μαρμαρυγή.
Β) Ἀλλαγὴ ἀπὸ κουμαρινικὰ σὲ νεότερα ἀντιπηκτικὰ (NOAC) καὶ ἀντίστροφα. Πότε καὶ πῶς;
2. A) Τί εἶναι τὰ τελομερῆ; Ποιὸς ὁ ρόλος τους στὴν Καρδιολογία;
Β) Ὁ ρόλος τῶν mRNA στὴν Καρδιολογία.
3. A) Πῶς γίνεται σωστὰ ἡ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης;
Β) Ποιὲς οἱ πληροφορίες ἀπὸ τὴν 24ωρη καταγραφὴ τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης ποὺ xρησιμοποιοῦνται
στὴν κλινικὴ πράξη;
4. Α) Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ἀναιμία. Διάγνωση – Θεραπεία.
Β) Πρόληψη θρομβοεμβολῆς: Τί νεώτερο ἀπὸ τὶς μελέτες EINSTEIN, AMPLIFY, WARFASA;
5. Α) Ἀθλητικὴ καρδιά. Τί περιλαμβάνει. Διαφορικὴ διάγνωση.
Β) Συχνότερες αἰτίες αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου στοὺς ἀθλητές..
6. Α) Ταχυμυοκαρδιοπάθεια. Μηχανισμὸς πρόκλησης, θεραπεία.
Β) Φαινόμενο καρδιακῆς μνήμης. Ὁρισμός, μηχανισμοί, ἐπιπτώσεις.
7. Συχνότεροι ὄγκοι καρδιᾶς: Διάγνωση καὶ θεραπεία.
8. Τροποποιημένα κριτήρια DUKE γιὰ τὴ διάγνωση τῆς λοιμώδους ἐνδοκαρδίτιδας (παθολογοανατομικά καὶ κλινικά). Χημειοθεραπεία σταφυλοκοκκικῆς προσβολῆς αὐτόχθονης βαλβίδας.
9. Προγνωστικοὶ παράγοντες καὶ φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς πνευμονικῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.
10. Α) Κλινικά, ἠχοκαρδιογραφικὰ καὶ αἱμοδυναμικὰ εὑρήματα διαφορικῆς διάγνωσης τῆς συμπιεστικῆς περικαρδίτιδας ἀπὸ τὴν περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
Β) Στένωση ἀορτῆς χαμηλῆς ροῆς καὶ χαμηλῆς κλίσης πίεσης: Διάγνωση – Θεραπεία.

Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Παράδοξος σφυγμὸς στὴν περικαρδίτιδα ὁρίζεται ὡς ἑξῆς:
Α. Μείωση τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης >10mmHg κατὰ τὴν εἰσπνοή.
Β. Μείωση τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
>20mmHg κατὰ τὴν εἰσπνοή.

