ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
'Ιούνιος 2018
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. Α) Ἐκτίμηση διαστολικῆς δυσλειτουργίας ἀρ. κοιλίας. Ἐφαρμογὴ τελευταίων κατευθυντήριων
ὁδηγιῶν.
B) Ἀλληλεπίδραση διπλῆς βαλβιδοπάθειας (Στένωση ἀορτικῆς καὶ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς).
Πῶς ἐπηρεάζει ἡ μία τὴν ἄλλη;
2. Α) Ἀξονικὴ στεφανιογραφία: Ἐνδείξεις καὶ ἑρμηνεία τῶν ἀποτελεσμάτων. Νεότερες ἐξελίξεις.
B) Μοριακὴ ἀπεικόνιση τῆς εὐάλωτης ἀθηρωματικῆς πλάκας. Ποιὸς ὁ ρόλος τῆς τεχνολογίας;
3. A) Πῶς γίνονται οἱ μετρήσεις καρδιακῆς παροχῆς, πιέσεων καὶ ἀγγειακῶν ἀντιστάσεων;
Ποιὰ ἡ κλινικὴ σημασία αὐτῶν;
B) Ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα καὶ κύηση. Πῶς ἀντιμετωπίζονται;
4. A) Πῶς ἑρμηνεύονται καὶ ἀντιμετωπίζονται οἱ ὑπερκοιλιακὲς ἀρρυθμίες πού καταγράφονται
σὲ συσκευές;
B) 'Eκτίμηση τῆς λειτουργίας τοῦ φλεβοκόμβου κατὰ τὸν ἠλεκτροφυσιολογικὸ ἔλεγχο.
5. A) Αἴτια, παθολογοφυσιολογία, ἀκροαστικὰ καὶ ἐργαστηριακὰ εὑρήματα (ΗΚΓράφημα, Α/α
θώρακος, ὑπερηχοκαρδιογράφημα) καὶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση ὀξείας ἀνεπάρκειας
τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος.
B) Παθήσεις μὲ ἐπιβάρυνση τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος ποὺ συνοδεύονται μὲ στηθάγχη.
6. A) Κύριες ἐνδείξεις χορήγησης καὶ αἴτια αὔξησης τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου τῶν ἀνταγωνιστῶν
τῆς βιταμίνης Κ.
B) Ἀντιμετώπιση τῆς θρομβοπενίας ὀφειλόμενης στὴν ἡπαρίνη (HIT).
7. A) Ἀλγόριθμος ἀντιμετώπισης: i) ρυθμικῆς ταχυκαρδίας μὲ στενὰ συμπλέγματα QRS καὶ
ii) κολπικοῦ πτερυγισμοῦ.
B) Διαφορικὴ διάγνωση κοιλιακῆς ἀπὸ ὑπερκοιλιακὴ ρυθμικὴ ταχυκαρδία μὲ εὐρέα συμπλέγματα
QRS λόγῳ ἀλλοδρομίας.
8. Ἀρρυθμίες στὴν ὀξεία φάση ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου. Ἀντιμετώπιση καὶ πρόγνωση.
9. Συχνότερες συγγενεῖς ἀνωμαλίες στεφανιαίων ἀγγείων: Θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.
10. Ἰνότροπα στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Τρόποι δράσεως καὶ ἐνδείξεις χορήγησης.
Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. 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. Μεταβολίζεται στὸ ἧπαρ καὶ ἀποβάλλεται
ἀπὸ τοὺς νεφρούς.
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Εἰκόνα 1
δ. Ὁ σχηματισμὸς ἐνδοστεφανιαίου θρόμβου
εἶναι σπάνιος.
2. 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.
3. Σημειῶστε τὶς ἐπιπλοκὲς τῆς ἀμιωδαρόνης:
α. Ὑπόταση.
β. Βραδυκαρδία.
γ. Τorsade de pointes.
δ. Δυσκοιλιότητα.
ε. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.
4. Στὸ ΗΚΓράφημα (Εἰκόνα 1) ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστά; Ὑπάρχουν:
Α. Στοιχεῖα διάτασης ἀριστεροῦ κόλπου.
Β. Στοιχεῖα διάτασης δεξιοῦ κόλπου.
Γ. Στοιχεῖα ὑπερτροφίας δεξιᾶς κοιλίας.
Δ. RBBB.
5. 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=2 cm). Τὸ
ὑπολογισθὲν στόμιο τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
εἶναι:
A. 0.4 cm2.
B. 0.6 cm2.
Γ. 0.8 cm2.
