ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Δεκέμβριος 2017
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. Α) Νεότερες κατευθυντήριες ὁδηγίες στὴν περιφερικὴ ἀρτηριακὴ νόσο. Τί ἀλλάζει;
Β) Παραβαλβιδικὲς διαφυγὲς βαλβίδων: Διάγνωση καὶ σύγχρονη ἀντιμετώπιση.
2. Α) Ὀξέα Στεφανιαῖα Σύνδρομα καὶ κολπικὴ μαρμαρυγὴ - Θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.
Β) Ἀντιμετώπιση ὀγκολογικῶν ἀσθενῶν μὲ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο.
3. Α) Συνήθη ἐξωκαρδιακὰ ἀντικειμενικὰ εὑρήματα κλινικῆς ἐξέτασης μὲ τὴν ἐπισκόπιση
σχετιζόμενα μὲ καρδιακὴ νόσο.
Β) Περιγραφὴ τῶν κυματομορφῶν τῆς σφαγίτιδας.
4. Α) Εἴδη βιοαπορροφήσιμων stents. Πότε χρησιμοποιοῦνται καὶ ποιὰ τὰ προβλήματα;
Β) Ἀγγειοπλαστικὴ στελέχους: Πότε καὶ μὲ ποιὲς τεχνικές;
5. Α) Διαφορὲς τῶν ἠλεκτροκαρδιογραφικῶν εὑρημάτων μεταξὺ ὀξέος ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου
μὲ ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος, ὀξείας περικαρδίτιδος καὶ καλοήθους πρώιμης ἀναπόλωσης.
Β) Τί εἶναι τὸ σημεῖον Spodick καὶ ποιὰ τὰ κριτήρια Sbarbossa;
6.

Ἀρτηρίτιδα Takayasu: αἰτιοπαθογένεια, κλινικὲς ἐκδηλώσεις, διαγνωστικὰ κριτήρια καὶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.

7. Αἴτια, κλινικὰ - ἠχοκαρδιογραφικὰ καὶ αἱμοδυναμικὰ εὑρήματα τῆς χρόνιας σοβαρῆς
ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος. Θεραπευτικὲς ἐπιλογές.
8. Α) Εὑρήματα κλινικῆς ἐξέτασης σὲ:
1) Κοιλιακὲς ταχυκαρδίες
2)Ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου
3) Ὀξὺ πνευμονικὸ οἴδημα
Β) Φάρμακα ποὺ προκαλοῦν προαρρυθμία μέσῳ παράτασης QT.
9. Κλινικὲς καταστάσεις καὶ προδιαθεσικοὶ παράγοντες ποὺ σχετίζονται μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή.
Πῶς πετυχαίνουμε τροποποίηση τῶν προδιαθεσικῶν παραγόντων;
10. Α) Ἐνδείξεις ἐμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη μετὰ ἀπὸ διαδερμικὴ ἐμφύτευση ἀορτικῆς βαλβῖδος.
Β) Ἐνδείξεις ἀμφικοιλιακῆς βηματοδότησης.
Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας ἔγιναν οἱ ἀκόλουθες μετρήσεις: Ὄγκος
παλμοῦ διὰ τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας 80cc/
beat, ὄγκος παλμοῦ διὰ τῆς ἀορτικῆς βαλ-

