ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας Ἰούνιος 2017
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη

1. Α) Σχέση μεταξὺ ἀορτικῆς πιέσεως καὶ δεξιᾶς καὶ ἀριστερῆς στεφανιαίας ροῆς (Διάγραμμα).
Β) Μηχανισμοὶ αὐτορρύθμισης στεφανιαίας κυκλοφορίας.
2. Α) Βασικὲς ἀρχὲς διακίνησης χοληστερόλης.
Β) Διαφορικὴ διάγνωση συμπιεστικῆς ἀπὸ τὴν περιοριστικοῦ τύπου μυοκαρδιοπάθεια.
3. Α) Ἐκτίμηση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας μὲ διατηρούμενο Κ.Ε.
Β) Νεότερα δεδομένα στὴν θεραπεία τῶν ὀξέων διαχωρισμῶν ἀορτῆς.
4. Α) Βαλβιδοπάθειες στὴν σοβαρὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια: Ἐκτίμηση, Θεραπεία.
Β) Διαφορὲς μεταξὺ ἐκφυλιστικῆς καὶ λειτουργικῆς ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς.
5. Ταχυκαρδία μὲ εὐρέα QRS συμπλέγματα: Διαφοροδιάγνωση, διαστρωμάτωση κινδύνου καὶ
θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.
6. Οἰκογενῆ καὶ μὴ αἴτια διατατικῆς μυοκαρδιοπάθειας. Εἰδικὲς μυοκαρδιοπάθειες διατατικοῦ
τύπου.
7. Ἀπόλυτες καὶ σχετικὲς ἀντενδείξεις ἰνωδολυτικῆς ἀγωγῆς.
8. Ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου δεξιᾶς κοιλίας. Ποιὸ τὸ ἔνοχο ἀγγεῖο, διαφορικὴ διάγνωση,
θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.
9. Ἀρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιᾶς κοιλίας. Γενετικὸ ὑπόστρωμα, διαγνωστικὰ κριτήρια,
θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση, πρόγνωση.
10. Μετάθεση μεγάλων ἀγγείων καὶ διορθωμένη μετάθεση μεγάλων ἀγγείων. Κλινικὴ εἰκόνα,
πρόγνωση καὶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.

Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν
διαστολικὴ λειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας:
Α. Ὁ λόγος Ε/e΄ μεγαλύτερος τοῦ 15 συνηγορεῖ γιὰ αὔξηση τῶν πιέσεων πλήρωσης τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Ὁ λόγος Ε/e΄ μικρότερος τοῦ 8 συνηγορεῖ
γιὰ φυσιολογικὲς πιέσεις πλήρωσης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Γ. Ἡ διαφορὰ τοῦ εὔρους τοῦ Α τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν-Α τῆς διαμιτροειδικῆς ροῆς

