ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Ὀκτώβριος 2018
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. Α. Εἴδη ἀρτηριακοῦ σφυγμοῦ. Σὲ ποιὲς κύριες παθήσεις ἀνευρίσκονται;
Β. Διαβάθμιση καρδιακῶν φυσημάτων. Ποιοί παράγοντες ἐπηρεάζουν τὴν ἔνταση;
2. Α. Ἐκτίμηση βιωσιμότητας μυοκαρδίου.Ἔχει κλινικὴ σημασία;
Β. Πῶς γίνεται ἡ διακερκιδικὴ προσπέλαση; Ποιά τὰ συνήθη προβλήματα καὶ πῶς
ἐπιλύονται;
3. A.Tί εἶναι ἡ Lp (a); Ποιά ἡ θεραπευτικὴ προσέγγιση;
Β. Βιοχημικὴ ἀνάλυση τῆς HDL σὲ ὑποκατηγορίες. Ποιὰ ἡ κλινικὴ σημασία τους;
4. Α. Συνήθη αἴτια καρδιακῆς ἀνεπάρκειας μὲ διατηρημένο κλάσμα ἐξώθησης.
Β. Ἀντενδείξεις γιὰ τοποθέτηση TAVI.
5. A. Συγγενὴς πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός: Αἴτια, ἀντιμετώπιση.
B. Ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ ταχυκαρδία. Διαγνωστικὸς καὶ θεραπευτικὸς ἀλγόριθμο.
6. Α. Μicro RNAs: ἐφαρμογὲς στὴν Kαρδιολογία.
Β. Καρδιολογικὲς νόσοι ποὺ ἀποτελοῦν ἀντένδειξη κύησης.
7. Σύνδρομο Εisenmenger. Αἴτια, διάγνωση καὶ ἀντιμετώπιση.
8. Α. Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια: αἴτια, διαγνωστικὴ καὶ θεραπευτικὴ προσέγγιση.
Β. Καταστάσεις ποὺ προκαλοῦν ἀσυστολία ἤ ἄσφυγμη ἠλεκτρικὴ δραστηριότητα
καὶ ἀντιμετώπισή τους.
9. Ἀντιθρομβωτικὴ ἀγωγὴ σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή. Περιεγχειρητικὴ διαχείρηση.
10. Α) Χρόνιες περικαρδιακὲς συλλογές: διαγνωστικὴ καὶ θεραπευτικὴ προσέγγιση.
Β) Ἀντιμετώπιση σοβαρῆς λειτουργικῆς ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας: νεότερα δεδομένα.
Ποῦ καὶ πότε;

Θέματα πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Ἡ ἐπίπτωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὰ
κάτωθι σύνδρομα εἶναι:
1. Στὸ σύνδρομο Long-QT 5-10%.
2. Brugada syndrome 10-20 %.
3. Ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια 5-15%.
4. Δεξιὰ κοιλία μὲ VTs >40%.
2. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴ θεραπεία τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὴν ἐγκυμοσύνη;
1. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη μπορεῖ νὰ γίνει σὲ

ὁποιoδήποτε στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ συστήνεται σὲ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια (ἔνδειξη
IC).
2. Τὰ NOACS μπορεῖ νὰ χορηγηθοῦν στὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
3. Τὰ NOACS ἀντενδείκνυται νὰ χορηγηθοῦν
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
3. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὸ
LCZ696;
1. Περιέχει μόνο τὴ Βαλσαρτάνη.
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2. Συνδυάζει τὴ Βαλσαρτάνη καὶ ἀναστολέα
νεπριλισίνης.
3. Ἀποτελεῖ ἀναστολέα μόνο τῆς νεπριλισίνης.
4. Ἡ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα μπορεῖ νὰ συνοδεύεται μέ:
1. Ἀνωμαλίες στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
2. Στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς.
3. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
4. Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
5. Ὑπερηχογραφικὰ κριτήρια σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας βαλβίδας:
1. Ἀκτίνα τῆς PISA (PISAradius) >7mm.
2. Ἀκτίνα τῆς PISA (PISAradius) > 9mm.
3. Vena contracta > 7mm.
4. Ε ταχύτητα > 1cm/sec.
6. 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.
7. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴ 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 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. Ἡ συνεχὴς ἐπιδείνωση τῆς συστολικῆς
ἀπόδοσης τῶν δυσλειτουργούντων μυοκαρδιακῶν τμημάτων σημαίνει παρουσία σημαντικῆς νόσου στὸ ἐπικαρδιακὸ ἀγγεῖο ποὺ