βίδας 140 cc/beat, TVI τῆς ἀνεπάρκειας τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας 100cm. Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι:
Α. Μικροῦ βαθμοῦ.
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Εἰκόνα 1
Β. Μετρίου βαθμοῦ.
Γ. Σοβαροῦ βαθμοῦ.
Δ. Δὲν μπορεῖ νὰ καθορισθεῖ.
2. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν βιωσιμότητα τοῦ μυοκαρδίου μὲ τὸ stress echo;
Α. Ἡ διφασικὴ ἀπάντηση ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο προγνωστικὸ δείκτη γιὰ τὴν ἀνάδειξη
βιωσιμότητας τοῦ μυοκαρδίου.
Β. Ἡ συνεχὴς βελτίωση τῆς συστολικῆς ἀποδόσης 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.
3. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω ἀποτελοῦν ἠλεκτροκαρδιογραφικὰ 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.
4. Τὰ βέλη στὴν Εἰκόνα 1 δείχνουν:
Α. Τὴν πρώιμη ἀναπόλωση.
Β. Ἀνάσπαση ST.
Γ. Εἰκόνα προσθιοπλαγίου τοιχώματος.
Δ. Βράχυνση τοῦ QT ὡς ἐπὶ ὑπερασβεστιαιμίας.
5. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς
καρδιοτοξικότητας
1. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη μείω
ση 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. Δὲν ἐπηρεάζεται ἡ τροπονίνη καὶ τὸ BNP.
6. Ὑπερηχογραφικὰ κριτήρια σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας βαλβίδας:
1. Ἁκτίνα τῆς PISA (PISAradius) >7mm.
2. Ἁκτίνα τῆς PISA (PISAradius) >9mm.
3. Vena contracta >7mm.
4. Ε ταχύτητα >1cm/sec.
7. Νόσος τοῦ Fabry. Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:
1. Εἶναι φιλοσύνδετη διαταραχὴ τοῦ μεταβολισμοῦ.
2. Παρατηροῦνται ὑψηλὰ ἐπίπεδα α-γαλα-
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κτοσιδάσης.
3. Ἡ νόσος ἔχει πλήρη ἔκφραση στοὺς ἄνδρες.
4. Ἡ διαφορικὴ διάγνωση γίνεται κυρίως ἀπὸ
τὴν ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
8. Ἡ ἐκτίμηση τῆς βαρύτητας τῆς στένωσης τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας μὲ τὴν ὑπερηχογραφικὴ
μελέτη ἐπηρεάζεται ἀπό:
Α. Τὴν παρουσία μικρῆς ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Β. Τὴν παρουσία ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.
Γ. Τὸ μέγεθος τῆς ἀορτικῆς ρίζας.
Δ. Τὴν παρουσία σιγμοειδοῦς διαμόρφωσης
τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος.
9. Σὲ περιπτώσεις στένωσης ἀορτικῆς βαλβίδας
μὲ χαμηλὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, ἡ καλύτερη μελέτη γιὰ νὰ ἀναδείξει
τὴν βαρύτητα τῆς στένωσης εἶναι:
1. Καρδιακὸς καθετηριασμός.
2. Φαρμακευτικὴ δοκιμασία φόρτισης μὲ δοβουταμίνη.
3. Διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
4. Σπινθηρογράφημα μὲ θάλλιο.
10. Αὐξημένα ἐπίπεδα BNP παρατηροῦνται σέ:
Α. Ἀριστερὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Β. Νεφρικὴ ἀνεπάρκεια.
Γ. Χρόνια πνευμονικὴ καρδία.
Δ. Πρωτοπαθῆ πνευμονικὴ ὑπέρταση.
11. Γιὰ τὴν ἀρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια/
δυσπλασία τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἰσχύουν τὰ
κάτωθι:
Α. Κληρονομικὴ νόσος σὲ πλέον τοῦ 50% τῶν
περιπτώσεων.
Β. Ἀποδίδεται σὲ μεταλλάξεις τῶν δεσμοσωμάτων τοῦ μυοκαρδίου.
Γ. Ἡ νόσος ἐπεκτείνεται ἀπὸ τὶς ὑπενδοκαρδιακὲς στὶς ὑποεπικαρδιακὲς στιβάδες.
Δ. Κῦμα <ε> εἰδικὸ τῆς νόσου.
12. Κριτήρια γιὰ νὰ θεωρηθεῖ ὁ ἀσθενὴς μὲ
NSTEMI ὑψηλοῦ κινδύνου καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ
στὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο:
Α. GRACE score >140.
Β. Δυναμικὲς ἀλλαγὲς τοῦ ΗΚΓραφήματος
ὅσον ἀφορᾶ στὸ ST διάστημα.
Γ. Αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια ἀσθενοῦς.
Δ. Προηγούμενη PCI.
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13. 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.
14. Τὰ πλέον συνήθη ἐπείγοντα καρδιολογικὰ
συμβάματα σὲ ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι:
Α. Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
Β. Ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Τὰ θρομβοεμβολικὰ φαινόμενα.
Δ. Ἀρρυθμίες.
15. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν νόσο
Kawasaki;
Α. Ἡ πάθηση ἀφορᾶ κυρίως παιδιὰ ἡλικίας
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 καμία ἐπίπτωση στὴν
ἐμφάνιση τῶν ἀνευρυσμάτων στὰ στεφανιαῖα
ἀγγεῖα.
16. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὸ κῦμα
U;
Α. Ἐμφανίζεται πιὸ συχνὰ στὶς ἀπαγωγὲς
τῶν ἄκρων.
Β. Ἐμφανίζεται πιὸ συχνὰ στὶς προκάρδιες
ἀπαγωγές.
Γ. Μπορεῖ νὰ αὐξηθεῖ τὸ μέγεθός του σὲ ὑποκαλιαιμία.
Δ. Δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα καλίου.
17. Τί ἰσχύει γιὰ τὸ ΗΚΓράφημα στὴν Εἰκόνα 2;
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.
18. Τὸ ΗΚΓράφημα στὴν Εἰκόνα 3 δείχνει:
Α. Πρώτου βαθμοῦ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμὸ μὲ σημαντικὴ παράταση τοῦ PR.
Β. 2ου βαθμοῦ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό.
Γ. Πλήρη κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό.
Δ. Φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία.
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Εἰκόνα 2