μεγαλύτερης τοῦ 30msecs συνηγορεῖ γιὰ φυσιολογικὲς πιέσεις πλήρωσης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας.
Δ. Χαμηλὲς ταχύτητες τοῦ e΄ καὶ τοῦ a΄ μικρότερες τοῦ 8cm/sec συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς περιοριστικῆς φυσιολογίας.
2. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά:
Α. Περίπου τὸ 50% τῶν ἀσθενῶν μὲ δίπτυχη
ἀορτικὴ βαλβίδα καὶ στένωση ἀορτικῆς βαλ-
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βίδας ἔχουν διάταση ἀνιούσας ἀορτῆς.
Β. Γυναῖκες μὲ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα καὶ
διάταση ἀνιούσας ἀορτῆς >50mm πρέπει νὰ
ὁδηγοῦνται στὸ χειρουργεῖο πρὸ τῆς ἐγκυμοσύνης.
Γ. Σὲ στένωση μιτροειδοῦς βαλβῖδος μὲ στόμιο
1.5-2cm2 ἐπιδεινώνεται ἡ συμπτωματολογία
στὸ πρῶτο τρίμηνο τῆς ἐγκυμοσύνης.
3. Σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας 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 100 cm. Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι:
Α. Μικροῦ βαθμοῦ.
Β. Μετρίου βαθμοῦ.
Γ. Σοβαροῦ βαθμοῦ.
Δ. Δὲν μπορεῖ νὰ καθορισθεῖ.
4. Ποιοὶ ἐκ τῶν κὰτωθι 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.
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 ὑπενδοκαρδιακὰ.
6. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν βιωσιμότητα τοῦ μυοκαρδίου μὲ τὸ stress echo;
A. Ἡ διφασικὴ ἀπάντηση ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο προγνωστικὸ δείκτη γιὰ τὴν ἀνάδειξη
βιωσιμότητας τοῦ μυοκαρδίου.
Β. Ἡ συνεχὴς βελτίωση τῆς συστολικῆς ἀπό-
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δοσης 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 τοὺ μυοκαρδίου.
7. Ποιὲς ἀπὸ τὶς κὰτωθι παραμέτρους θεωροῦνται δυσμενεῖς προγνωστικοὶ δεῖκτες σὲ
ἀσθενεῖς μὲ πνευμονικὴ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση;
Α. 6MWT >300m.
Β. Ἡ παρουσία περικαρδιακῆς συλλογῆς.
Γ. Ὑψηλὲς τιμὲς BNP.
Δ. Ἡ διάταση τοῦ δεξιοῦ κόλπου.
8. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω ἀποτελοῦν ἠλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια ὑπερτροφίας τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας;
Α. Δείκτης Sokolow-Lyon: SV1 + RV5 ἢ RV6 >
35mm.
Β. Δείκτης Cornell: RaVL + SV3 > 28mm στοὺς
ἄντρες ἢ > 20mm στὶς γυναῖκες.
Γ. Τροποποιημένος δείκτης Cornell: RaVL<10
mm.
Δ. Ἀτελὲς ἢ πλῆρες block δεξιοῦ σκέλους.
9. 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
μόνο ὁ 1ου βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς ἀποκλεισμός.
Γ. Στὸ ΗΚΓράφημα ἀναγνωρίζεται σαφῶς
μόνο ὁ 2ου βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς ἀποκλεισμός.
Δ. Στὸ ΗΚΓράφημα ἀναγνωρίζεται σαφῶς
μόνο ὁ 3ου βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς ἀποκλεισμός.
10. Γιὰ τὴν παράταση τοῦ QT διαστήματος ἐνοχοποιεῖται:
Α. Ὑποκαλιαιμία.
Β. Ὑπερασβεστιαιμία.
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Εἰκόνα 1
Γ. Ὑπασβεστιαιμία.
Δ. Χορήγηση κινολόνης.
11. Τὰ βέλη στὴν Εἱκόνα 1 δείχνουν:
Α. Τὴν πρώιμη ἀναπόλωση.
Β. Ἀνάσπαση ST.
Γ. Εἰκόνα προσθιοπλαγίου τοιχώματος.
Δ. Βράχυνση τοῦ QT ὡς ἐπὶ ὑπερασβεστιαιμίας.
12. Ποιὲς ἐκ τῶν κάτωθι θεωροῦνται ἐνδείξεις
γιὰ ἐπαναιμάτωση σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ
στηθάγχη ἢ σιωπηρὴ ἰσχαιμία;
Α. Ἀσθενεῖς μὲ νόσο στελέχους >50%.
Β. Ἀσθενεῖς μὲ νόσο ἐγγὺς LAD >50%.
Γ. Ἡ παρουσία ἐκτεταμένης ἰσχαιμίας >5%
τοῦ μυοκαρδίου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Δ. Ἡ παρουσία ἐκτεταμένης ἰσχαιμίας >10%
τοῦ μυοκαρδίου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
13. Καταστάσεις ὅπου μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ
αὐξημένη τιμὴ τῆς τροπονίνης.
Α. Ταχυαρρυθμίες.
Β. Βραδυακαρδίες.
Γ. Σήψη.
Δ. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
.
14. Ὁ κίνδυνος τῆς πνευμονικῆς ἐμβολῆς στὴν
ἐγκυμοσύνη εἶναι μεγαλύτερος:
Α. Στὸ πρῶτο τρίμηνο.
Β. Στὸ δεύτερο τρίμηνο.
Γ. Στὸ τρῖτο τρίμηνο.
Δ. Στὸ τρῖτο τρίμηνο καὶ στὶς 6 ἑβδομάδες
μετὰ τὸν τοκετό.

