ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Ἀπρίλιος 2017
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. Α) Δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα- Θεραπευτικὴ προσέγγιση.
Β) Ἐκτίμηση λειτουργικότητας προσθετικῶν βαλβίδων.
2. Α) Λιπώδης ἱστὸς καὶ στεφανιαία νόσος.
Β) Μέθοδοι ἐκτίμησης λειτουργικότητας τῆς στεφανιαίας κυκλοφορίας - Πλεονεκτήματα καὶ
περιορισμοὶ τῶν μεθόδων.
3. Α) Ἐνδείξεις βηματοδότησης ἐπὶ κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Β) Προαθλητικὸς καρδιολογικὸς ἔλεγχος: τί περιλαμβάνει;
4. Α) Διαφορὲς μεταξὺ ἀθηρωματικῆς πλάκας, καρωτίδων καὶ στεφανιαίων ἀγγείων.
Β) Ὑποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα: πῶς ἀντιμετωπίζεται;
5. Ἠλεκτροκαρδιογραφικὰ καὶ ὑπερηχοκαρδιογραφικὰ διαγνωστικὰ κριτήρια ὑπερτροφίας τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας. Διαφορικὴ διάγνωση (ἀπὸ τὸ ΗΚΓράφημα) τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ δεξιοῦ σκέλους ἀπὸ τὴν ὑπερτροφία τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
6. Κριτήρια καταλληλότητας γιὰ ἐμφύτευση συσκευῆς μηχανικῆς ὑποστήριξης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Ἀντενδείξεις μεταμόσχευσης καρδιᾶς.
7. Αἴτια, κλινικὲς ἐκδηλώσεις καὶ αἱμοδυναμικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς χρόνιας ἀντιρροπούμενης, τῆς
χρόνιας μὴ ἀντιρροπούμενης καὶ τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
8. Α) Μεταβολικὸ σύνδρομο καὶ καρδιὰ : Διάγνωση καὶ θεραπεία.
Β) Ἐκδηλώσεις ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ὑπερθυρεοειδισμοῦ καὶ ὑποθυρεοειδισμοῦ.
9. Α) Ἠλεκτρικὴ θύελλα. Τί εἶναι καὶ πῶς ἀντιμετωπίζεται.
Β) Θεραπεία κολπικοῦ καὶ κοιλιακοῦ πτερυγισμοῦ.
10. Ἐπιπτώσεις ὑπνικῆς ἄπνοιας στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα.

Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα προκαλεῖ
ψευδῶς θετικὴ δοκιμασία κοπώσεως;
Α. Ἀναστολεῖς β-ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων.
Β. Ἀναστολέας τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου
ἀγγειοτασίνης.
Γ. Νιτρώδη.
Δ. Δακτυλῖτις.
Ε. Φαινοθειαζίνες.

2. Ποιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω καταστάσεις μπορεῖ
νὰ προκαλέσει ψευδῶς ἀρνητικὴ δοκιμασία
κοπώσεως;
Α. Πρόσθιος ἀριστερὸς ἡμιαποκλεισμός.
Β. Ὑπερτροφία ἀριστερῆς κοιλίας.
Γ. Πρόπτωση μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Σύνδρομο προδιέγερσης (π.χ. WPW).
Ε. Σύνδρομο Χ.
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3. Κοκαΐνη καὶ ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα.
Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:
α) Ἡ κοκαΐνη ἀναστέλλει τὴν προσυναπτικὴ
ἐπαναπρόσληψη νευροδιαβιβαστῶν.
β) Ἡ κοκαΐνη ἔχει ἄμεση ἀγγειοσυσπαστικὴ
δράση.
γ) Ἡ κοκαΐνη μεταβολίζεται στὸ ἧπαρ καὶ
ἀποβάλλεται ἀπὸ τοὺς νεφρούς.
δ) Ὁ σχηματισμὸς ἐνδοστεφανιαίου θρόμβου
εἶναι σπάνιος.
4. Σὲ ποιοὺς ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὑπερτασικοὺς
δὲν θὰ χρησιμοποιούσατε ἀναστολεῖς μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης ὡς θεραπεία;
α) Μὲ νεφροπαρεγχυματικὴ ὑπέρταση.
β) Ὑπερήλικες διαβητικοὺς χαμηλῆς ρενίνης.
γ) Ἐγκυμοσύνη.
δ) Μὲ νεφραγγειακὴ ὑπέρταση.
ε) Παχύσαρκους ὑπερτασικοὺς μὲ δυσλιπιδαιμία.
5. Ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὴν σύγκλειση τοῦ ἀνοικτοῦ
ᾠοειδοῦς τρήματος.
Α. Ἀρρυθμία.
Β. Θρόμβωση-ἐμβολή.
Γ. Ἄπνοια.
Δ. Πυρετός.
Ε. Διάβρωση τοῦ ἀορτικοῦ τοιχώματος.
6. Σημειῶστε τὶς ἐπιπλοκὲς τῆς ἀμιωδαρόνης:
Α. Ὑπόταση.
Β. Βραδυκαρδία.
Γ. Τorsade de pointes.
Δ. Δυσκοιλιότητα.
Ε. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.
7. Τὸ 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
τοῦ κύματος Τ στὸ 4% ὥς 14%.
Δ. Οἱ δεξιόστροφες μετατοπίσεις εἶναι πιὸ συνήθεις ἀπὸ τὶς ἀριστερόστροφες.
8. Σὲ σοβαρὴ στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβί-
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δας τὰ κλινικὰ εὑρήματα μπορεῖ νὰ εἶναι:
Α. Στηθάγχη.
Β. Δύσπνοια στὴν προσπάθεια.
Γ. Συγκοπτικὰ ἐπεισόδια.
Δ. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.
9. Σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες κατευθυντήριες
ὁδηγίες γιὰ τὶς βαλβιδοπάθειες, ποιὰ ἐκ τῶν
κατωτέρω εἶναι σωστά;
Α. Γιὰ τὴν σοβαροῦ βαθμοῦ ἰσχαιμικὴ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας ἰσχύει
ERO≥0.4CM2 καὶ ἀνεπαρκοῦν ὄγκος ≥60ml.
B. Γιὰ τὴν σοβαροῦ βαθμοῦ ἰσχαιμικὴ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας ἰσχύει
ERO≥0.2CM2 καὶ ἀνεπαρκοῦν ὄγκος ≥30ml.
Γ. Γιὰ τὴν σοβαροῦ βαθμοῦ πρωτοπαθῆ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας ἰσχύει
ERO≥0.4CM2 καὶ ἀνεπαρκοῦν ὄγκος ≥60ml.
Δ. Ἡ προοδευτικὴ αὔξηση τῆς τελοσυστολικῆς διαμέτρου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἡ
προοδευτικὴ μείωση τοῦ κλάσματος ἐξώθησης ἀποτελεῖ ἐπιβαρυντικὸ στοιχεῖο γιὰ τὸν
ἀσθενῆ μὲ χρόνια ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας καὶ λαμβάνεται ὑπόψιν ὑπὲρ
τῆς χειρουργικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ ἀσθενοῦς.
10. Στὸ ΗΚΓράφημα (Εἰκ. 1) ποιὰ ἐκ τῶν κατωτερω εἶναι σωστά; Ὑπάρχουν:
Α. Στοιχεῖα διάτασης ἀριστεροῦ κόλπου.
Β. Στοιχεῖα διάτασης δεξιοῦ κόλπου.
Γ. Στοιχεῖα ὑπερτροφίας δεξιᾶς κοιλίας.
Δ. RBBB.
11. Τὸ ΗΚΓράφημα (Εἰκ. 2) ποιὸν ἀσθενῆ χαρακτηρίζει;
Α. Ἀσθενῆ μὲ πρωτοπαθῆ πνευμονικὴ ὑπέρταση.
Β. Ἀσθενῆ μὲ σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς
καὶ πνευμονικὴ ὑπέρταση.
Γ. Ἀσθενῆ μὲ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Δ. Ἀσθενῆ μὲ διαστολικὴ δυσλειτουργία τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας.
12. 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
βαλβίδος V2=4 m/sec, διάμετρος χώρου ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (LVOT=2cm). Τὸ
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Εἰκ. 1