Γ. Μείωση τῆς διαστολικῆς πίεσης μὲ τὴν εἰσπνοή.
Δ. Παραμονὴ σταθερῆς τῆς διαστολικῆς πίεσης μὲ τὴν εἰσπνοή.
2. Σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλ-
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βίδας ἔγιναν οἱ ἀκόλουθες μετρήσεις: Ὄγκος
παλμοῦ διὰ τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας 80cc/
beat, ὄγκος παλμοῦ διὰ τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας 140 cc/beat, TVI τῆς ἀνεπάρκειας τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας 100cm. Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι:
Α. Μικροῦ βαθμοῦ.
Β. Μέτριου βαθμοῦ.
Γ. Σοβαροῦ βαθμοῦ.
Δ. Δὲν μπορεῖ νὰ καθορισθεῖ.
3. Τὰ παρακάτω δεδομένα ἀφοροῦν ἄνδρα 72
ἐτῶν μὲ ἀσβέστωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας:
ταχύτητα χώρου ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας V1=0.8 m/sec, ταχύτητα διὰ τῆς ἀορτικῆς
βαλβῖδος V2=4 m/sec, διάμετρος χώρου ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (LVOT=2cm). Τὸ
ὑπολογισθὲν στόμιο τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
εἶναι:
A. 0.4 cm2
B. 0.6 cm2
Γ. 0.8 cm2
Δ. 1 cm2
4. Ποιοὶ ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν παράγοντες
αἰφνιδίου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια;
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. Πάχος μυοαρδιακοῦ τοιχώματος >30mm.
Δ. Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνιδίου θανάτου.
5. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστά;
Α. Στὴν ἀμυλοείδωση, τὰ ἰνίδια τοῦ ἀμυλοειδοῦς δεσμεύουν τὴ δακτυλίτιδα μὲ κίνδυνο
τοξικότητας τοῦ φαρμάκου.
Β. Στὴν ἀμυλοείδωση, ἡ βεραπαμίλη καὶ ἡ νιφεδιπίνη θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγονται, λόγῳ
τῆς συχνῆς προσβολῆς τοῦ ἐρεθισματαγωγοῦ
συστήματος.
Γ. Στὴν σαρκοείδωση, κλινικὰ καρδιολογικὲς
ἐκδηλώσεις ἀνιχνεύονται στὸ 15% τῶν περιπτώσεων.
Δ. Στὴν σαρκοείδωση, τὸ μυοκάρδιο προσ
βάλλεται ὑπενδοκαρδιακά.
6. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν νόσο
Kawasaki;
Α. Ἡ πάθηση ἀφορᾶ κυρίως σὲ παιδιὰ ἡλικί-
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ας μικρότερης τῶν 5 ἐτῶν.
Β. Ἀποτελεῖ τὴν κύρια αἰτία ἰσχαιμικῆς καρδιοπάθειας στὰ παιδιά.
Γ. Ἡ θεραπεία μειώνει τὸ ποσοστὸ τῶν ἀνευρυσμάτων στὰ στεφανιαῖα ἀγγεῖα στὸ 3-5%.
Δ. Ἡ θεραπεία δὲν ἔχει καμιά ἐπίπτωση στὴν
ἐμφάνιση τῶν ἀνευρυσμάτων στὰ στεφανιαῖα
ἀγγεῖα.
7. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστὰ γιὰ τὰ
αἴτια ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου σὲ μικρὴ
ἡλικία;
Α. Ἀθηροσκλήρωση 80%.
Β. Συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν 20%.
Γ. Χρήση κοκαΐνης 5-20%.
Δ. Ὑπερπηκτικὲς καταστάσεις 5%.
8. Ticagrelor: Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;
Α. Μιὰ τριαζολοπυριμιδίνη, ἡ ὁποία ἀπορροφᾶται ταχέως ἀπὸ τὸ ἔντερο.
Β. Ἀπαιτεῖται περαιτέρω βιομετατροπὴ γιὰ
ἐνεργοποίηση.
Γ. Δεσμεύεται ἄμεσα μὲ τὸν ὑποδοχέα P2Y12
τῆς διφωσφορικῆς ἀδενοσίνης τῶν αἱμοπεταλίων.
Δ. Ἔχει χρόνο ἡμίσειας ζωῆς 7-8 ὧρες.
9. Νόσος Brugada: Ποιὰ ἐκ τῶν κατωθι εἶναι
σωστά;
Α. Εἶναι μιὰ κληρονομικὴ πρωτοπαθὴς νόσος
τοῦ ἠλεκτρικοῦ συστήματος.
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.
10. Τὸ βέλος στὴν Εἰκόνα 1 δείχνει:
Α. Θρόμβο τῆς κορυφῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Θρόμβο δεξιᾶς κοιλίας.
Γ. Θρόμβο ἀριστεροῦ κόλπου.
11. Ἀσθενὴς μὲ προσθετικὴ βαλβίδα στὴ θέση
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τοῦ κύματος Τ στὸ 4% ἕως 14%.
Δ. Οἱ δεξιόστροφες μετατοπίσεις εἶναι πιὸ συνήθεις ἀπὸ τὶς ἀριστερόστροφες.
14. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ μικροῦ βαθμοῦ στένωση τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας, μὲ πάχυνση καὶ ἐλαφρὰ
ἀσβέστωση τῶν πτυχῶν τῆς βαλβίδας, ἡ ἐξέλιξη σὲ σοβαρὴ στένωση ἀνέρχεται σέ:
Α. 10% τὴν ἑπόμενη 5ετία.
Β. 50% τὴν ἑπόμενη 5ετία.
Γ. 10% τὴν ἑπόμενη 10ετία.
Δ. 50% τὴν ἑπόμενη 10ετία.