15. Ἡ παρουσία σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας σὲ ἀσθενῆ μὲ στένωση μιτροειδοῦς φαίνεται ὅτι ἐπηρεάζει τὸν ὑπολογισμὸ
τῆς ἐπιφάνειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας μὲ
τὴν μέθοδο PHT.
Α. Ὑπερεκτιμᾶ τὴν ἐπιφάνεια τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας.
Β. Ὑποεκτιμᾶ τὴν ἐπιφάνεια τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας.
Γ. Δὲν ἐπηρεάζεται.
16. Ποιὰ εἶναι ἡ διάγνωση τῆς διαθωρακικῆς μελέτης σὲ ἀσθενῆ μὲ προκάρδιο ἄλγος (Eἱκόνα 2);
Α. Θρόμβος κορυφῆς.
Β. Περικαρδιακὴ συλλογή.
Γ. Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Ρήξη τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος σὲ
ἔμφραγμα κορυφῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
17. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν περικαρδίτιδα καὶ ἐγκυμοσύνη;
Α. Μικρὲς καὶ κλινικὰ σιωπηρὲς περικαρδιακὲς συλλογὲς παρατηροῦνται στὸ τρῖτο 3μηνο
τῆς κύησης στὸ 40% τῶν ὑγειῶν ἐγκύων γυναικῶν.
Β. Ἡ κολχικίνη μπορεῖ νὰ χορηγηθεῖ.
Γ. Ὑψηλὲς δόσεις ἀσπιρίνης μπορεῖ νὰ προκαλέσουν πρώιμη σύγκλειση τοῦ Βοτάλειου
πόρου.
18. Ποιὲς ἐκ τῶν κάτωθι θεωροῦνται ἀντενδείξεις γιὰ τὴν διενέργεια τοῦ stress echo;
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Εἰκόνα 2
Α. Ἐπεισόδιο προκάρδιου ἄλγους μὲ αὔξηση
τροπονίνης τὸ τελευταῖο 24ωρο.
Β. Μετὰ ἀπὸ 24 ὧρες ἐπεισοδίου προκαρδίου
ἄλγους χωρὶς αὔξηση τροπονίνης.
Γ. Τὸ συνυπάρχον ἀνεύρυσμα τῆς κοιλιακῆς
ἀορτῆς.
Δ. Ἡ παρουσία LBBB.
19. Ἡ πιὸ συχνὴ αἰτία τῆς διάτασης τοῦ στεφανιαίου κόλπου εἶναι:
Α. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Β. Παραμένουσα ἀριστερὴ ἄνω κοίλη φλέβα.
Γ. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Δ. Κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
20. Ἀσθενὴς μὲ προσθετικὴ βαλβίδα στὴν θέση

τῆς μιτροειδοῦς Νo. 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.
21. Ἀσθενὴς μὲ διπλοεστιακὸ βηματοδότη προσέρχεται στὰ ἐπεῖγοντα μὲ ταχυκαρδία καὶ
ὀπισθοστερνικὴ δυσφορία. Τὸ ΗΚΓράφημά
του ἀποκαλύπτει τὴν ταχυκαρδία (Εἱκόνα 3).

Εἰκόνα 3
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Εἰκόνα 4
Ἡ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση δὲν περιλαμβάνει:
A. Χορήγηση ἀμιωδαρόνης.
B. Προγραμματισμὸ τῆς PVARP.
Γ. Τοποθέτηση μαγνήτη στὴ συσκευή.
22. Γυναῖκα 32 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ συγγενοῦς καρδιοπάθειας, παρουσιάζεται στὸ τμῆμα ἐπειγόντων μὲ προοδευτικὴ ἀδυναμία καὶ κόπωση.
Τὸ ΗΚΓράφημά της εἶναι ἡ Εἱκόνα 4:
Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση γιὰ τὴν
συγγενῆ καρδιοπάθεια;
Α. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Β. Νόσος Ebstein.
Γ. Μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
Δ. Μετάθεση μεγάλων ἀγγείων.
Ε. Διορθωμένη μετάθεση μεγάλων ἀγγείων.
23. Ὅλα τὰ παρακάτω εἶναι χαρακτηριστικὰ τῆς
κολπικῆς ταχυκαρδίας, ἐκτὸς ἀπό:
A. Εἶναι ταχυκαρδία μὲ μακρὸ RP.