Εἰκ. 2
ὑπολογισθὲν στόμιο τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
εἶναι:
A. 0.4 cm2.
B. 0.6 cm2.
Γ. 0.8 cm2.
Δ. 1 cm2.
13. Ποιοὶ ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν παράγοντες
αἰφνιδίου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια;
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. Πάχος μυοκαρδιακοῦ τοιχώματος >30mm.
Δ. Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνιδίου θανάτου.
14. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν βιωσιμότητα τοῦ μυοκαρδίου μὲ τὸ stress echo;
A. Ἡ διφασικὴ ἀπάντηση ἀποτελεῖ τὸν κα-

λύτερο προγνωστικὸ δείκτη γιὰ τὴν βελτίωση
τῆς συστολικῆς ἀπόδοσης μετὰ ἀπὸ ἐπαναιμάτωση.
Β. Ἡ συνεχὴς βελτίωση τῆς συστολικῆς ἀπόδοσης τῶν δυσλειτουργούντων τμημάτων χαρακτηρίζει τὸ ἀπόπληκτο μυοκάρδιο (stunned
myocardium).
Γ. Ἡ συνεχὴς ἐπιδείνωση τῆς συστολικῆς ἀπόδοσης τῶν δυσλειτουργούντων μυοκαρδιακῶν τμημάτων ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο προβλεπτικὸ δείκτη βελτίωσης τῆς συστολικῆς
ἀπόδοσης μετὰ τὴν ἐπαναιμάτωση.
Δ. Τὸ πάχος τῶν δυσλειτουργούντων μυοκαρδιακῶν τμημάτων συνεκτιμᾶται στὴν μελέτη
βιωσιμότητας τοῦ μυοκαρδίου.
15. Ποιὲς ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν κλινικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ συστηματικοῦ ἐρυθηματώδη
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Εἰκ. 3
λύκου (ΣΕΛ);
Α. Περικαρδίτιδα.
Β. Ἀρτηριίτιδα.
Γ. Φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία.
Δ. Βαλβιδοπάθεια.
16. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστὰ γιὰ τὸν
φλεβοκομβοκολπικὸ ἀποκλεισμό;
Α. Στὸ ΗΚΓράφημα ἀναγνωρίζονται σαφῶς
καὶ οἱ 3 τύποι φλεβοκομβοκολπικοῦ ἀποκλεισμοῦ.
Β. Στὸ ΗΚΓράφημα ἀναγνωρίζεται σαφῶς
μόνον ὁ 1ου βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς
ἀποκλεισμός.
Γ. Στὸ ΗΚΓράφημα ἀναγνωρίζεται σαφῶς μόνον ὁ 2ου βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς ἀποκλεισμός.
Δ. Στὸ ΗΚΓράφημα ἀναγνωρίζεται σαφῶς
μόνον ὁ 3ου βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς
ἀποκλεισμός.
17. Τὰ βέλη (Εἰκ. 3) δείχνουν:
Α. Τὴν πρώιμη ἀναπόλωση.
Β. Ἀνάσπαση ST.
Γ. Εἰκόνα προσθιοπλαγίου τοιχώματος.
Δ. Βράχυνση τοῦ QT ὡς ἐπὶ ὑπερασβεστιαιμίας.
18. Καταστάσεις ὅπου μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ
αὐξημένη τιμὴ τῆς τροπονίνης:
Α. Ταχυαρρυθμίες.
Β. Βραδυακαρδίες.