Εἰκόνα 1
τῆς μιτροειδοῦς no. 29 ἔχει μέση κλίση πίεσης
(diastolic gradient) 10 mmHg, μὲ καρδιακὴ
συχνότητα 70 σφ/λεπτὸ καὶ pressure half-time
200ms. Τὰ ὑπερηχογραφικὰ αὐτὰ εὑρήματα
εἶναι συμβατὰ μέ:
Α. Καλῶς λειτουργοῦσα προσθετικὴ βαλβίδα.
Β. Στένωση τῆς προσθετικῆς βαλβίδας.
Γ. Σοβαρὴ ἀναιμία προκαλοῦσα ὑψηλῆς παροχῆς ἀνεπάρκεια.
Δ. Σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τῆς προσθετικῆς.
12. 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 κυανωτικὲς συγγενεῖς καρδιοπάθειες.
Γ. Τὸ διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα διενεργεῖται ἀκόμα καὶ στὶς περιπτώσεις μὲ θετικὰ
εὑρήματα ἀπὸ τὸ διαθωρακικὸ ὑπερηχογράφημα (Class IIaC).
Δ. Τὸ διαθωρακικὸ ὑπερηχογράφημα ἀπαιτεῖται μετὰ τὴν συμπλήρωση τῆς ἀντιβιωτικῆς
ἀγωγῆς μετεγχειρητικὰ (Class IC).
13. Tὸ ΗΚΓράφημα 12 ἀπαγωγῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης ἀλλάζει. Ποιὰ ἐκ τῶν
κατωτέρω εἶναι σωστά;
Α. Μετατόπιση τοῦ ἄξονα QRS στὸ μετωπιαῖο ἐπίπεδο.
Β. Μὴ εἰδικὲς ἀλλαγὲς τοῦ τμήματος ST καὶ
τοῦ κύματος Τ στὸ 50%.
Γ. Μὴ εἰδικὲς ἀλλαγὲς τοῦ τμήματος ST καὶ

15. Ἐκφύλιση τῆς βιολογικῆς προσθετικῆς βαβδίδας παρατηρεῖται συχνότερα σὲ ἀσθενεῖς:
Α. Μὲ συστηματικὰ φλεγμονώδη νοσήματα.
Β. Μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο.
Γ. Ἀσθενεῖς <60 ἐτῶν.
Δ. Κανένα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω.
16. Ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση στὸ παρακάτω ΗΚΓράφημα (Eἰκόνα 2) εἶναι:
Α. Πνευμονικὴ ἐμβολή.
Β. Ὀπίσθιο ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.
Γ. Σοβαρὴ στένωση τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Σοβαρὴ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
17. 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.
18. H χορήγηση ἐπρερενόνης ἄμεσα, 3-14 ἡμέρες
μετὰ τὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου, μειώνει τὸν
σχετικὸ κίνδυνο γιὰ θάνατο:
Α. 50%.
Β. 15%.
Γ. 30%.
Δ. Δὲν τὸ ἐπηρεάζει.
19. Ἡ ivabradine:
Α. Μειώνει τὸ If ρεῦμα στὸν φλεβόκομβο.
Β. Μειώνει τὸ If ρεῦμα στὸν κόμβο.
Γ. Χορηγεῖται γιὰ ἔλεγχο συχνότητας σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ.
20. Τὰ πλέον συνήθη ἐπείγοντα καρδιολογικὰ
συμβάματα σὲ ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι:
Α. Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
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Εἰκόνα 2
Ποιὸ ἀπὸ τὶς παρακάτω εὐθύνεται γιὰ τὴν
συμπτωματολογία του:
Α. Ρήξη τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος.
Β. Ρήξη τοῦ μυοκαρδίου.
Γ. Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς.
Ε. Καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.