αἱματώνει τὴν περιοχή.
8. 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.
9. Τὰ πλέον συνήθη ἐπείγοντα καρδιολογικὰ
συμβάματα σὲ ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι:
Α. Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
Β. Ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Τὰ θρομβοεμβολικὰ φαινόμενα.
Δ. Ἀρρυθμίες.
10. Τί ἰσχύει γιὰ τὸ κάτωθι ΗΚΓράφημα (Εἰκόνα
1).
Α. Φυσιολογικὸ ΗΚΓράφημα.
Β. Τὸ ὑψηλὸ κῦμα P καὶ ὑψηλὸ κῦμα R στὴν
V1 παριστᾶ ὑπερτροφία τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
Γ. RBBB.
Δ. Strain τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
11. Καταστάσεις ὅπου μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ
αὐξημένη τιμὴ τῆς τροπονίνης:
Α. Ταχυαρρυθμίες.
Β. Βραδυακαρδίες.
Γ. Σήψη.
Δ. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
12. Τὰ παρακάτω δεδομένα ἀφοροῦν σὲ ἄνδρα,
72 ἐτῶν, μὲ ἀσβέστωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας: ταχύτητα χώρου ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας V1=0.8 m/sec, ταχύτητα διά τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος V2=4 m/sec, διάμετρος χώρου
ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (LVOT=2 cm).
Τὸ ὑπολογισθὲν στόμιο τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι:
A. 0.4 cm2
B. 0.6 cm2
Γ. 0.8 cm2
Δ. 1 cm2
13. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς
καρδιοτοξικότητας:
1. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη, μεί-
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Εἰκόνα 1
ωση τοῦ κλάσματος ἐξώθησης >10% ἀπὸ τὴν
χαμηλότερη φυσιολογικὴ τιμή.
2. Μείωση τοῦ GLS >15% τῆς βασικῆς τιμῆς.
3. Αὔξηση τῆς τροπονίνης.
4. Αὔξηση τοῦ BNP.
5. Ἡ τροπονίνη καὶ τὸ BNP παραμένουν πάντα σὲ φυσιολογικὰ ἐπίπεδα.
14. Ποιά ἐν τῶν κάτωθι εἶναι λάθος, γιὰ τὴν παράδοξη σοβαρὴ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας;
Α. Μπορεῖ νὰ ὀφείλεται στὴν παρουσία σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Β. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ μικρὴ κοιλία, μὲ σημαντικὴ ὑπερτροφία τῶν τοιχωμάτων.
Γ. Συνήθως ἀφορᾶ σὲ ἡλικιωμένες γυναῖκες.
Δ. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ διατεταμένη ἀριστερὴ κοιλία, μὲ ἐπηρεασμένη συστολικὴ λειτουργία.
15. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστὰ γιὰ τὴ
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,
μεγαλύτερη τοῦ 30 msecs, συνηγορεῖ γιὰ φυ-

σιολογικὲς πιέσεις πλήρωσης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας.
Δ. Χαμηλὲς ταχύτητες τοῦ e’και τοῦ a’ μικρότερες τῶν 8 cm/sec συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς περιοριστικῆς φυσιολογίας.
16. Τὸ βέλος στὴν κάτωθι εἰκόνα (Εἰκόνα 2)
δείχνει:
Α. Θρόμβο τῆς κορυφῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Θρόμβο δεξιᾶς κοιλίας.
Γ. Θρόμβο ἀριστεροῦ κόλπου.
17. Ἐκφύλιση τῆς βιολογικῆς προσθετικῆς βαλβίδας παρατηρεῖται συχνότερα σὲ ἀσθενεῖς:
Α. Μὲ συστηματικὰ φλεγμονώδη νοσήματα.
Β. Μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο.

Εἰκόνα 2
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Γ. Ἀσθενεῖς <60 ἐτῶν.
Δ. Κανένα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω.
18. Ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση στὸ κάτωθι ἠλεκτροκαρδιογράφημα (Εἰκόνα 3) εἶναι:
Α. Πνευμονικὴ ἐμβολή.
Β. Ὀπίσθιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Γ. Σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.