Γ. Σήψη.
Δ. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
19. Ὁ κίνδυνος τῆς πνευμονικῆς ἐμβολῆς στὴν
ἐγκυμοσύνη εἶναι μεγαλύτερος:
Α. Στὸ πρῶτο τρίμηνο.
Β. Στὸ δεύτερο τρίμηνο.
Γ. Στὸ τρίτο τρίμηνο.
Δ. Στὸ τρίτο τρίμηνο καὶ στὶς 6 ἑβδομάδες
μετὰ τὸν τοκετό.
20. Τὰ πλέον συνήθη ἐπείγοντα καρδιολογικὰ
συμβάματα σὲ ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι:
Α. Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
Β. Ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Τὰ θρομβοεμβολικὰ φαινόμενα.
Δ. Ἀρρυθμίες.
21. Παράγοντες πρόκλησης ἀρρυθμίας σὲ διαυλοπάθειες. Ποιὰ ἀπό τὰ κατωτέρω εἶναι λάθος;
Α. Ψυχολογικὸ stress καὶ LQT1.
B. Σωματικὴ κόπωση καὶ LQT3.
Γ. Πυρετὸς καὶ σύνδρομο Brugada.
Δ. Ξαφνικὸς θόρυβος καὶ LQT2.
22. Ἀθλητὴς μὲ τὸ παρακάτω ΗΚΓράφημα (Εἰκ.
4α) στὴν ἠρεμία καὶ 1:1 Κκ ἀγωγὴ στὴ μέγιστη κόπωση.
Κατὰ τὴν ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη παρουσιάζει τὴν παρακάτω εἰκόνα (Εἰκ. 4β)
στὶς ἐνδοκάρδιες ἀπαγωγές.
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Δ. Ὑπάρχει ἀνάσπαση τοῦ ST στὶς μέσες προκάρδιες ἀπαγωγές, ἂν τοποθετηθοῦν στὸ 2ο,
3ο, 4ο μεσοπλεύριο διάστημα.
24. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστό;
Α. Στὴ νευρογενὴ ἀνορεξία τὸ ΗΚΓράφημα
ἐμφανίζει ταχυκαρδία.
Β. Στὴν παχυσαρκία τὸ ΗΚΓράφημα ἐμφανίζει βραδυκαρδία.
Γ. Στὴ νευρογενὴ ἀνορεξία ὑπάρχει παρατεταμένο QT.

Εἰκ. 4α

Εἰκ. 4β
Α. Θὰ χρειαστεῖ βηματοδότη.
Β. Θὰ χρειαστεῖ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Γ. Διακόπτει τὸν ἀθλητισμό.
Δ. Εἶναι ἀσφαλὲς νὰ συνεχίσει τὸν ἀθλητισμό.
23. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστὸ στὸ σύνδρομο Brugada;
Α. Οἱ ἀρρυθμίες στὸ σύνδρομο Brugada συμβαίνουν πιὸ συχνὰ κατὰ τὴ διάρκεια stress
καὶ φυσικῆς κόπωσης.
Β. Μπορεῖ εὔκολα νὰ διαγνωσθεῖ μὲ γενετικὸ
test.
Γ. Ἡ φλεκαϊνίδη μπορεῖ μὲ ἀσφάλεια νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὴ θεραπεία κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ Brugada.

25. Γυναῖκα 25 ἐτῶν μὲ γνωστὴ συγγενῆ καρδιο
πάθεια ἐμφανίζει αἴσθημα ἀδυναμίας καὶ
εὔκολης κόπωσης. Τὸ ΗΚΓράφημα 12 ἀπαγωγῶν εἶναι τὸ παρακάτω (Εἰκ. 5):
Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση τῆς συγγενοῦς της καρδιοπάθειας;
Α. Μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
Β. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Γ. Ὑποπλαστικὴ ἀριστερὰ κοιλία.
Δ. Διορθωμένη μετάθεση μεγάλων ἀγγείων.
Ε. Νόσος Ebstein.
26. Ἄνδρας 25 ἐτῶν παρουσιάζει ἐπεισόδια ταχυκαρδίας ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, τὰ ὁποῖα
εἶναι ἀνθιστάμενα σὲ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Στὸ ΗΚΓράφημα ἠρεμίας δὲν ὑπάρχει ἐμφανὴς προδιέγερση. Οἱ ἐνδοκάρδιες καταγραφὲς κατὰ τὴ διάρκεια ταχυκαρδίας στὴν
ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη παρουσιάζονται
παρακάτω (Εἰκ. 6):
Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση;
Α. RVOT κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Κομβικὴ ἀπὸ ἐπανείσοδο ταχυκαρδία.
Γ. Ὀρθόδρομη ταχυκαρδία μὲ ἀποκεκρυμμέ-

