ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Σεπτέμβριος 2018
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. Α. Ἀντιμετώπιση ὀξέος ἐμφράγματος μυοκαρδίου ἐπιπλεγμένο μὲ καρδιογενὲς shock.
Β. Ἀντιμετώπιση συννοσηροτήτων στὰ ὀξέα ἰσχαιμικὰ σύνδρομα (κολπικὴ μαρμαρυγή, ἀναιμία,
νεφρικὴ ἀνεπάρκεια).
2. Α. Ποιά εἶναι τὰ συνήθη ἐξωκαρδιακὰ ἀντικειμενικὰ εὑρήματα σχετιζόμενα μὲ καρδιακὴ νόσο Διαφορικὴ διάγνωση οἰδήματος ἀνὰ σάρκα.
Β. Κατηγορίες καρδιακῆς ἀμυλοείδωσης – Νεότερες θεραπεῖες.
3. Α. Μεταβολισμὸς τῶν λιποπρωτεϊνῶν.
Β. Ἀντιμετώπιση παθολογικῶν τιμῶν HDL, ὁμοκυστεΐνης.
4. Α. Ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία: Αἴτια καὶ ἀντιμετώπιση.
Β. Αἴτια ὀξέων ἰσχαιμικῶν συνδρόμων πέραν τῆς ρήξης τῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας.
Ποιοί οἱ μηχανισμοὶ ἐπιδιόρθωσης τῆς βλάβης;
5. Α. Διαγνωστικὰ κριτήρια ταχυκαρδίας μὲ διευρυσμένα QRS συμπλέγματα.
B. Αἴτια κολποκοιλιακοῦ ἀποκλεισμοῦ 2ου βαθμοῦ, Mobitz I.
6. Α. Ἠλεκτρικὴ δραστηριότητα καρδιᾶς χωρὶς παλμό. Αἴτια καὶ ἀντιμετώπιση.
Β.Αἲτια ἀποτυχίας κοιλιακοῦ ἐπανασυγχρονισμοῦ μὲ ἐμφυτεύσιμη συσκευή.
7. Ἀνεπάρκεια πνευμονικῆς βαλβίδας. Αἴτια, συμπτώματα, θεραπεία (ποιόν, πῶς καὶ πότε).
8. Α. Προσθετικὲς καρδιακὲς βαλβίδες: τύποι καὶ ἐπιπλοκές.
Β. Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ σὲ ἐγκυμονοῦσα γυναῖκα μὲ προσθετικὴ βαλβίδα: νεότερα δεδομένα.
9. Α. Χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια: αἴτια, ταξινόμηση καὶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.
Β. Ἐνδείξεις μηχανικῆς ὑποστήριξης.
10. Ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια: κλινικὴ εἰκόνα, ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ὑπερηχοκαρδιογράφημα
καὶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση.

Ἐρωτήσεις πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Ποιά 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. Δὲν ἀντενδείκνυται σὲ ἡπατικὴ ἀνεπάρ-

κεια.
2. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν θεραπεία τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὴν ἐγκυμοσύνη;
A. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη μπορεῖ νὰ γίνει σὲ
ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ συστήνεται σὲ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια.
B. Τὰ NOACS μπορεῖ νὰ χορηγηθοῦν στὴ δι-
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άρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
Γ. Τὰ NOACS ἀντενδείκνυται νὰ χορηγηθοῦν
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
3. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὸ
LCZ696;
Α. Περιέχει μόνο τὴν Βαλσαρτάνη.
Β. Συνδυάζει τὴν Βαλσαρτάνη καὶ ἀναστολέα νεπριλισίνης.
Γ. Ἀποτελεῖ ἀναστολέα μόνο τῆς νεπριλισίνης.
4. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς
καρδιοτοξικότητας:
Α. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη, μείωση τοῦ κλάσματος ἐξώθησης >10% ἀπὸ τὴν
χαμηλότερη φυσιολογικὴ τιμή.
Β. Μείωση τοῦ GLS >15% τῆς βασικῆς τιμῆς.
Γ. Αὔξηση τῆς τροπονίνης.
Δ. Αὔξηση τοῦ BNP.
Ε. Δὲν ἐπηρεάζεται ἡ τροπονίνη καὶ τὸ BNP.
5. Ὑπερηχογραφικὰ εὑρήματα στὴν ὀξεία φάση
τῆς μυοκαρδίτιδας. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστά;
Α. Σπάνια ἐμφανίζονται τμηματικὲς διαταραχὲς συσπαστικότητας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Συχνὰ καταγράφονται εὑρήματα διαστολικῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Γ. Στὰ 2/3 τῶν ἀσθενῶν παρουσιάζεται ἒκπτωση τῆς συστολικῆς ἀπόδοσης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
6. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;
Α. Ἡ δεξιὰ κοιλία στὴν τομὴ τῶν τεσσάρων
κοιλοτήτων στὴν ὑπερηχογραφική μελέτη εἶναι φυσιολογικὰ τὰ 2/3 τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση ἡ ροὴ διὰ
τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας χαρακτηρίζεται
ἀπὸ πρώιμη κορύφωση.
Γ. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση καταγράφεται μείωση τοῦ TVI διὰ τῆς πνευμονικῆς
βαλβίδας.
Δ. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση καταγράφεται αὔξηση τοῦ TVI διὰ τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.