Εἰκόνα 3

χώματος, μεταφέρεται στὰ ΤΕΠ μὲ ὑποτροπιάζοντα προσυγκοπτικὰ ἐπεισόδια καὶ τὸ
παρακάτω ΗΚΓράφημα (Εἰκόνα 4) κατὰ τὴν
ὥρα τῆς ἐξέτασης. Ἡ ΑΠ εἶναι 110/90 mmHg.
Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα εἶναι ἡ καλύτερη ἐπιλογή;
Α. Ἰσοπρεναλίνη.
B. Φλεκαϊνίδη.
Γ. Ἀμιωδαρόνη.
Δ. Διγοξίνη.
Ε. Βεραπαμίλη.

Εἰκόνα 4

19. Ἡ 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.

23. Στὴ σοβαρὴ ὑποτροπιάζουσα συγκοπή, σὲ νεαρὰ ἄτομα, μὲ πτώση κυρίως τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, τί δὲν περιλαμβάνει ἡ φαρμακευτικὴ
ἀγωγή;
A. Φλουδροκορτιζόνη.
B. Β-αποκλειστή.
Γ. Μιδοδρίνη.

20. Ἡ κλίση πίεσης προσθετικῆς βαλβίδας μπορεῖ
νὰ αὐξηθεῖ στὶς κάτωθι καταστάσεις, ἐκτός
ἀπό:
Α. Ἀναιμία.
Β. Πυρετό.
Γ. Ὑποθυρεοειδισμό.
Δ. Ὑπερθυρεοειδισμό.

24. Ἀνδρας, 55 ἐτῶν, ὑπερτασικός, μὲ αἴσθημα
παλμῶν ἀπὸ 12ώρου, μετὰ ἀπὸ κατανάλωση ἀλκοόλ, εἶναι αἱμοδυναμικὰ σταθερὸς
καὶ παρουσιάζει τὸ παρακάτω ΗΚΓράφημα
(Εἰκόνα 5) 12 ἀπαγωγῶν. Ποιό θὰ εἶναι τὸ
ἀμέσως ἑπόμενο βῆμα;
A. DC shock.
B. Ἀντιαρρυθμικὴ ἀγωγὴ IV.
Γ. Περαιτέρω διερεύνηση.

21. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστό; Ἡ προπαφαινόνη ἔχει ἰδιότητες κατηγορίας κατὰ
Vaughan Williams:
Α. Ib
B. Ia καὶ IV
Γ. Ic καὶ II
Δ. III
Ε. Ιa
22. Ἀσθενής, 48 ἐτῶν, 6 μῆνες μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου τοῦ κατώτερου τοι-

Εἰκόνα 5
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Δ. Κατάλυση.
Δ. Ρύθμιση καρδιακῆς συχνότητας μόνο.
25. Ἄνδρας, 57 ἐτῶν, ἄστεγος, βρίσκεται μία
κρύα νύχτα στὸ προαύλιο νοσοκομείου τῆς
Γλασκώβης. Ἀπὸ τὸ ΗΚΓράφημά του (Εἰκόνα 6) τί θεραπεία θὰ συστήσετε;
Α. Ἐπειγόντως καθετηριασμό.
Β. Ἀντιαρρυθμικὴ ἀγωγὴ IV.
Γ. Bηματοδότηση.
Δ. Τίποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω.

A. Φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία.
B. Μονόμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. Πλήρης Κκ ἀποκλεισμός.
Δ. Πολύμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Ε. Τίποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω.
28. Ποιά εἶναι ἡ κλινικὴ διάγνωση ἀπὸ τὴν παρακάτω κυματομορφὴ τῆς πίεσης (Εἰκόνα 8)
στὸν δεξιὸ κόλπο;
Α. Σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τριγλώχινος.
Β. Καρδιακὸς έπιπωματισμός.
Γ. Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
Δ. Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.