Εἰκ. 5
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Εἰκ. 6

Εἰκ. 7

νο δεμάτιο.
Δ. Ἀντίδρομη ταχυκαρδία μὲ ἀποκεκρυμμένο
δεμάτιο.
Ε. LVOT κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
27. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ποιὰ
ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα
ἐπιτρέπονται:
Α. Ἀμιωδαρόνη.
Β. Προπαφαινόνη.
Γ. Ντοφετιλίδη.
Δ. Φλεκαϊνίδη.
Ε. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.
Στ. Τὸ Α+Γ.
28. Ποιὰ εἶναι ἡ διάγνωση ἀπὸ τὴν παρακάτω
καταγραφὴ πιέσεων στὴν ἀορτὴ καὶ τὴν ἀριστερὴ κοιλία LV (Εἰκ.7);

Α. HOCM.
B. Στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς.
Γ. Ἀορτικὴ στένωση.
Δ. Ἀνεπάρκεια ἀορτῆς.
29. Ἄνδρας 50 ἐτῶν, ποὺ ὑποβλήθηκε σὲ μεταμόσχευση νεφροῦ πρὶν ἀπὸ 2 ἔτη καὶ λαμβάνει
πρεδνιζολόνη, κυκλοσπορίνη καὶ ἀντικυτταρικὸ παράγοντα, ὑπέστη ὀξὺ ἔμφραγμα κατωτέρου τοιχώματος καὶ ὑποβλήθηκε σὲ ἐπιτυχῆ ἀγγειοπλαστικὴ 1 ἀγγείου πρὸ μηνός.
Τὸ λιπιδαιμικὸ του profile δίνεται παρακάτω:
Total cholesterol: 300 mg/Dl, HDL: 45 mg/Dl,
LDL: 216 mg/dL
Triglycerides: 195 mg/Dl, Lp(a): 8 mg/dL
Glucose: 120 mg/Dl, Homocysteine: 8μmol/L,
Fibrinogen: 245 mg/dL
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Εἰκ. 8
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀντιλιπιδαιμικὰ εἶναι τὸ πιὸ κατάλληλο γιὰ αὐτόν:
Α. Simvastatin.
Β. Atorvastatin.
Γ. Niacin.
Δ. Pravastatin.
Ε. Fluvastatin.
30. Σὲ ἀσθενῆ μὲ πλήρη κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμὸ ἐμφυτεύεται βηματοδότης DDD. UTR
140bpm ἢ 430ms, SAV 125ms, PVARP 320ms.
Κατὰ τὴ διάρκεια δοκιμασίας κόπωσης ὅταν
πετυχαίνει κολπικὴ συχνότητα ἴση μὲ τὴν
προγραμματισθεῖσα μέγιστη 140bpm, ἐμφανίζει δύσπνοια καὶ τὸ ΗΚΓράφημα (Εἰκ. 8) μὲ
κοιλιακὴ συχνότητα 70bpm ἢ 860ms.
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστό;
Α. Πρόκειται γιὰ διαταραχὴ αἴσθησης τοῦ
βηματοδότη.
Β. Πρόκειται γιὰ ἀποτυχία σύλληψης τοῦ βηματοδότη.
Γ. Πρόκειται γιὰ συμπεριφορὰ μέγιστης βηματοδοτικῆς συχνότητας Wenckebach.
Δ. Πρόκειται γιὰ συμπεριφορὰ μέγιστης βηματοδοτικῆς συχνότητας μὲ 2:1 ἀποκλεισμό.
31. Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις σχετικὰ μὲ τὴν καρδιογενὴ καταπληξία εἶναι ἀληθής, ἐκτὸς ἀπό:
α) Συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση κάτω ἀπὸ 90
mmHg.
β) Καρδιακὸς δείκτης <1.8 L/min/m2 χωρὶς
ἰνότροπη ὑποστήριξη.
γ) Αὐξημένη πίεση ἐνσφήνωσης τῶν πνευμονικῶν τριχοειδῶν >20 mmHg.
δ) Μέση ἀρτηριακὴ πίεση <30 mmHg ἀπὸ τὴν
ἀρχική, γιὰ διάστημα μεγαλύτερο τῶν 30 λεπτῶν, ἀπουσία ὑποογκαιμίας.
ε) Τελοδιαστολικὴ πίεση τῆς δεξιᾶς κοιλίας
>10 mmHg.