Εἰκόνα 3
19. Καταστάσεις ὅπου μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ
αὐξημένη τιμὴ τῆς τροπονίνης:
Α. Ταχυαρρυθμίες.
Β. Βραδυακαρδίες.
Γ. Σήψη.
Δ. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.

κατὰ Vaughan-Williams ἀνήκουν ὅλα τὰ παρακάτω, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα:
α. Σοταλόλη.
β. Δοφετιλίδη.
γ. Προκαϊναμίδη.
δ. Ἀμιωδαρόνη.

20. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω συμβάλλουν στὴν
διάγνωση τοῦ ὀξέoς ἀορτικοῦ συνδρόμου;
Α. Ἡ τροπονίνη.
Β. Τὰ D-Dimers.
Γ. Διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
Δ. Ἀξονικὴ Τομογραφία θώρακα.

22. Ἡ ἐπείγουσα θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ
ἀσθενῆ στὴν Εἰκόνα 4 μὲ τὸ ΗΚΓράγημα 12
ἀπαγωγῶν περιλαμβάνει:
α. Μόνον φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση.
β. Ἀγγειοπλαστική.
γ. Προσωρινὴ βηματοδότηση.
δ. α+β.
ε. β+γ.

21. Στὴν κατηγορία ΙΙΙ τῶν ἀντιαρρυθμικῶν
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Εἰκόνα 4

Εἰκόνα 5

Εἰκόνα 6
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Εἰκόνα 7

Εἰκόνα 8
23. Ἄνδρας 70 ἐτῶν μὲ ἱστορικὸ παλαιοῦ ἐμφράγματος καὶ τὸ ΗΚΓράφημα στὴν Εἰκόνα
5, κατὰ τὴ διάρκεια ταχυκαρδίας ὐποβάλλεται σὲ ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη, κατὰ τὴν
ὁποία προκαλεῖται ἡ κλινική του ταχυκαρδία.
Τὰ βέλη στὸ κάτω μέρος, στὸ κανάλι τοῦ στεφανιαίου κόλπου δείχνουν τὰ κολπικὰ κύματα στὴν Εἰκόνα 6.
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστό:
Πρόκειται γιὰ:
α. Κομβικὴ ταχυκαρδία ἀπὸ ἐπανείσοδο μὲ
ἀλλοδρομία.
β. Ταχυκαρδία μὲ δεμάτιο.
γ. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.

Εἰκόνα 9
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Εἰκόνα 10
24. Ἀθλητὴς 19 ἐτῶν διερευνᾶται γιὰ ταχυκαρδία μὲ διευρυσμένα QRS μετὰ ἀπὸ ἔντονη
ἄσκηση (Εἰκόνα 7).
Τὸ ΗΚΓράφημά του (Εἰκόνα 8) σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό.
Τὸ συμψηφιστικὸ τοῦ ΗΚΓραφήματος (SAECG)
(Εἰκόνα 9).
Ἡ ἐπικρατέστερη διαγνωση εἶναι:
1. Ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἀπὸ τὸ
χῶρο ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
2. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία μὲ ὑπόστρωμα ἀρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιᾶς κοιλίας.
3. Ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία μὲ ἀλλοδρομία
ἢ προδιέγερση.
25. Ἀσθενὴς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ VVI βηματοδότη ἀπὸ 7ετίας ἐμφανίζει προσυγκοπτικὰ