Β. Ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Τὰ θρομβοεμβολικὰ φαινόμενα.
Δ. Ἀρρυθμίες.
21. Ἄνδρας 59 ἐτῶν, παχύσαρκος, καπνιστής,
μὲ ὑπέρταση, δυσλιπιδαιμία, προσέρχεται
μὲ ὀξὺ θωρακικὸ ἄλγος. Ἡ στεφανιογραφία
ἀποκαλύπτει πλήρη ἀπόφραξη τοῦ ἔνοχου
ἀγγείου καὶ ὑποβάλλεται σὲ ἀποτυχημένη
προσπάθεια διάνοιξής του. Μετὰ ἀπὸ 48 ὧρες
παρουσιάζει ὀξεῖα δύσπνοια, φλεβοκομβικὴ
ταχυκαρδία καὶ ἡ κλινικὴ ἐξέταση ἀποκαλύπτει αὐξημένη σφαγιτιδικὴ πίεση, διάχυτους
ὑγροὺς καὶ συστολικὸ φύσημα 2/6 στὴν κορυφὴ τῆς καρδιᾶς (Εἱκόνα 3).

22. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω δὲν εἶναι ἀληθὲς γιὰ
τὸ Σύνδρομο Κearns-Sayre;
Α. Εἶναι νόσος τῶν μιτοχονδρίων.
Β. Ἔχει καλὴ πρόγνωση.
Γ. Συνδέεται μὲ αἰφνίδιο θάνατο.
Δ. Ἕνα χαρακτηριστικό του εἶναι ἡ ὀφθαλμοπληγία.
Ε. Συνοδεύεται μὲ πλήρη Κκ ἀποκλεισμό.

Εἰκόνα 3
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23. Ἀσθενὴς 30 ἐτῶν, μὲ ἐπεισόδια ταχυκαρδίας ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, ὑποβάλλεται σὲ
ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη. Κατὰ τὴν προγραμματισμένη κοιλιακὴ διέγερση ἔχουμε τὴν
παρακάτω ἀπάντηση Εἱκόνα 4:
PCS Ἐγγὺς στεφανιαῖος κόλπος, DCS Ἄπω
στεφανιαῖος κόλπος, HBEHis, ΗRA ὑψηλὸς
δεξιὸς κόλπος, RV Δεξιὰ κοιλία, Α Κολπικὸ
σῆμα, V Κοιλιακὸ σῆμα.
Ἀπὸ τὴν ἀνάδρομη κολπικὴ διέγερση προκύπτει ὅτι πρόκειται γιά:
Α. Koμβική ἀπὸ ἐπανείσοδο ταχυκαρδία.
Β. Ἀριστερὸ δεμάτιο.

Εἰκόνα 4

Γ. Δεξιὸ διαφραγματικὸ δεμάτιο.
Δ. Δὲν ὑπάρχει δεμάτιο.
24. 28 ἐτῶν ἀσθενής, μὲ ἱστορικὸ 2 ἐπεισοδίων
ταχυκαρδίας, παρουσιάζεται στὸ ΤΕΠ μὲ αἴσθημα παλμῶν ἀπὸ 3ώρου καὶ ὀπισθοστερνικὴ δυσφορία. Τὸ ΗΚΓράφημα (Εἱκόνα 5)
ἀποκαλύπτει τὴν παρακάτω ταχυκαρδία. Ἡ
ΑΠ τοῦ ἀσθενῆ εἶναι 120/80mmHg. Ἡ ἰδανικὴ ἐπείγουσα θεραπεία εἶναι:
Α. DCshock.
Β. Ἀδενοσίνη.
Γ. Προκαϊναμίδη IV.
Δ. Βεραπαμίλη IV.
25. Πρόσωπο 35 ἐτῶν, παραπέμπεται γιὰ διερεύνηση συγκοπτικοῦ ἐπεισοδίου στὸ γυμναστήριο. Προηγούμενο ἱστορικὸ ἀρνητικό.
Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνίδιου θανάτου,
σὲ ἡλικία 45 ἐτῶν πατέρα καὶ 50 ἐτῶν θείου.
Κλινικὴ ἐξέταση ἀσήμαντα εὑρήματα, ὑπέρηχος καρδιᾶς ἐλαφρὰ αὐξημένες διαστάσεις
δεξιᾶς κοιλίας μὲ ἤπια ἔκπτωση τῆς συστολικῆς της λειτουργίας. Τὸ ΗΚΓράφημα (Εἱκόνα
6), τὸ ἱστορικὸ καὶ οἱ ἐξετάσεις κατευθύνουν
στὴ διάγνωση:
A. Νευροκαρδιογενὴς συγκοπή.
B. RVOT κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. HCM.
Δ. Long QT σύνδρομο.