Εἰκόνα 6
26. Ποιά ἀπὸ τὶς παρακάτω συγγενεῖς καρδιοπάθειες δὲν εἶναι κυανωτική;
Α. Τετραλογία Fallot.
Β. Mετάθεση μεγάλων ἀγγείων.
Γ. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Δ. Κοινὸς ἀρτηριακὸς κορμός.
Ε. Ἀτρησία τριγλώχινος.
27. Ἀσθενής, 68 ἐτῶν, ὑπὸ ἀντιβίωση μὲ κλαριθρομυκίνη καὶ ἀντιισταμινικό, παρουσιάζει
προσυγκοπτικὰ ἐπεισόδια. Στὸ ΤΕΠ τὸ ΗΚΓράφημα (Εἰκόνα 7) 12 ἀπαγωγῶν εἶναι τὸ παρακάτω, ποιά εἶναι ἡ αἰτιολογία τῶν συγκοπτικῶν ἐπεισοδίων;

Εἰκόνα 7

Εἰκόνα 8
29. Ἄνδρας, 23 ἐτῶν, χρήστης οὐσιῶν, παρουσιάζει ἐμπύρετο 39ο μὲ δερματικὲς βλάβες στὰ
κρύα καὶ ὑγρὰ ἄνω ἄκρα, BP 100/70, 120
bpm, φύσημα πρωτοδιαστολικὸ decrescendo
δεξιὰ παραστερνικά. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω
εἶναι ἡ ἄμεση ἐνέργεια ποὺ ἐπιβάλλεται γιὰ
σταθεροποίηση τοῦ ἀσθενοῦς:
Α. Χορήγηση διούρησης.
Β. Τοποθέτηση ἐνδοαορτικῆς ἀντλίας.
Γ. Χορήγηση Νιτροπρωσσικοῦ.
Δ. Χορήγηση ἀντιβιοτικῶν IV.
E. Χορήγηση ντομπoυταμίνης καὶ νιτροπρωσσικοῦ.
30. Στὴν ὑπέρταση κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη ἀντενδείκνυται:
Α. Mεθυλντόπα.
Β. Λαμπεταλόλη.
Γ. Ἀνασταλτὴς μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου.
Δ. Ἀνταγωνιστὴς ἀσβεστίου.
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31. Ὅλες οἱ ἀκόλουθες προτάσεις, σχετικὰ μὲ τὶς
ἀλλοιώσεις τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος
κατὰ τὴ γήρανση, εἶναι σωστές, ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἡ ἐνδοθηλιακὴ παραγωγὴ νιτρικοῦ ὀξειδίου μειώνεται μὲ τὴν ἡλικία.
β) Τὰ κύτταρα μυοκαρδίου τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας συνήθως ἀναπτύσσουν μέτρια ὑπερτροφία.
γ) Ὑπάρχει μείωση τοῦ ὄγκου παλμοῦ καὶ
τοῦ κλάσματος ἐξώθησης, ποὺ ὀφείλεται σὲ
μείωση τῆς μέγιστης συστολικῆς δύναμης.
δ) Ὁ καρδιακὸς ρυθμὸς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἄσκησης αὐξάνεται λιγότερο στοὺς ἡλικιωμένους, σὲ σύγκριση μὲ τὰ νεότερα ἄτομα.
ε) Τὸ κλάσμα ἐξώθησης στὴν ἠρεμία τείνει νὰ
παραμείνει σταθερὸ μὲ τὴν ἡλικία, ἀπουσίᾳ
καρδιακῆς νόσου.
32. Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις, σχετικὰ μὲ τὶς αιμοδυναμικὲς ἀλλαγὲς κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς κανονικῆς ἐγκυμοσύνης, εἶναι
σωστές, ἐκτὸς ἀπό:
α) Ὁ συνολικὸς ὄγκος τοῦ αἵματος αὐξάνεται.
β) Ἡ καρδιακὴ παροχὴ αὐξάνεται.
γ) Ὁ ὄγκος παλμοῦ αὐξάνεται.
δ) Ἡ καρδιακὴ συχνότητα αὐξάνεται.
ε) Οἱ συστηματικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις
αὐξάνονται.
33. 55χρονη γυναῖκα προσῆλθε στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν αἰτιώμενη γιὰ προοδευτι-