Δ. 1 cm2.
6. Καταστάσεις ὅπου μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ
αὐξημένη τιμὴ τῆς τροπονίνης:
Α. Ταχυαρρυθμίες.
Β. Βραδυκαρδίες.
Γ. Σήψη.
Δ. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
7. 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.
8. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς
καρδιοτοξικότητας:
1. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη, μείωση 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.
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5. Δὲν ἐπηρεάζεται ἡ τροπονίνη καὶ τὸ BNP.
9. Ποιὲς ἐκ τῶν κάτωθι θεωροῦνται ἀπόλυτες
ἀντενδείξεις γιὰ τὴν διενέργεια τοῦ stress echo;
1. Ἐπεισόδιο προκάρδιου ἄλγους μὲ αὔξηση
τροπονίνης τὸ τελευταῖο 24ωρο.
2. Στηθάγχη πρόσφατης ἔναρξης.
3. Ἡ παρουσία ἀνευρύσματος κοιλιακῆς ἀορτῆς.
4. Ἡ παρουσία ἀνευρύσματος θωρακικῆς
ἀορτῆς.
10. Σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες μετρήσεις: Ὄγκος παλμοῦ διὰ τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας 80 cc/beat, ὄγκος παλμοῦ διὰ τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας 140 cc/beat, TVI τῆς ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας 100 cm. Ἡ
ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι:
1. Μικροῦ βαθμοῦ.
2. Μετρίου βαθμοῦ.
3. Σοβαροῦ βαθμοῦ.
4. Δὲν μπορεῖ νὰ καθοριστεῖ.
11. Ἡ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα μπορεῖ νὰ συνοδεύεται μὲ:
1. Ἀνωμαλίες στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
2. Στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς.
3. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
4. Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
12. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς παρακάτω κολποκοιλιακοὺς
ἀποκλεισμοὺς δὲν θεωρεῖται ἀντένδειξη γιὰ
δοκιμασία κοπώσεως;
1. 2ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
2. 3ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
3. 1ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
4. Διαλείπων πλήρης κ-κ ἀποκλεισμός.
13. Ποιὰ ἐκ τῶν κατωτέρω συμβάλλουν στὴν
διάγνωση τοῦ ὀξέος ἀορτικοῦ συνδρόμου;
1. Ἡ τροπονίνη.
2. Τὰ D-Dimers.
3. Διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
4. Ἀξονικὴ Τομογραφία θώρακα.
14. Ποιοὶ ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν παράγοντες
αἰφνίδιου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια;
1. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
2. Μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
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3. Πάχος μυοαρδιακοῦ τοιχώματος >30 mm.
4. Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνιδίου θανάτου.
15. Ἡ Ἐπρερενόνη, ἄμεσα, 3-14 ἡμέρες μετὰ τὸ
ἔμφραγμα μυοκαρδίου, μειώνει τὸν σχετικὸ
κίνδυνο γιὰ θάνατο:
Α. 50%.
Β. 15%.
Γ. 30%.
Δ. Δὲν τό ἐπηρεάζει.
16. Ἡ ivabradine πῶς ἐπιδρᾶ στὴν 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.
17. Ποιὲς ἀπὸ τὶς κάτωθι παραμέτρους θεωροῦνται δυσμενεῖς προγνωστικοὶ δεῖκτες σὲ
ἀσθενεῖς μὲ πνευμονικὴ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση;
Α. 6 MWT >300 m.
Β. Περικαρδιακὴ συλλογὴ καὶ TAPSE <1.5 cm.
Γ. Ὑψηλὲς τιμὲς BNP.
Δ. Συγκοπή.
18. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν κολχικίνη;
Α. Εἶναι φάρμακο μὲ ἀντιμιτωτικὲς καὶ ἀντιφλεγμονώδεις ἰδιότητες.
Β. Ἡ πιὸ συχνὴ ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια εἶναι ἡ
δυσανεξία ἀπὸ τὸ πεπτικό.
Γ. Χορηγεῖται σὲ ἐγκυμοσύνη.
Δ. Ἀντενδείκνυται σὲ ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια.
19. Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:
α. Σὲ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἔχουμε συχνὰ διάταση τῶν σφαγίτιδων.
β. Σὲ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἔχουμε συχνὰ χαμηλὴ πίεση.
γ. Σὲ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἔχουμε συχνὰ πνευμονικὸ οἴδημα.