Εἰκόνα 5
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Εἰκόνα 6
Ε. Ἀρρυθμιογόνος δεξιὰ μυοκαρδιοπάθεια.
26. Οἱ προσπάθειες ἀποκάλυψης ἀποκεκρυμμένου LQTS (θετικὸς γενότυπος, ἀρνητικὸς
φαινότυπος) βελτιώνονται μὲ τὶς παρακάτω
δοκιμασίες, ἐκτὸς ἀπὸ μία:
Α. Δοκιμασία κόπωσης μὲ ἐπιμήκυνση τοῦ
διαστήματος QT στὴν ἀρχὴ τῆς ἀνάνηψης.
Β. Ἔγχυση χαμηλῆς δόσης ἐπινεφρίνης μὲ παράδοξη ἐπιμήκυνση τοῦ διαστήματος QT.
Γ. ΗΦΕ μὲ εἰσαγωγὴ πολύμορφης ΚΤ.

προλόλη, διούρηση, ἀνασταλτὴ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου. Ἐνῶ νοσηλεύεται, ἐμφανίζει ἐπεισόδια πολύμορφης κοιλιακῆς ταχυκαρδίας ΤdP.
Τὸ QT εἶναι 640ms καὶ ἡ βασικὴ βηματοδοτικὴ
καρδιακὴ συχνότητα 55bpm.
Μετὰ τὰ πρῶτα θεραπευτικὰ μέτρα τί ἀπὸ τὰ
παρακάτω πρέπει νὰ γίνει:
Α. Χορήγηση ἰσοπρεναλίνης.
Β. Χορήγηση προκαϊναμίδης.
Γ. DC shock.
Δ. Αὔξηση τῆς βασικῆς βηματοδοτικῆς συχνότητας.

27. Παράγοντες ποὺ προάγουν τὴν σύνθεση ἢ
δράση τοῦ ΝΟ βοηθοῦν στὴ θεραπεία τῆς
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρα- 29. Σχετικὰ μὲ τὴν θρομβοπενία ἀπὸ ἡπαρίνη
(ΗΙΤ) ὅλα εἶναι σωστά, ἐκτὸς ἀπό:
κάτω περιγράφει καλύτερα τὶς ἰδιότητες τοῦ
Α. Ἡ ΗΙΤ προκαλεῖται ἀπὸ αὐτοαντισώματα
ΝΟ;
ἐναντίον τοῦ συμπλέγματος ἡπαρίνης ἢ LMWH
Α. Προάγει τὴν ἀγγειοδιαστολή.
με τὸν PF4.
Β. Προάγει τὴν κοιλιακὴ ὑπερτροφία καὶ
Β. Εἶναι πιὸ συχνὴ στοὺς χειρουργικοὺς ἀπὸ
ἴνωση.
ὅτι στοὺς παθολογικοὺς ἀσθενεῖς.
Γ. Συμβάλλει στὴν ἀθηροσκλήρωση.
Γ. Ἡ θρόμβωση παρατηρεῖται σὲ 50% τῶν περιΔ. Ἐνεργοποιεῖ τὸ σύστημα ρενίνης-ἀγγειοπτώσεων.
τασίνης.
Δ. Ἡ θρομβοπενία τυπικὰ εἰσβάλλει 14 ἡμέρες
28. Ἀσθενὴς 70 ἐτῶν, μὲ στεφανιαία νόσο, ΚΕ
μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς θεραπείας μὲ ἡπαρίνη.
45% καὶ μόνιμο DDD βηματοδότη ἀπὸ ἐτῶν,
γιὰ σύνδρομο νοσοῦντος φλεβοκόμβου, εἰσά- 30. Ἀσθενὴς 77 ἐτῶν μὲ τελικοῦ σταδίου χρόνια
γεται στὴ μονάδα ἐμφραγμάτων μὲ ὀξὺ πνευἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια εἰσάγεται μὲ
μονικὸ οἴδημα. Λαμβάνει ἀμιωδαρόνη, μετοὀξεῖα δύσπνοια. Τὸ ΗΚΓράφημά του εἶναι ἡ
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Εἰκόνα 7
Εἰκόνα 7:
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω, σχετικὰ μὲ τὴ θεραπεία τῆς παραπάνω ἀρρυθμίας, εἶναι λάθος;
Α. Ἡ θεραπεία ἀποσκοπεῖ κυρίως στὴν βελτίωση τῆς ὑποκείμενης ἐξωκαρδιακῆς νόσου.
Β. Χορήγηση διγοξίνης.
Γ. Χορήγηση ἀνταγωνιστῶν Ca.
Δ. Χορήγηση ἀμιωδαρόνης.
31. Μιὰ 32χρονη γυναῖκα εἶναι ἔγκυος 20 ἑβδομάδων καὶ ἔχει ἱστορικὸ σακχαρώδους διαβήτη κύησης. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προγραμματισμένης ἐξέτασης διαπιστώθηκε ἀρτηριακὴ
πίεση 154/96 mmHg καὶ καρδιακὴ συχνότητα
60 b/min. Στὰ ἐργαστηριακά της διαπιστώνεται πρωτεϊνουρία, αὐξημένο οὐρικὸ ὀξὺ καὶ
χαμηλὸ κάλιο. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω μέτρα
θεωρεῖται τὸ πιὸ κατάλληλο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης;
α) Παρακολουθεῖτε προσεκτικὰ τὴν ἀρτηρια
κὴ πίεση καὶ παρέχετε ὑποστηρικτικὴ φροντίδα.
β) Ξεκινᾶτε losartan 50mg ἡμερησίως, ἐνῶ παρακολουθεῖτε τὴν ἀρτηριακὴ πίεση.
γ) Ξεκινᾶτε methyldopa 250mg κάθε 6 ὧρες,
ἐνῶ παρακολουθεῖτε τὴν ἀρτηριακὴ πίεση.