B. Ἠ ἀδιάκοπη κολπικὴ ταχυκαρδία μπορεῖ
νὰ προκαλέσει ταχυμυοκαρδιοπάθεια.
Γ. Χειρισμοὶ ὅπως ὁ Valsalva μποροῦν νὰ
σταματήσουν τὴν ταχυκαρδία.
Δ. Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπρόσφορη φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία.
24. Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότερη διάγνωση ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν παρακάτω καταγραφὴ πιέσεων (Εἱκόνα 5);
Α. Στένωση ἀορτῆς.
Β. Ἀνεπάρκεια ἀορτῆς.
Γ. Στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς.
Δ. Μεικτὴ ἀορτῆς.
Ε. HOCM.
25. 70 ἐτῶν ἄνδρας προσέρχεται στὸ τμῆμα ἐπειγόντων μὲ διαλεῖπον θωρακικὸ ἄλγος ἀπὸ
μιᾶς ὥρας. Τὸ ΗΚΓράφημα παρουσιάζει τὴν
ἑξῆς εἰκόνα (Εἱκόνα 6):

Εἰκόνα 5
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Εἰκόνα 6
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι λάθος;
Α. Ἐπείγων καρδιακὸς καθετηριασμός.
Β.Ἐπείγων ὑπερηχογραφικὸς ἔλεγχος.
Γ. Χορήγηση ἀντιφλεγμονωδῶν.
26. Μία πρὸς τὰ ἀριστερὰ μετακίνηση τῆς καμπύλης τελοδιαστολικῆς πίεσης (LVEDP)/
ὄγκου πῶς μεταφράζεται (Εἱκόνα 7);
Α. Αὐξημένη εὐενδοτότητα ἀρ. κοιλίας.
Β. Ἐλαττωμένη συστολικὴ λειτουργία.
Γ. Ἐλαττωμένη εὐενδοτότητα ἀρ. κοιλίας.
Δ. Περικαρδιακὴ συμπίεση.
27. 32 ἐτῶν ἔγκυος 38 ἑβδομάδων, μὲ ἀρνητικὸ
καρδιολογικὸ ἱστορικὸ παρουσιάζεται στὸ
τμῆμα ἐπειγόντων μὲ δύσπνοια ἀπὸ ἑβδομάδος,
οἰδήματα κάτω ἄκρων καὶ εὔκολη κόπωση.
Ἡ φυσικὴ ἐξέταση ἀποκάλυψε ΑΠ 120/80
mmHg, JVP 13cmH2O, διάχυτη ὤση, S3 καὶ
S4, συστολικὸ φύσημα κορυφῆς, τρίζοντες

βάσεων.
Ποιὰ ἡ πιθανότερη διάγνωση μὲ βάση τὰ παραπάνω;
Α. Στένωση ἀορτῆς.
Β. Ἀνεπάρκεια τριγλώχινος.
Γ. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Δ. Μυοκαρδιοπάθεια ἐγκυμοσύνης.
28. Γιὰ τὴ μελέτη DANISH τί δὲν ἰσχύει ἀπὸ τὰ
παρακάτω;
A. H πρωτογενὴς ἐμφύτευση ICD σὲ μὴ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια αὔξησε τὴν ἐπιβίωση.
B. Ἠ πρωτογενὴς ἐμφύτευση ICD σὲ μὴ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια δὲν ἐλάττωσε τὴ γενικὴ θνησιμότητα.
Γ. Οἱ νεότεροι ἀσθενεῖς μπορεῖ νὰ ἔχουν ὄφελος ἐπιβίωσης μὲ τὸν ICD.
Δ. Δὲν βρῆκε εὐνοϊκὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ΙCD
σὲ αὐτοὺς μὲ CRT, σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς χωρὶς
CRT.
29. Ἡ πιὸ κοινὴ αἰτία ἐνδοκαρδῖτιδος σὲ χρῆστες
ἐνδοφλέβιων οὐσιῶν εἶναι:
Α. Streptococcus viridans.
Β. Enterococcus faecium.
Γ. Staphylococcus aureus.
Δ. Candida parapsilosis.
Ε. KingellaKingae.