32. Ἕνας 64χρονος μὲ μόνιμο διπλοεστιακὸ βηματοδότη, ποὺ ἐμφυτεύτηκε πρὶν ἀπὸ 2 χρόνια, προσέρχεται στὸ ἰατρεῖο, ἀναφέροντας
διαλειπόντως αἴσθημα παλμῶν. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος αἰσθάνθηκε τὴν ἔναρξη τῶν παλμῶν, ἡ ὁποία
συνεχίστηκε γιὰ ἕνα λεπτό (Εἰκ. 9). Ποιὰ ἀπὸ
τὶς ἀκόλουθες παρεμβάσεις εἶναι πιὸ πιθανὸ
νὰ μειώσει τὸ αἴσθημα παλμῶν;
α) Ἀντικατάσταση τοῦ κοιλιακοῦ ἠλεκτροδίου.
β) Αὔξηση τῆς κατώτερης συχνότητας στὶς 80
beats/min.
γ) Χορήγηση μετοπρολόλης 25 mg δύο φορὲς
ἡμερησίως.
δ) Μείωση τῆς κολποκοιλιακῆς καθυστέρησης τοῦ βηματοδότη.
ε) Βράχυνση τῆς μετακοιλιακῆς κολπικῆς ἀνερέθιστης περιόδου τοῦ βηματοδότη (PVARP).
33. Μιὰ 68χρονη γυναῖκα ἀναφέρει προοδευτικὰ
οἰδήματα κάτω ἄκρων καὶ δύσπνοια στὴν κόπωση. Ἀπὸ τὸ ἰατρικὸ ἱστορικό της ἀναφέρει
ὑπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη καὶ χρόνια
νεφρικὴ νόσο. Εἶναι σὲ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ μὲ λισινοπρίλη, ὑδροχλωροθειαζίδη καὶ
ἰνσουλίνη. Τὸ διαθωρακικὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα δείχνει κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας 65%, συγκεντρικὴ ὑπερτροφία, φυσιολογικὴ λειτουργία τῶν βαλβίδων,
συστολικὴ πίεση πνευμονικῆς ἀρτηρίας 45
mmHg καὶ ἀναλογία Ε/e >18. Ποιὰ ἀπὸ τὶς
ἀκόλουθες θεραπευτικὲς παρεμβάσεις ἔχει
ἀποδειχθεῖ ἀποτελεσματικὴ γιὰ τὴ μείωση
τῆς θνητότητας ἀπὸ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ
διατηρημένο κλάσμα ἐξώθησης (HFpEF);
α) Καμία θεραπεία δὲν μειώνει τὴ θνησιμότητα.
β) Διουρητικά.
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Εἰκ. 9

34. Γυναῖκα 32 ἐτῶν, μὲ συστηματικὸ ἐρυθηματώδη λύκο καὶ ἀντιφωσφολιπιδικὸ σύνδρομο, εἰσάγεται στὸ νοσοκομεῖο μὲ ἐν τῷ βάθει
φλεβικὴ θρόμβωση. Δὲν ἔχει προηγούμενο
ἱστορικὸ θρομβοεμβολικοῦ ἐπεισοδίου. Ἀντιμετωπίζεται μὲ ἡπαρίνη χαμηλοῦ μοριακοῦ
βάρους καὶ βαρφαρίνη. Μετὰ τὴν ἔξοδό της
ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο γιὰ πόσο χρονικὸ διάστημα θὰ συνιστούσατε θεραπεία μὲ βαρφαρίνη;
α) 3 μῆνες.
β) 6 μῆνες.
γ) 9 μῆνες.
δ) 12 μῆνες.
ε) Ἰσόβια.