δ) Ξεκινᾶτε τὴν λαβεταλόλη 100mg κάθε 12
ὧρες, ἐνῶ παρακολουθεῖτε τὴν ἀρτηριακὴ
πίεση.
ε) Ξεκινᾶτε τὴν χλωροθαλιδόνη 25mg ἡμερησίως, ἐνῶ παρακολουθεῖτε τὴν ἀρτηριακὴ
πίεση.
32. Ποιοὶ ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους συνδυασμοὺς
διουρητικῶν χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συμφόρησης, ὅταν διαπιστωθεῖ ἀντίσταση στὰ διουρητικά;
α) Ὑδροχλωροθειαζίδη καὶ σπιρονολακτόνη.
β) Σπιρονολακτόνη καὶ τορασεμίδη.
γ) Φουροσεμίδη καὶ σπιρονολακτόνη.
δ) Φουροσεμίδη καὶ μετολαζόνη.
ε) Νεσιριτίδη καὶ σπιρονολακτόνη.
33. Γυναῖκα ἡλικίας 68 ἐτῶν εἰσάγεται στὸ νοσοκομεῖο μὲ ὀξεῖα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἡ
φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ ἐλάμβανε ἦταν φελοδιπίνη 2.5mg καὶ ἀτορβαστατίνη 20mg. Οἱ
αἱμοδυναμικὲς παράμετροι, ποὺ ἐλήφθησαν
μὲ δεξιὸ καθετηριασμό, ἔχουν ὡς ἑξῆς:
	-πίεση ἐνσφήνωσης (PCWP): 16 mmHg
	-καρδιακὴ παροχὴ (CO): 1.8 L/min/m2
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι ἡ καταλληλότε-
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ρη θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση;
α) Ὑγρὰ καὶ ἰνότροπα.
β) Διουρητικὰ καὶ ἀγγειοδιασταλτικά.
γ) Ὑγρά, ἰνότροπα καὶ ἀγγειοδιασταλτικά.
δ) Διουρητικά, ὑγρὰ καὶ ἰνότροπα.
ε) Διουρητικά, ἰνότροπα καὶ ἀγγειοδιασταλτικά.
34. Ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα διαστήματα ἢ συμ
πλέγματα τοῦ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος
ἀντιστοιχεῖ πιὸ κοντὰ στὴ φάση 3 τοῦ κοιλιακοῦ δυναμικοῦ ἐνέργειας;
α) Διάστημα PR.
β) Σύμπλεγμα QRS.
γ) Διάστημα QT.
δ) Κῦμα Τ.
ε) Διάστημα ST.
35. Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες καταστάσεις
σχετίζεται μὲ αὐξημένη διαστολικὴ πίεση στὴ
δεξιὰ κοιλία, ὅπως φαίνεται στὸ παρακάτω
σχῆμα (Εἰκόνα 8), ἐκτὸς ἀπό:
α) Καρδιακὸ ἐπιπωματισμό.
β) Ὀξὺ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
γ) Μαζικὴ πνευμονικὴ ἐμβολή.
δ) Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
ε) Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
36. Ἕνας ἄντρας ἡλικίας 34 ἐτῶν λαμβάνει χημειοθεραπεία μὲ δοξορουβικίνη γιὰ λὲμφωμα.
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Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες καταστάσεις εἶναι ἀληθὴς σχετικὰ μὲ τὸν κίνδυνο καρδιοτοξικότητας ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴ δοξορουβικίνη, ἐκτὸς ἀπό:
α) Προηγούμενη ἢ ταυτόχρονη ἀκτινοβολία
τοῦ μεσοθωρακίου αὐξάνει τὸν κίνδυνο καρδιοτοξικότητας.
β) Οἱ ἡλικιακὲς ὁμάδες, ποὺ κινδυνεύουν περισσότερο, εἶναι οἱ πολὺ νέοι καὶ οἱ πολὺ ἡλικιωμένοι.
γ) Ἡ μυοκαρδιοπάθεια δὲν ἀναπτύσσεται,
ἐκτὸς ἂν ἡ συνολικὴ ἀθροιστικὴ δόση ὑπερβεῖ τὰ 700 mg/m2.
δ) Ἡ ταυτόχρονη χρήση τῆς κυκλοφωσφαμίδης αὐξάνει τὸν κίνδυνο καρδιοτοξικότητας.
ε) Κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας
45% αὐξάνει τὸν κίνδυνο καρδιοτοξικότητας.
37. Ἕνας ἄντρας 42 ἐτῶν προσέρχεται στὰ ἐπείγοντα αἰτιώμενος ζάλη καὶ αἴσθημα παλμῶν.
Δὲν λαμβάνει καμία φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ
ἔχει συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση 100 mmHg.
Τὸ ΗΚΓράφημα παρουσιάζεται παρακάτω
(Εἰκόνα 9). Ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα φάρμακα
θὰ ἦταν κατάλληλο γιὰ ἀρχικὴ ἀντιμετώπιση;
α) Λιδοκαΐνη.
β) Ἀδενοσίνη.
γ) Μετοπρολόλη.
δ) Προκαϊναμίδη.
ε) Διλτιαζέμη.
38. Ἡ πνευμονικὴ ὑπέρταση σὲ ἀσθενεῖς μὲ σκληρόδερμα ὀφείλεται σὲ:
α) Φλεγμονώδη ἀγγειοπάθεια.
β) Πνευμονικὴ ἴνωση.
γ) Ἀγγειόσπασμο.
δ) Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.
ε) Κανέναν ἀπὸ τοὺς παραπάνω παθοφυσιολογικοὺς μηχανισμούς.