ἐπεισόδια, ποὺ ἀναπαράγονται κατὰ τὴν ἄρση
τοῦ ἀντίστοιχου μὲ τὸν βηματοδότη ἄνω ἄκρου
μὲ τὴν ΗΚΓραφικὴ ἀπεικόνιση στὴν Εἰκόνα 10.
Ποιὰ εἶναι ἡ δυσλειτουργία τοῦ βηματοδότη;
α. Ἀδυναμία σύλληψης.
β. Ὑπεραίσθηση.
γ. Ὑποαίσθηση.
δ. Μετακίνηση ἠλεκτροδίου.
ε. Ἐξάντληση γεννήτριας.
26. Ἄνδρας 75 ἐτῶν, μὲ συμπτώματα καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας ΝΥΗΑ ΙΙΙ, ἐμφανίζει φύσημα
γνωστὸ γιὰ πολλὰ ἔτη, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει διερευνηθεῖ ποτέ. Κατὰ τὴν κλινικὴ ἐξέταση ἡ
ΑΠ εἶναι 134/86mmHg καὶ ἡ ΚΣ 70bpm, φυσιολογικὴ JVP, καρωτιδικὸς σφυγμὸς λεπτὸς
καὶ καθυστερημένος, S1 κφ, S2 ἐλαττωμένος,

Εἰκόνα 11
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τραχὺ συστολικὸ φύσημα 3/6 δεξιὰ ψηλὰ παραστερνικά, crescendo. Κατὰ τὴν διαθωρακική ὑπερηχογραφικη μελέτη, ἡ ἀπεικόνιση
τοῦ Doppler ἔδειξε mean gradient στὴν ἀορτικὴ βαλβίδα, 52mmHg, Peak velocity 4,8m/sec
(Εἰκόνα 11).
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστὸ νὰ συστήσετε γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του:
α. Ἀντικατάσταση ἀορτικῆς βαλβῖδος.
β. Συντηρητικὴ ἀντιμετώπιση.
γ. Αἱμοδυναμικὴ ἐκτίμηση τῆς βαρύτητας τῆς
στένωσης.
δ. ΤΟΕ.
27. Ἄνδρας 40 ἐτῶν ἐκτιμᾶται γιὰ φύσημα. Μὲ τὴν
ἁκτινογραφία θώρακος στὴν Εἰκόνα 12, ποιὰ
εἶναι ἡ πιθανότερη διάγνωση:
α. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία μὲ σύνδρομο
Eisenmenger.
β. Στένωση μιτροειδοῦς.
γ. Ἀνοικτὸς ἀρτηριακὸς πόρος.
δ. Ἀνωμαλία Ebstein.
ε. Διγλώχινα ἀορτικὴ βαλβίδα.
28. Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότερη διάγνωση σὲ ἀσθενῆ
μὲ δύσπνοια καὶ τὴν παρακάτω καταγραφὴ
πίεσης στὸ δεξιὸ κόλπο, (Εἰκόνα13):
α. Καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
β. Σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τριγλώχινος.
γ. Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
δ. Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
29. Κορίτσι 15 ἐτῶν παρουσιάζει συγκοπτικὸ
ἐπεισόδιο καὶ τὸ παρακάτω ΗΚΓράφημα,
(Εἰκόνα 14).
Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι σωστὸ γιὰ τὴν
καταγεγραμμένη ἀρρυθμία.
α. Συνοδεύεται πάντα μὲ ὀργανικὸ ὑπόστρωμα.
β. Μπορεῖ τὸ ὑπόστρωμά της νὰ εἶναι κληρονομικὸ ἢ νὰ προκαλεῖται ἀπὸ φάρμακα.
γ. Ἡ ἀμιωδαρόνη εἶναι τὸ φάρμακο ἐκλογῆς.
δ. Ἡ βηματοδότηση δὲν βοηθάει στὴν ἀντιμετώπισή της.
30. Τὸ σύνδρομο βηματοδότη περιλαμβάνει ἐκδηλώσεις αἱμοδυναμικῆς διαταραχῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ βηματοδότη. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω
δὲν εἶναι σωστό;

Εἰκόνα 12
α. Ὑπάρχει ἀναστολὴ τῆς βηματοδότησης
ἀπὸ ἀλληλοαναίρεση.
β. Οἱ ἀσθενεῖς μπορεῖ νὰ παρουσιάζουν ἀδυναμία, συγκοπή, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
γ. Ἡ κοιλιακὴ βηματοδότηση εἶναι ἀσύγχρονη μὲ τὴν κολπικὴ συστολή.
δ. Δὲν ὑφίσταται ἐπὶ κολπικῆς μαρμαρυγῆς
σὲ VVI βηματοδότηση.
31. Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις σχετικὰ μὲ τὰ ἀκροαστικὰ εὑρήματα τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας εἶναι σωστή, ἐκτὸς ἀπό:

Εἰκόνα 13
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Εἰκόνα 14
α) Ἡ κλαγγὴ διανοίξεως εἶναι ἕνας πρώιμα
διαστολικὸς ἦχος.
β) Ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα μεταξὺ
τοῦ δεύτερου καρδιακοῦ τόνου (Α2) καὶ τῆς
κλαγγῆς διανοίξεως συνεπάγεται σοβαρὴ
στένωση τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
γ) Σὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, τὸ διάστημα μεταξὺ τοῦ δεύτερου καρδιακοῦ τόνου (Α2) καὶ
τῆς κλαγγῆς διανοίξεως ποικίλει ἀνάλογα μὲ
τὸ μῆκος κύκλου τῆς ἀρρυθμίας.
δ) Ἡ κλαγγὴ διανοίξεως δημιουργεῖται ἀπὸ
τὴν ταχεῖα ἀναστροφὴ τῆς πρόσθιας γλωχίνας τῆς μιτροειδοῦς στὴν ἀριστερὰ κοιλία.
ε) Ἡ παρουσία τῆς κλαγγῆς διανοίξεως ὑποδηλώνει ὅτι ἡ πρόσθια γλωχίνα τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας εἶναι κινητή.
32. Ὅλες οἱ παρακάτω καταστάσεις προκαλοῦν
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ὑψηλῆς παροχῆς, ἐκτὸς
ἀπό:
α) Θυρεοτοξίκωση.
β) Σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδας.
γ) Νόσος beri-beri τῆς καρδιᾶς.
δ) Κύηση.
ε) Ἀναιμία.
33. Κατὰ τὸν ὑπερηχογραφικὸ ἔλεγχο ἀσθενοῦς
μὲ στένωση τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος διαπι-

στώνεται χρόνος ὑποδιπλασιασμοῦ τῆς πίε
σης τῆς διαμιτροειδικῆς ροῆς (PHT) 250 m/
sec. Τὸ ὑπολογιζόμενο στόμιο τῆς βαλβίδας
ποὺ προκύπτει εἶναι:
α) 1.2 cm2.
β) 1.0 cm2.
γ) 0.88 cm2.
δ) 0.66 cm2.
ε) 0.5 cm2.
34. Ποιὰ εἶναι ἡ διάγνωση ἀπὸ τὴν παρακάτω
καταγραφή (Εἰκόνα 15);
α) Ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβίδας.
β) Στένωση τῆς τριγλώχινας βαλβίδας.
γ) Ἀνεπάρκεια τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.
δ) Στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.
ε) Στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
35. Νόσος Fabry: ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω δὲν
ἰσχύει;
α) Παρατηροῦνται ὑψηλὰ ἐπίπεδα τῆς α-γαλακτοσιδάσης.
β) Ἡ νόσος ἔχει πλήρη ἔκφραση στοὺς ἄνδρες.
γ) Εἶναι φυλοσύνδετη διαταραχὴ τοῦ μεταβολισμοῦ.
δ) Ἡ διαφορικὴ διάγνωση γίνεται κυρίως
ἀπὸ τὴν ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια καὶ
τὴν ἀμυλοείδωση.
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4) Πίεση ἐνσφήνωσης τῶν πνευμονικῶν τριχοειδῶν (PCWP) 12 mmHg, καὶ
5) Συστηματικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις (SVR)
1.690 dyne/sec/cm5.
Ποιὰ εἶναι ἡ διάγνωσή σας;
α) Πνευμονικὴ ἐμβολή.
β) Καρδιογενὴς καταπληξία.
γ) Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
δ) Συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
ε) Ὑποογκαιμικὴ καταπληξία.