Ἀπουσιάζει τὸ click ἐξώθησης, ἀλλὰ ἀνιχνεύεται καὶ ἕνα διαστολικὸ φύσημα 1/4 κατὰ
μῆκος τοῦ ἀριστεροῦ στερνικοῦ ὁρίου. Παρατηρεῖται, ἐπίσης, ὅτι τὸ συστολικὸ φύσημα
ἐντείνεται μετὰ ἀπὸ μιὰ ἔκτακτη συστολή.
Μετὰ ἀπὸ ἕνα ὑπερηχοκαρδιογράφημα βρίσκεται ὅτι πάσχει ἀπὸ μεμβρανώδη ὑποαορτικὴ στένωση. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω ὑπερηχοκαρδιογραφικὰ εὑρήματα θὰ συνιστοῦσαν
χειρουργικὴ παρέμβαση;
α) Συγκεντρικὴ ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας ≥1.2 cm.
β) Ἤπια ἀορτικὴ παλινδρόμηση.
γ) Μέση κλίση πίεσης διαμέσου τῆς μεμβράνης 40 mm Hg.
δ) Μέγιστη κλίση πίεσης διαμέσου τῆς μεμβράνης 64 mm Hg.
ε) Μέση κλίση πίεσης διαμέσου τῆς μεμβράνης 30 mm Hg.

35. Σὲ ἕναν 18χρονο ἀνευρίσκεται ἕνα μέσο συστολικὸ φύσημα 3/6, πιὸ ἔντονο κατὰ μῆκος
τοῦ ἀνώτερου στερνικοῦ ὁρίου δεξιά. Εἶναι
ἀσυμπτωματικὸς καὶ δὲν ὑπάρχει σχετικὸ
οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ καρδιακῆς νόσου.

36. Ὅλες οἱ ἀκόλουθες προτάσεις σχετικὰ μὲ τὴ
χρήση τῆς ἀδενοσίνης στὴ διαχείριση τῶν
καρδιακῶν ἀρρυθμιῶν εἶναι σωστές, ἐκτὸς
ἀπό:
α) Ἡ χορήγηση ἀδενοσίνης μπορεῖ νὰ βοηθή-

γ) Σπιρονολακτόνη.
δ) Ἀναστολεῖς τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου
τῆς ἀγγειοτασίνης.
ε) b-ἀποκλειστές.

223

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | MΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

σει στὴ διαφορικὴ διάγνωση ταχυκαρδιῶν μὲ
εὐρέα QRS συμπλέγματα.
β) Ἡ ἀργὴ ἐνδοφλέβια χορήγηση 6 ἕως 12
mg ἀδενοσίνης, ἀπὸ περιφερική φλέβα, εἶναι ἀποτελεσματικὴ γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς
ὑπερκοιλιακῆς ταχυκαρδίας ποὺ συμμετέχει
ὁ κολποκοιλιακὸς κόμβος
γ) Οἱ ἀσθενεῖς μὲ μεταμόσχευση καρδιᾶς μπορεῖ νὰ ἔχουν ὑπερβολική ἀπάντηση στὴν ἀδενοσίνη.
δ) Ἡ ἀδενοσίνη μπορεῖ νὰ εἶναι ἀναποτελεσματικὴ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν καταναλώσει
καφεΐνη.
ε) Παροδικὸ ἐρύθημα προσώπου, ἡ δύσπνοια
καὶ ἡ πίεση στὸ στῆθος εἶναι συνηθισμένες
παρενέργειες κατὰ τὴ χορήγηση ἀδενοσίνης
37. Ὅσον ἀφορᾶ στὴ νεφραγγειακὴ ὑπέρταση,
ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα εἶναι σωστά;
α) Ἡ ἐπιδείνωση τῆς νεφρικῆς λειτουργίας μὲ
τὴ χορήγηση ἀναστολέων τοῦ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης ὑποδηλώνει ἐτερόπλευρη νεφραγγειακὴ νόσο.
β) Ἡ ἀθηροσκληρωτικὴ νόσος συνηθέστερα
προσβάλλει τὸ ἄπω τριτημόριο τῆς νεφρικῆς
ἀρτηρίας.
γ) Ἡ ἰνομυωματώδης νεφραγγειακὴ νόσος ἐμφανίζεται κυρίως σὲ γυναῖκες ἡλικίας 20 - 60
ἐτῶν.
δ) Ὅταν διαπιστώνεται στένωση τῆς νεφρικῆς ἀρτηρίας, ἀθηροσκληρωτικῆς αἰτιολογίας, ἡ μηχανικὴ ἐπαναγγείωση εἶναι ἡ θεραπεία ἐκλογῆς.
ε) Οἱ ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ ἐπιταχυνόμενη
ὑπέρταση εἶναι ἀπίθανο νὰ ἔχουν ὡς αἰτία
νεφραγγειακὴ νόσο.
38. Μιὰ 32χρονη γυναῖκα, μὲ ἱστορικὸ χρήσης
ἐνδοφλέβιων ναρκωτικῶν, προσέρχεται στὰ
ἐπείγοντα μὲ εὔκολη κόπωση καὶ νυχτερινὴ
ἐφίδρωση. Ἡ φυσικὴ ἐξέταση ἀποκαλύπτει
θερμοκρασία 38.4 °C μὲ διάσπαρτους μουσικοὺς ρόγχους καὶ ταχυκαρδία χωρὶς φυσήματα. Πραγματοποιεῖται ἕνα διαθωρακικὸ
ὑπερηχοκαρδιογράφημα καὶ στὴν Εἰκόνα
10 ἔχουμε μιὰ κορυφαία τομὴ τεσσάρων κοιλοτήτων. Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ εἶναι
σωστές, ἐκτὸς ἀπό:

Εἰκ. 10
α) Ἡ θέση τῆς ἐκβλάστησης, εἶναι ἡ πιὸ συχνὴ
ἐνδοκαρδιακὴ θέση σὲ χρῆστες ἐνδοφλέβιων
ναρκωτικῶν.
β) Ἡ ἐνδοκαρδιακὴ θέση τῆς ἐκβλάστησης,
ποὺ φαίνεται στὴν εἰκόνα, σχετίζεται μὲ ὑψηλότερη θνητότητα συγκριτικὰ μὲ ἄλλες περιο
χὲς τοῦ ἐνδοκαρδίου.
γ) Ὁ πιὸ συχνὸς μικροοργανισμός, ποὺ ἀνευρίσκεται σὲ καλλιέργειες αἵματος, εἶναι ὁ
χρυσίζων σταφυλόκοκκος.
δ) Τὰ gram-ἀρνητικὰ μικρόβια εἶναι, ἐπίσης,
μιὰ σημαντικὴ αἰτία τέτοιων βλαβῶν.
ε) Στὴν πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν στὴν
α/α θώρακος διαπιστώνεται πνευμονία ἢ
πολλαπλὰ σηπτικὰ ἔμβολα.
39. Ὅλα τὰ παρακάτω εἶναι ἀληθῆ σχετικὰ μὲ
τὴν προκαϊναμίδη, ἐκτὸς ἀπό:
α) Σὲ θεραπευτικὲς συγκεντρώσεις ἡ προκαϊναμίδη παρατείνει τὸ εὖρος τοῦ QRS συμ
πλέγματος στὸ ΗΚΓράφημα ἐπιφανείας.
β) Ἡ προκαϊναμίδη μπορεῖ νὰ ἐπιταχύνει τὴν
κοιλιακὴ συχνότητα σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὸ
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πτερυγισμό.
γ) Ἡ προκαϊναμίδη μπορεῖ νὰ καταστείλει
τὴν ἀγωγὴ στὸ παράπλευρο δεμάτιο τῶν
ἀσθενῶν μὲ σύνδρομο Wolff-Parkinson-White.
δ) Ἡ ἀνίχνευση θετικῶν ἀντιπυρηνικῶν ἀντισωμάτων, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν προκαϊναμίδη, σημαίνει τὴν ἔναρξη ἑνὸς συνδρόμου, ποὺ μοιάζει μὲ ἐκεῖνο τοῦ συστηματικοῦ
ἐρυθηματώδους λύκου καὶ πρέπει νὰ διακοπεῖ.
ε) Ἡ ταχεῖα ἐνδοφλέβια χορήγηση προκαϊναμίδης μπορεῖ νὰ προκαλέσει ὑπόταση.

«Μήλα καὶ μπισκότα»

40. 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 ρύσης. Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότερη διάγνωση;
α) Φαιοχρωμοκύττωμα.
β) Πρωτοπαθὴς ὑπεραλδοστερινισμός.
γ) Πάθηση τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένα.
δ) Σύνδρομο Cushing.
ε) Ἰσθμικὴ στένωση ἀορτῆς.

Paul Cézanne