Εἰκόνα 8

39. Πρόκειται νὰ ἀντιμετωπίσετε ἀσθενῆ μὲ ρυθμικὴ ταχυκαρδία καὶ εὐρέα QRS. Πρὶν ἀπὸ
τὴν ἔναρξη τῆς θεραπείας, ἐλέγχετε τὸ ΗΚΓράφημα γιὰ νὰ διακρίνετε τὴν κοιλιακὴ
ταχυκαρδία (VT) ἀπὸ τὴν ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία (SVT) μὲ ἀλλοδρομία. Ποιὲς ἀπα-
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Εἰκόνα 9
γωγὲς πιθανότατα θὰ σᾶς βοηθήσουν γιὰ νὰ
κάνετε τὴ διαφορικὴ διάγνωση;
α) Ἀπαγωγὲς V1 καὶ V2.
β) Ἀπαγωγὴ V4.
γ) Ἀπαγωγὴ V6.
δ) Ἀπαγωγὲς V1-2 καὶ V6.
ε) Καμία ἀπὸ αὐτὲς δὲν βοηθάει στὴ διαφορικὴ διάγνωση.

40. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα μπορεῖ νὰ
προκαλέσει, ὡς παρενέργεια, ἐρυθηματώδη
λύκο;
α) Κλονιδίνη.
β) Μινοξιδίλη.
γ) Ὑδραλαζίνη.
δ) Δοξαζοσίνη.
ε) Ρεζερπίνη.