Εἰκόνα 9

κὴ ἐπιδεινούμενη δύσπνοια καὶ ταχυκαρδία.
Σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν ἀνέφερε ὅτι νόσησε ἀπὸ
ρευματικὸ πυρετὸ καὶ διαπιστώθηκε καρδιακὸ φύσημα. Τὰ τελευταῖα 2 χρόνια παρουσιάζει ἐπεισόδια παροξυσμικῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ λαμβάνει μετοπρολόλη. Κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἐξέτασης ἔχει 80 σφ/λεπτό, ἀρτηριακὴ πίεση 130/80 mmHg, 16 ἀναπνοὲς/
λεπτὸ καὶ στὴν ἀκρόαση τῶν πνευμόνων
ὑποτρίζοντες ἄμφω. Ἡ καρδιακὴ ὤση της
ψηλαφᾶται στὴν ἀριστερὴ μασχαλιαία χώρα.
Ἀπὸ τὴν ἀκρόαση καρδιᾶς, ἔντονος πρῶτος
καρδιακὸς τόνος (S1), μονὸς δεύτερος καρδιακὸς τόνος (S2), κλαγγὴ διανοίξεως, ὁλοδιαστολικό φύσημα στὴν κορυφὴ καὶ ἕνα ἤπιο
διαστολικὸ φύσημα ἀριστερὰ παραστερνικά.
Ὑποβλήθηκε σὲ ἰσομετρικὴ ἄσκηση μὲ χειρόσφιξη, μὲ ἀποτέλεσμα αὔξηση τοῦ διαστολικοῦ φυσήματος. Ἐπίσης παρατηρεῖται ἤπιο
οἴδημα στὰ κάτω ἄκρα. Τὸ ΗΚΓράφημά της
φαίνεται παρακάτω (Εἰκόνα 9).
Οἱ πιὸ πιθανὲς ἀλλοιώσεις τῶν βαλβίδων εἶναι:
α) Ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς καὶ στένωση τριγλώχινας βαλβῖδος.
β) Στένωση μιτροειδοῦς καὶ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβῖδος.
γ) Στένωση μιτροειδοῦς καὶ ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς βαλβῖδος.
δ) Στένωση μιτροειδοῦς καὶ ἀνεπάρκεια
πνευμονικῆς βαλβῖδος.
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ε) Στένωση τριγλώχινας καὶ ἀνεπάρκεια
πνευμονικῆς βαλβῖδος.
34. Ἄνδρας, 35 ἐτῶν, προσέρχεται στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν, αἰτιώμενος δύσπνοια
στὴν κόπωση. Ἀπὸ τὸ ἰατρικό του ἱστορικὸ
ἀναφέρει, ὅτι ὅταν ἦταν ἔφηβος ὑποβλήθηκε
σὲ ἀκτινοθεραπεία στὸ στῆθος γιὰ κακόηθες
αἱματολογικὸ νόσημα. Ποιά ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις εἶναι σωστή ὅσον ἀφορᾶ στὶς
καρδιαγγειακὲς ἐπιδράσεις τῆς ἀκτινοθεραπείας;
α) Οἱ περισσότερες ἐπιπλοκὲς ἐμφανίζονται
μέσα σὲ 5 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκθεση στὴν ἀκτινοβολία.
β) Ἡ συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα εἶναι συνήθως μία ὀξεία ἀντίδραση στὴν ἀκτινοθεραπεία.
γ) Τὸ σύστημα ἀγωγῆς συνήθως δὲν προσβάλλεται ἀπὸ τὶς δυσμενεῖς ἐπιδράσεις τῆς
ἀκτινοβολίας.
δ) Ἡ διατατικὴ μυοκαρδιοπάθεια εἶναι ἡ
συνηθέστερη ἐκδήλωση τῆς ἀκτινοθεραπείας
τοῦ μεσοθωρακίου.
ε) Οἱ ἐπιζῶντες ἀπὸ καρκίνο, πού ἔλαβαν
ἀκτινοβολία στὴν κεφαλὴ καὶ στὸν τράχηλο,
ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου.
35. Ποιό ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα καρδιολογικὰ φάρμακα προκαλεῖ βράχυνση τοῦ QT διαστήματος;
α) Ἀμιωδαρόνη.
β) Διγοξίνη.
γ) Μοξονιδίνη.
δ) Νιτροπρωσσικὸ νάτριο.
ε) Σοταλόλη.
36. Ἄνδρας, 57 ἐτῶν, παραπέμπεται γιὰ ὑπερηχοκαρδιογράφημα γιὰ τὴ διερεύνηση ἀνεξήγητης δύσπνοιας. Τὸ ὁλοκλήρωμα χρόνου-ταχύτητας (VTI) στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς
δεξιᾶς κοιλίας, πού λαμβάνεται μὲ τὸ παλμικὸ Doppler, παρουσιάζεται στὸ παρακάτω
σχῆμα καὶ δείχνει μεσοσυστολικὴ ἐγκοπή. Μὲ
ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω συσχετίζεται ἔντονα
αὐτὸ τὸ εὕρημα; (Εἰκόνα 10)
α) Μειωμένη πίεση στὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία.
β) Αὐξημένες πνευμονικὲς ἀγγειακὲς ἀντι-