δ. Σὲ ἔμφραγμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας συχνὰ
ἀπαιτεῖται χορήγηση ὑγρῶν.
20. Ποιὰ ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν θεραπεία τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὴν ἐγκυμοσύνη;
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Εἰκόνα 2
1. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη μπορεῖ νὰ γίνει σὲ
ὁποιαδήποτε στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ συστήνεται σὲ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια (ἔνδειξη
IC).
2. Τὰ NOACS μπορεῖ νὰ χορηγηθοῦν στὴν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
3. Τὰ NOACS ἀντενδείκνυται νὰ χορηγηθοῦν
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
21. Γυναῖκα, 72 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ σοβαρῆς στεφανιαίας νόσου, χωρὶς ὑπολειπόμενη ἰσχαιμία καὶ μόνιμου βηματοδότη (LR 50bpm, UR
120bpm), γιὰ σύνδρομο νοσοῦντος φλεβοκόμβου πρὸ 4ετίας, εἰσάγεται μὲ ἀρχόμενη
καρδιακὴ κάμψη. Ἡ ἀγωγή της περιλαμβάνει
ἀμιωδαρόνη, β-αποκλειστῆ, φουροσεμίδη,
ἐπλερενόνη. Ἐνῶ βρίσκεται σὲ τηλεμετρία,
ἀποκαλύπτονται ἐπεισόδια torsades de
pointes. Τῆς χορηγεῖται κάλιο καὶ μαγνήσιο,
ἀλλὰ συνεχίζονται μικρῆς διάρκειας ἐπεισόδια. Τὸ QTc εἶναι 610 milliseconds. Ποιὸ εἶναι
τὸ ἑπόμενο βῆμα;
A. ‘Ισοπροτερενόλη.
B. Προκαϊναμίδη.
Γ. Μετάβαση σὲ ἀμιωδαρόνη IV.
Δ. Ρύθμιση τοῦ κατώτερου ὁρίου βηματοδότησης σὲ ὑψηλότερη τιμή.
Ε. Ρύθμιση τοῦ κατώτερου ὁρίου βηματοδότησης σὲ χαμηλότερη τιμή.
Στ. Ἀπινίδωση.
22. Προεγχειρητικὴ ἐκτίμηση ΗΚΓραφήματος

12 ἀπαγωγῶν (Εἰκόνα 2), σὲ ἀσυμπτωματικὴ ἀσθενὴ 42 ἐτῶν μὲ ἱστορικὸ ἀρτηριακῆς
ὑπέρτασης, ἀποφρακτικῆς πνευμονοπάθειας
καὶ δυσλιπιδαιμίας.
Ποιὰ εἶναι ἡ σωστὴ διάγνωση;
A. Ὑπερτροφία δεξιᾶς κοιλίας.
B. Τεχνικὸ σφάλμα ἀναστροφῆς ἀπαγωγῶν
ἄκρων.
Γ. Ἰσχαιμία προσθίου τοιχώματος.
Δ. Δεξιοκαρδία.
23. Στὴν δηλητηρίαση μὲ δακτυλίτιδα ὁ ὑποκείμενος μηχανισμὸς ἀρρυθμιογένεσης εἶναι:
Α. Ἐπανείσοδος.
Β. Πρώϊμες μετεκπολώσεις.
Γ. Καθυστερημένες μετεκπολώσεις.
Δ. Αὐξημένος αὐτοματισμός.
24. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω δὲν ἰσχύει γιὰ τὴν περιγεννητικὴ μυοκαρδιοπάθεια;
Α. Ἐμφανίζεται τὸν τελευταῖο μῆνα τῆς κύησης ἤ μέσα στοὺς 5 μῆνες τῆς λοχείας.
Β. Μπορεῖ νὰ περιλαμβάνονται στὴν θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση, ἀνοσοκατασταλτικὰ
καὶ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή.
Γ. Ἡ βρωμοκρυπτίνη μπορεῖ νὰ περιλαμβάνεται στὴν ἀγωγή.
Δ. Σπανίως ὑποτροπιάζει σὲ ἑπόμενη κύηση.
25. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω δὲν ἰσχύει ὡς αἰτία
ὑπερτριγλυκεριδαιμίας;
Α. Λήψη κορτικοστεροειδῶν.
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Β. Ὑπερθυρεοειδισμός.
Γ. Νεφρικὴ νόσος.
Δ. Κύηση.