Εἰκόνα 15
ε) Προκαλεῖ χαρακτηριστικὲς δερματικὲς
βλάβες.
36. Ἄνδρας 55 χρονῶν, μὲ προσθετικὴ μηχανικὴ
βαλβίδα στὴ θέση τῆς μιτροειδοῦς, προσέρχεται μὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, μὲ
ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος. Τὸ INR εἶναι
3 καὶ ἡ στεφανιογραφία ἔδειξε ὁλικὴ ἀπόφραξη τοῦ προσθίου κατιόντα. Πρὶν τὴ διενέργεια πρωτογενοῦς ἀγγειοπλαστικῆς ποιὸ
ἀπὸ τὰ παρακάτω θὰ πρέπει νὰ γίνει;
α) Χορήγηση abciximab.
β) Καμία ἐπιπρόσθετη χορήγηση ἀντιπηκτικοῦ.
γ) Ἐνδοφλέβια ἔγχυση ἡπαρίνης.
δ) Ὑποδόρια χορήγηση ἐνοξαπαρίνης.
ε) Χορήγηση μπιβαλιρουδίνης.
37. 35χρονος ἄντρας, μὲ ἱστορικὸ ἀρτηριακῆς
ὑπέρτασης, προσέρχεται στὰ ἐπεῖγοντα ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα, μὲ ἀναπνευστικὴ δυσχέρεια
καὶ ἀφοῦ διασωληνώθηκε ἡ ἀρτηριακὴ πίεσή
του εἶναι 73/48 mmHg, οἱ σφύξεις του 130/
λεπτὸ καὶ ὁ ἀναπνευστικὸς ρυθμός του εἶναι
20/λεπτό. Μεταφέρθηκε στὴ ΜΕΘ (Μονάδα
Ἐντατικῆς Θεραπείας) καὶ ἔγινε δεξιὸς καθετηριασμὸς μὲ καθετῆρα Swan-Ganz. Οἱ αἱμοδυναμικὲς παράμετροι ἔχουν ὡς ἑξῆς:
1) Πίεση τοῦ δεξιοῦ κόλπου (Α) 22 mmHg.
2) Πίεση τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας (PA) 20/10
mmHg.
3) Καρδιακὴ παροχὴ (CO) 3.5 L /min/m2.

38. Σὲ stress echo μὲ δοβουταμίνη, διφασικὴ ἀπάντηση σὲ ἕνα ἢ περισσότερα τμήματα σημαίνει:
α. Ἰσχαιμία τοῦ τμήματος.
β. Ἔμφραγμα τοῦ τμήματος.
γ. Φυσιολογικὴ ἀπάντηση στὴ δοβουταμίνη.
δ. Ἰσχαιμία καὶ βιωσιμότητα τοῦ τμήματος.
ε. Ἀκαθόριστο ἀποτέλεσμα.
39. 38χρονη γυναῖκα προσῆλθε στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν γιὰ δύο ἐπεισόδια συγκοπῆς τὶς προηγούμενες 24 ὧρες, ἐνῶ ἔκανε
οἰκιακὲς ἐργασίες. Ὁ σύζυγός της, ποὺ ἦταν
μάρτυρας, ἀναφέρει ἀπώλεια συνείδησης γιὰ
30 sec χωρὶς πρόδρομα συμπτώματα ἢ σπασμούς. Τὸ ἀτομικὸ καὶ τὸ οἰκογενειακό της
ἱστορικὸ ἦταν ἐλεύθερο. Ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέτασή της ἡ ἀρτηριακὴ πίεση εἶναι 110/60mm
Hg καὶ ἡ καρδιακὴ συχνότητα 62 σφ/λεπτό.
Ἡ ἐξέταση ἀπὸ ὅλα τὰ συστήματα ἦταν φυσιολογική. Τὸ ΗΚΓράφημα ἀπεικονίζεται
στὴν Εἰκόνα 16. Τὸ ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς ἦταν φυσιολογικό. Ὁ ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος ἦταν φυσιολογικός. Ποιὸ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθενοῦς;
α) Holter καρδιακοῦ ρυθμοῦ γιὰ 24 ὧρες.
β) Παρακολούθηση καρδιακοῦ ρυθμοῦ γιὰ
14 ἡμέρες μὲ εἰδικὸ Holter.
γ) Πραγματοποίηση ἠλεκτροφυσιολογικῆς
μελέτης γιὰ πρόκληση ἀρρυθμίας.
δ) Πραγματοποίηση μαγνητικῆς καρδιᾶς
(MRI).
ε) Ἐπανεκτίμηση σὲ περίπτωση ὑποτροπῆς.
40. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω αἱμοδυναμικὰ ἢ ἠχοκαρδιογραφικὰ χαρακτηριστικὰ δὲν ἀπαντᾶται στὴν συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα;
α) Παράδοξος σφυγμός.

63

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Εἰκόνα 16
β) Συστολικὴ πίεση τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας > 60 mmHg.
γ) Ἐξίσωση δεξιῶν - ἀριστερῶν κοιλιακῶν
πιέσεων πλήρωσης.

δ) Προεξέχουσα κάθοδος τοῦ κύματος y στὴ
φλεβικὴ πίεση.
ε) Αὐξημένο πάχος περικαρδίου.