Εἰκόνα 7

30. 50 ἐτῶν ἀσυμπτωματικὸς ἐκτιμᾶται γιὰ συστολικὸ φύσημα. Ἡ α/α θώρακα παρατίθεται
(Εἱκόνα 8).
Ἀπὸ τὰ παρακάτω ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότερη
διάγνωση;
Α. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία μὲ Eisenmenger-
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στοὺς ἄνδρες ἀπ’ ὅτι στὶς γυναῖκες.
β) Ἡ ρήξη τοῦ ΜΚΔ εἶναι περισσότερο πιθανὴ μετὰ ἀπὸ ἐπαναλαμβανόμενο ΟΕΜ.
γ) Ἡ παρουσία παράπλευρης κυκλοφορίας
στὴν ἐμφραγματικὴ ζώνη μειώνει τὸν κὶνδυνο
ρήξης τοῦ ΜΚΔ.
δ) Ἡ θρομβόλυση ἔχει συσχετισθεῖ μὲ μεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης τοῦ ΜΚΔ.
ε) Ἡ ρήξη τοῦ ΜΚΔ εἶναι περισσότερο πιθανὴ στὸ πλάγιο ἀπ’ ὅτι στὸ πρόσθιο ΟΕΜ.

Εἰκόνα 8
σύνδρομο.
Β. Διγλώχινα ἀορτικὴ βαλβίδα.
Γ. Στένωση μιτροειδοῦς.
Δ. Ἀνοικτὸς ἀρτηριακὸς πόρος.
Ε. Νόσος Ebstein.
31. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα εἶναι προφάρμακο καὶ πρέπει νὰ μεταβολιστεῖ σὲ ἕναν
ἐνεργὸ μεταβολίτη;
α) Ἀσπιρίνη.
β) Κλοπιδογρέλη.
γ) Πρασουγρέλη.
δ) Τικαγκρελόρη.
ε) Τὸ β καὶ γ.
32. Ποιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω καταστάσεις ἀποτελεῖ ἀπόλυτη ἀντένδειξη γιὰ θρομβόλυση σὲ
ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου;
α) Ἱστορικὸ ἰσχαιμικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου.
β) Ἐγκυμοσύνη.
γ) Ταυτόχρονη λήψη βαρφαρίνης.
δ) Ὑποψία ἀορτικοῦ διαχωρισμοῦ.
ε) Ἱστορικὸ ἐπιληπτικῶν κρίσεων.
33. Ποιὰ ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις σχετικὰ
μὲ τὴν ρήξη τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος (ΜΚΔ) μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου (ΟΕΜ) εἶναι σωστή;
α) Ἡ ρήξη τοῦ ΜΚΔ εἶναι περισσότερο συχνὴ