26. Τὸ σύνδρομο βηματοδότη εἶναι μία αἱμοδυναμικὴ διαταραχή, ἡ ὁποία προκύπτει ὡς συνέπεια κάποιας ἀπὸ τὶς παρακάτω παθολογικὲς καταστάσεις:
A. Ἡ καθυστέρηση μεταξὺ βηματοδότησης
δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς κοιλίας εἶναι πολὺ μεγάλη.
B. Δὲν ὑπάρχει σύζευξη μεταξὺ κοιλιακῆς βηματοδότησης καὶ κολπικῆς συστολῆς.
Γ. Ἀπρόσφορη ἀναστολὴ βηματοδότησης
λόγῳ ἀναγνώρισης σήματος σὲ ἄλλη κοιλότητα.
Δ. Ταχυκαρδία ἀπὸ ἀνάδρομα κύματα P, ποὺ
πυροδοτοῦν νέα κοιλιακὴ διέγερση.
27. Ποιὰ εἶναι ἡ διάγνωση ἀπὸ τὴν κυματομορφὴ
τῆς πίεσης στὸ δεξιὸ κόλπο (Εἰκόνα 3);
Α. Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
Β. Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
Γ. Καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
Δ. Σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τριγλώχινος.
28. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω δὲν εἶναι σωστό;
A. Ἡ μερικὴ ἀνώμαλη ἐκβολὴ πνευμονικῶν
φλεβῶν συχνὰ συνυπάρχει μὲ μεσοκολπικὴ
ἐπικοινωνία (φλεβώδους κόλπου).
Β. Ἡ ἀνώμαλη ἐκβολὴ τῶν ἀριστερῶν πνευμονικῶν φλεβῶν γίνεται στὴν ἄνω ἤ κάτω
κοίλη φλέβα.
Γ. Ἡ ὁλικὴ ἀνώμαλη ἐκβολὴ πνευμονικῶν
φλεβῶν μὲ ἀπόφραξη συνοδεύεται ἀπὸ κυάνωση τοῦ νεογέννητου.
Δ. Ἡ μερικὴ ἀνώμαλη ἐκβολὴ πνευμονικῶν
φλεβῶν μπορεῖ νὰ συνυπάρχει μὲ σύνδρομο
Τurner.
29. Σὲ ἀσθενῆ 35 ἐτῶν, μὲ τὸ ΗΚΓράφημα ἠρεμίας (Εἱκόνα 4) καὶ ἐπεισόδια αἰσθήματος παλμῶν, ἡ διαστρωμάτωση κινδύνου θὰ γίνει μὲ
ὅλα τὰ παρακάτω, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα:
A. Στεφανιογραφία.
B. Ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη.
Γ. Δοκιμασία κόπωσης.
Δ. Holter ρυθμοῦ 24ὡρῶν.
30. Ἄνδρας ἀσθενὴς, 48 ἐτῶν, αἱμοδυναμικὰ στα-

Εἰκόνα 3
θερός μὲ συχνὰ ἐπεισόδια ταχυκαρδίας ἀπὸ
5ετίας, προσέρχεται μὲ τὴν ταχυκαρδία πού
ἀπεικονίζεται παρακάτω. Ποιὸ εἶναι τὸ φάρμακο ἐκλογῆς;
Α. Ἀμιωδαρόνη.
Β. Ἀνταγωνιστὴς β-ὑποδοχέων.
Γ. Βεραπαμίλη.
Δ. Φλεκαϊνίδη.
31. Ἄνδρας, 55 ἐτῶν, προσῆλθε στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν, αἰτιώμενος δύσπνοια.
Ἀπὸ τὸ ἱστορικό του ἀναφέρει πολλαπλοῦν
μυέλωμα, διαγνωσθὲν ἀπὸ 5ετίας, ὅπου εἶχε
θεραπευθεῖ μὲ μελφαλάνη (melphalan) καὶ
θαλιδομίδη (thalidomide). Ἡ κλινικὴ ἐξέταση
ἀποκάλυψε διογκωμένες σφαγίτιδες (+8 cm)
καὶ οἴδημα στὸν μηρὸ ἀμφοτερόπλευρα. Τὸ
ὑπερηχοκαρδιογράφημα ἔδειξε ἤπια συστολικὴ δυσλειτουργία ἀριστερῆς κοιλίας, μὲ
συγκεντρικὴ ὑπερτροφία αὐτῆς (1,4 cm) καὶ
παρουσία περικαρδιακῆς συλλογῆς ἕως 0,8
cm. Ἡ κατακράτηση ὑγρῶν ἐπέμεινε, παρὰ
τὴν ἐνδοφλέβια χορήγηση φουροσεμίδης 80
mg δυὸ φορὲς ἡμερησίως.
Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότερη αἰτία τῆς ἀριστερῆς
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας;
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Εἰκόνα 5
α. Καρδιακὴ ἀμυλοείδωση.
β. Καρδιακὲς μεταστάσεις.
γ. Καρδιοτοξικότητα τῆς ἀνθρακυκλίνης.
δ. Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
ε. Ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
32. Ποιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω παρενέργειες μπορεῖ
νὰ παρουσιασθεῖ μετὰ ἀπὸ θεραπεία μὲ στατῖνες;
α. Λιπῶδες ἧπαρ.
β. Νεοεμφανιζόμενος σακχαρώδης διαβήτης.
γ. Οὐρικὴ ἀρθρίτιδα.
δ. Ἐρυθρότητα δέρματος.
ε. Καμία ἀπὸ τὶς παραπάνω.
33. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι παράγοντας
κινδύνου γιὰ ἐμφάνιση torsades de pointes,
μετὰ ἀπὸ χορήγηση φαρμάκων πού μπορεῖ νὰ
προκαλέσουν αὐτὴν τὴν ἀρρυθμία;
α. Ἡλικία ἄνω τῶν 55 ἐτῶν.
β. Γυναικεῖο φῦλο.
γ. Ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.
δ. Χρόνια ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια.
ε. Παχυσαρκία.

Ποιὸ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα εἶναι χαρακτηριστικὸ
τῆς ὀξείας ἀορτικῆς ἀνεπάρκειας;
α. Μεγάλη διαφορικὴ πίεση.
β. Διαστολικὸ φύσημα ἀορτῆς, προοδευτικὰ
μειούμενης ἔντασης (descrescendo).
γ. Καθυστερημένη σύγκλειση τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὑπερηχοκαρδιογραφήματος.
δ. Διαστολικὴ παλινδρόμηση στὴ μιτροειδῆ
βαλβίδα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὑπερηχοκαρδιογραφήματος.
ε. Διατεταμένη ἀριστερὴ κοιλία.
36. Μία 64χρονη γυναῖκα, μὲ ἱστορικὸ ἀκτινοβολίας στὸ στῆθος πρὸ πολλῶν ἐτῶν, παρουσιάζει προοδευτικὰ συμπτώματα εὔκολης κόπωσης, κοιλιακῆς διόγκωσης καὶ οἰδημάτων
κάτω ἄκρων κατὰ τοὺς τελευταίους 4 μῆνες.
Ἡ πλάγια ἀκτινογραφία τοῦ θώρακα φαίνεται στὴν Εἰκόνα 6. Ποιὰ ἀπὸ τὰ παρακάτω
εὑρήματα δὲν εἶναι συμβατὰ μὲ τὴν πιθανὴ
διάγνωση;
α. Σημεῖο Kussmaul.
β. Ἡπατομεγαλία.
γ. Πρώιμος διαστολικὸς περικαρδιακὸς κτύπος.
δ. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς εἰσπνοῆς, ἐξίσωση
τῆς συστολικῆς πίεσης τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.

34. Ποιὸ στοιχεῖο τοῦ καρδιακοῦ κύκλου εἶναι
περισσότερο ὑπεύθυνο γιὰ τὴν πλήρωση τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας;
α. Ὁ τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀριστερῆς κοιλίας.
β. Ἡ διαμιτροειδικὴ κλίση πίεσης.
γ. Ὁ βαθμὸς τῆς κοιλιακῆς χάλασης.
δ. Ἡ μέση πίεση τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου.
ε. Οἱ ἰνωδοελαστικὲς ἰδιότητες τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας.
35. Ἄνδρας, ἡλικίας 46 ἐτῶν, παρουσιάστηκε
στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν μὲ πυρετό, δύσπνοια, ὑπόταση καὶ ἕνα νέο φύσημα
μὲ χαρακτηριστικὸ ἀορτικῆς παλινδρόμησης.
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ε) Ταχεία αὔξηση καὶ ἐξίσωση τῆς διαστολικῆς πλήρωσης τῶν κοιλιῶν.