Εἰκόνα 10
στάσεις.
γ) Πνευμοθώρακας.
δ) Ἀριστερὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
ε) Στένωση πνευμονικῆς βαλβῖδος.
37. Μειωμένος ἤ ἀνόμοιος ἀρτηριακὸς σφυγμὸς
στὰ ἄνω ἄκρα βρίσκεται συχνὰ στὶς παρακάτω παθήσεις, ἐκτὸς ἀπό:
α) Διαχωριστικὸ ἀνεύρυσμα τῆς ἀορτῆς.
β) Νόσος Takayasu.
γ) Ὑπερβαλβιδικὴ ἀορτικὴ στένωση.
δ) Ἀθηροσκλήρωση τῆς ὑποκλειδίου ἀρτηρίας.
ε) Ὑποβαλβιδικὴ ἀορτικὴ στένωση.
38. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστό, σχετικὰ
μὲ τὴν ἐπίδραση τῶν φαρμάκων στὸ προφὶλ
τῶν λιπιδίων τοῦ ὀροῦ;
α) Οἱ μὴ ἐκλεκτικοὶ β-αναστολεῖς αὐξάνουν
τὰ ἐπίπεδα τῶν λιποπρωτεϊνῶν ὑψηλῆς πυκνότητας (HDL).
β) Τὰ θειαζιδικὰ διουρητικὰ μειώνουν τὰ ἐπίπεδα τῶν τριγλυκεριδίων.
γ) Ἡ θεραπεία ὑποκατάστασης μὲ οἰστρογόνα μειώνει τὶς λιποπρωτεΐνες ὑψηλῆς πυκνότητας (HDL) καὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν τριγλυκεριδίων.
δ) Οἱ αναστολεῖς πρωτεάσης αὐξάνουν τὴν
ὁλικὴ χοληστερόλη καὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν τριγλυκεριδίων.
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ε) Τὰ κορτικοστεροειδῆ μειώνουν τὰ ἐπίπεδα
τῶν τριγλυκεριδίων.
39. Ποιός εἶναι ὁ πιὸ κοινὸς μηχανισμὸς δράσης σὲ
κλινικὰ σημαντικὴ καρδιακὴ ἀρρυθμία;
α) Πυροδοτούμενη δραστηριότητα.
β) Ἀνώμαλος αὐτοματισμός.
γ) Πρώιμες μετεκπολώσεις.
δ) Ἐπανείσοδος.
ε) Παρασυστολία.
40. Ὅλα τὰ παρακάτω εἶναι ἀληθῆ, σχετικὰ μὲ τὸ
ἀπόπληκτο (stunning) μυοκάρδιο, ἐκτὸς ἀπό:
α) Τὸ ἀπόπληκτο μυοκάρδιο εἶναι μία κατάσταση μειωμένης μυοκαρδιακῆς λειτουργίας,

Φρούτα

ποὺ ὀφείλεται σὲ χρόνια μειωμένη στεφανιαία ροή.
β) Τὸ ἀπόπληκτο μυοκάρδιο μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἤ
μόνο τμῆμα της.
γ) Ἀπόπληκτο μυοκάρδιο μπορεῖ νὰ ἐμφανιστεῖ μετὰ ἀπὸ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση
μὲ χρήση τῆς ἐξωσωματικῆς κυκλοφορίας.
δ) Οἱ ἐλεύθερες ρίζες ὀξυγόνου καὶ τὸ ὑψηλὸ
φορτίο ἐνδοκυττάριου ἀσβεστίου πιθανὸν,
νὰ συμβάλει στὴν παθογένεση τῆς μυοκαρδιακῆς ἀποπληξίας.
ε) Τὸ ἀπόπληκτο μυοκάρδιο ἐπηρεάζει τόσο
τὴ συστολικὴ ὅσο καὶ τὴ διαστολικὴ λειτουργία.
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