34. Μιὰ 53χρονη γυναῖκα, μὲ ἱστορικὸ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, προσέρχεται στὰ ἐπεῖγοντα
μὲ δύσπνοια καὶ ψυχρὸ δέρμα. Ἡ ἀρτηριακή
της πίεση εἶναι 71/40 mmHg, ἡ καρδιακὴ συχνότητά της 110 σφύξεις/min καὶ οἱ ἀναπνοὲς
30/min. Παρατηρεῖται διάταση τῶν σφαγίτιδων καὶ κατὰ τὴν ἀκρόαση εἶναι ἀκουστὸς
ὁ τρίτος τόνος (S3). Στὸ ΗΚΓράφημα ὑπάρχει
φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία. Μεταφέρθηκε
στὴ μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας καὶ ἔγινε δεξιὸς καθετηριασμὸς μὲ καθετῆρα Swan-Ganz.
Οἱ αἱμοδυναμικὲς παράμετροι ἔχουν ὡς ἑξῆς:
1) Πίεση δεξιοῦ κόλπου (Α) = 12 mmHg,
2) Πίεση πνευμονικῆς ἀρτηρίας (PA) = 62/30
mmHg,
3) Καρδιακὴ παροχὴ = 1.9 L/min/m2,
4) Πίεση ἐνσφήνωσης τῶν πνευμονικῶν τριχοειδῶν (PCWP) = 36 mmHg καὶ
5) Συστηματικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις (SVR)
= 2000 dyne/s/cm5.
Ποιὸ εἶναι τὸ ἑπόμενό σας βῆμα;
α) Ἔναρξη φουροσεμίδης.
β) Ἔναρξη ντοπαμίνης.
γ) Τοποθέτηση ἐνδοαορτικῆς ἀντλίας.
δ) Ἔναρξη δοβουταμίνης.
ε) Ἔναρξη νεσιριτίδης.
35. Ἡ πίεση στὴν περικαρδιακὴ κοιλότητα αὐξάνεται σὲ ὅλες τὶς ἀκόλουθες καταστάσεις,
ἐκτὸς ἀπό:
α) Καρδιακὸ ἐπιπωματισμό.
β) Ὀξεῖα μαζικὴ πνευμονικὴ ἐμβολή.
γ) Ὀξεῖα τραυματικὴ ρήξη τῆς τριγλώχινας
βαλβίδας, προκαλώντας ὀξεῖα ἀνεπάρκεια.
δ) Ὀξὺ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
ε) Σοβαροῦ βαθμοῦ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας μὲ φυσιολογικὴ συστολικὴ λειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
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Εἰκόνα 9
36. Οἱ σφυγμοὶ τῶν ἄνω ἄκρων εἶναι συχνὰ ἑτερόπλευρα ἀνόμοιοι σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω καταστάσεις, ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἀορτικὸ διαχωρισμό.
β) Νόσος Takayasu.
γ) Ὑπερβαλβιδικὴ ἀορτικὴ στένωση.
δ) Ἀθηροσκλήρυνση τῆς ὑποκλείδιας ἀρτηρίας.
ε) Ὑποβαλβιδικὴ ἀορτικὴ στένωση.
37. Στὴν συμπτωματικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
ἰσχύουν ὅλα τὰ παρακάτω, ἐκτὸς ἀπό:
α) Τὰ ἐπίπεδα τῆς νορεπινεφρίνης στὸ πλάσμα εἶναι συνήθως αὐξημένα.
β) Τὸ νατριουρητικὸ πεπτίδιο τύπου Β (BNP)
εἶναι αὐξημένο.
γ) Ἡ πυκνότητα τῶν β-ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων στὴν καρδιὰ αὐξάνεται.
δ) Τὰ ἐπίπεδα τῆς ἀλδοστερόνης στὸν ὀρὸ εἶναι αὐξημένα.
ε) Τὰ κυκλοφοροῦντα ἐπίπεδα τοῦ παράγοντα νέκρωσης ὄγκου (TNF-α) εἶναι αὐξημένα.
38. Μὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω συγγενεῖς καρδιοπάθειες τῶν ἐνηλίκων μπορεῖ νὰ συσχετισθεῖ τὸ παραπάνω ΗΚΓράφημα (Εἰκόνα 9);
α) Πρωτογενὲς ἔλλειμμα μεσοκολπικοῦ διαφράγματος.
β) Συγγενῶς διορθωμένη μετάθεση τῶν μεγάλων ἀρτηριῶν.
γ) Ἀνωμαλία Ebstein.

δ) Μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
ε) Στένωση τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς.
39. Ὅλα τὰ παρακάτω ἀποτελοῦν ὑπερηχογραφικὰ κριτήρια, ποὺ συνηγοροῦν γιὰ σοβαροῦ
βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος,
ἐκτὸς ἀπό:
α) Εὖρος vena contracta >6mm.
β) Κλάσμα παλινδρόμησης ≥45%.
γ) Χρόνος ὑποδιπλασιασμοῦ πίεσης (PHT)
<200msec.
δ) Παλινδρομοῦν ὄγκος ≥60ml.
ε) Ὁλοδιαστολικὴ ἀναστροφὴ τῆς ροῆς στὴν
κατιοῦσα ἀορτή.
40. Ὅλα τὰ παρακάτω ἀποτελοῦν μεῖζονα κριτήρια γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ἀρρυθμιογόνου
μυοκαρδιοπάθειας τῆς δεξιᾶς κοιλίας, ἐκτὸς
ἀπό:
α) Ἀνεστραμμένα κύματα Τ στὶς δεξιὲς προκάρδιες ἀπαγωγὲς V1 ἕως V3 σὲ ἡλικία ἄνω
τῶν 12 ἐτῶν καὶ ἀπουσία RBBB.
β) Ἡ διάρκεια τοῦ QRS ≥110 ms στὶς ἀπαγωγὲς V1 ἕως V3.
γ) Κῦμα ἔψιλον (e) στὶς ἀπαγωγὲς V1,V2 ἢ V3.
δ) Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε
μὲ βιοψία ἢ νεκροτομή.
ε) Σοβαρὴ διάταση καὶ μείωση τοῦ κλάσματος ἐξώθησης τῆς δεξιᾶς κοιλίας χωρὶς (ἢ μόνο
ἤπια) ἔκπτωση τῆς συστολικῆς λειτουργίας.