37. Ἕνας ἄνδρας, 48 ἐτῶν, ἔρχεται στὸ ἰατρεῖο
σας ἀναφέροντας βραχέα ἐπεισόδια αἰσθήματος παλμῶν. Ἄλλα συμπτώματά του περιλαμβάνουν παροξυσμικὴ νυκτερινὴ δύσπνοια
καὶ ἤπια στηθάγχη. Ἡ σύζυγος του προσθέτει
ὅτι ροχαλίζει πολὺ δυνατά. Κατὰ τὴν κλινικὴ
ἐξέταση ἡ ἀρτηριακὴ πίεση εἶναι στὰ 190/100
mmHg καὶ εἶναι μέτρια ὑπέρβαρος. Ἀπὸ τὸν
ἐργαστηριακὸ ἔλεγχο ἀνευρίσκεται αἱματοκρίτης 58%. Το πιὸ πιθανὸ καρδιακὸ εὕρημα
θὰ ἦταν:
α. Στένωση τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
β. Στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
γ. Ὑπερτροφία τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
δ. Στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.
ε. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
38. Λαμβάνετε μία κλήση ἀπὸ ἕναν καρδιολόγο,
πού βρίσκεται σὲ ἕνα ἐπαρχιακὸ νοσοκομεῖο,
πού ἀφορᾶ σὲ ἕναν ἀσθενῆ μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Σᾶς ἀναφέρει, ὅτι ὁ ἀσθενὴς εἰσήχθη τὸ προηγούμενο βράδυ μὲ ἀπορρύθμιση
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ ξεκίνησε ἀγωγὴ
μὲ ἐνδοφλέβια νιτρογλυκερίνη, ἐνδοφλέβια
ἔγχυση φουροσεμίδης, per-os καπτοπρίλη καὶ
διγοξίνη. Δὲν ὑπῆρξε βελτίωση. Ὁ καρδιολόγος τοποθ έτησε ἕναν καθετῆρα Swan-Ganz
σήμερα τὸ πρωί.
Οἱ αἱμοδυναμικὲς παράμετροι ἔχουν ὡς ἑξῆς:
1. Ἀρτηριακὴ πίεση 120/89 mmHg.
2. Καρδιακὴ συχνότητα 89 b/min.
3. Καρδιακὴ παροχὴ, 2.0 L/min/m2.
4. Πίεση ἐνσφήνωσης πνευμονικῶν τριχοειδῶν 29 mmHg.
5. Συστηματικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις 1.766
dyne /s/cm5.
Ὁ καρδιολόγος χορήγησε ἐπίσης δοβουταμίνη. Ποιὰ ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες πρόσθετες θεραπεῖες θὰ πρέπει νὰ συστήσετε στὸν καρδιολόγο γιὰ αὐτὸν τὸν ἀσθενῆ;
α. Ἔναρξη μεταφορᾶς τοῦ ἀσθενῆ σὲ τριτοβάθμιο νοσοκομεῖο.
β. Συστήνετε ἔναρξη νιτροπρωσσικοῦ νατρίου.
γ. Συστήνετε ἔναρξη νεσιριτίδης.

δ. Συστήνετε ἔναρξη ντοπαμίνης.
ε. Συστήνετε τοποθέτηση ἐνδοαρτικῆς ἀντλίας.
39. Μία 43χρονη γυναῖκα παραπέμπεται ἀπὸ
τὸν γενικὸ ἰατρὸ στὸν καρδιολόγο γιὰ ἀντιμετώπιση διατατικῆς μυοκαρδιοπάθειας. Ἡ
διαγνωστικὴ ἀξιολόγησή της πού πραγματοποιήθηκε ἀρχικά, περιελάμβανε στεφανιογραφία, ἡ ὁποία ἔδειξε ἀπουσία στεφανιαίας νόσου. Πραγματοποιήθηκε διαθωρακικὸ
ὑπερηχογράφημα (Είκόνα 7).
Ἡ εἰκόνα συμφωνεῖ μὲ:
α. Μὴ συμπαγὲς μυοκάρδιο.
β. Ἀνωμαλία Ebstein.
γ. Μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo.
δ. Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
ε) Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
40. Ποιὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω συνδυάζεται μὲ κανονικὸ μέγεθος ἀριστεροῦ κόλπου σὲ ἀκτινογραφία θώρακα;
α. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
β. Μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
γ. Ἀνοικτὸς ἀρτηριακὸς πόρος.
δ. Συγγενὴς στένωση τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος.
ε. Ἔλλειμμα τοῦ κολποκοιλιακοῦ διαφράγματος.

Εἰκόνα 7