7. Σὲ ποιούς 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.
8. Tὸ ΗΚΓράφημα 12 ἀπαγωγῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης ἀλλάζει. Ποιά 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% ἓως 14%.
Δ. Οἱ δεξιόστροφες μετατοπίσεις εἶναι πιὸ συνήθεις ἀπὸ τὶς ἀριστερόστροφες.
9. Σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες Εὐρωπαϊκὲς κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὶς βαλβιδοπάθειες,
ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστά;
Α. Γιὰ τὴν σοβαροῦ βαθμοῦ ἰσχαιμικὴ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας ἰσχύει
ERO >0.4 CM2 καὶ ἀνεπαρκής ὄγκος >60ml.
B. Γιὰ τὴν σοβαροῦ βαθμοῦ ἰσχαιμικὴ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας ἰσχύει
ERO >0.2 CM2 καὶ ἀνεπαρκής ὄγκος >30ml.
Γ. Γιὰ τὴν σοβαροῦ βαθμοῦ πρωτοπαθῆ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας ἰσχύει
ERO >0.4 CM2 καὶ ανεπαρκής 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 κάτωθι ΗΚΓράφημα (Εἰκόνα 1) ποιά ἐκ
τῶν κατωτέρω εἶναι σωστά; Ὑπάρχουν:
Α. Στοιχεῖα διάτασης ἀριστεροῦ κόλπου.
Β. Στοιχεῖα διάτασης δεξιοῦ κόλπου.

377

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Εἰκόνα 1
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. Πάχος μυοκαρδιακοῦ τοιχώματος >30mm.
Δ. Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνίδιου θανάτου.

Εἰκόνα 2
Γ. Στοιχεῖα ὑπερτροφίας δεξιᾶς κοιλίας.
Δ. RBBB.
11. Τὸ παραπάνω ΗΚΓράφημα ποιόν ἀσθενῆ χαρακτηρίζει (Εἰκόνα 2);
Α. Ἀσθενὴ μὲ πρωτοπαθῆ πνευμονικὴ ὑπέρταση.
Β. Ἀσθενὴ μὲ σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς
καὶ πνευμονικὴ ὑπέρταση.
Γ. Ἀσθενὴ μὲ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Δ. Ἀσθενὴ μὲ διαστολικὴ δυσλειτουργία τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας.
12. Ποιοί ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν παράγοντες
αἰφνίδιου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια;

13. 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 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.
14. Ἡ ivabradine μειώνει τὴν καρδιακὴ συχνότητα:
Α. Μειώνει τὸ If ρεῦμα στὸν φλεβόκομβο.
Β. Μειώνει τὸ If ρεῦμα στὸν κόμβο.
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Γ. Χορηγεῖται γιὰ νὰ μειώσει τὴν καρδιακὴ
συχνότητα σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό.
Δ. Χορηγεῖται γιὰ ἔλεγχο συχνότητας σὲ κολπικὴ μαρμαρυγή.
15. Τὰ πλέον συνήθη ἐπείγοντα καρδιολογικὰ
συμβάματα σὲ ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι:
Α. Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
Β. Ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Τὰ θρομβοεμβολικὰ φαινόμενα.
Δ. Ἀρρυθμίες.
16. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω συνηγοροῦν γιὰ ὀξεία
ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας;
Α. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας= 120
ml, τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας= 50 ml,
πίεση ἀρ. κόλπου (LAP=10 mmHg).
Β. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας=120
ML, Τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας= 30
ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP= 25 mmHg).
Γ. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=
200 ML, Τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας=
60 ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP= 15 mmHg).
Δ. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας= 220
ML, Τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας= 100
ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP= 25 mmHg).
17. Ἡ ἐκτίμηση τῆς βαρύτητας τῆς στένωσης τῆς
ἀορτικῆς βαλίδας μὲ τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη ἐπηρεάζεται ἀπό:
Α. Τὴν παρουσία ἀρτηριακῆς ὑπότασης.
Β. Τὴν παρουσία ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.
Γ. Τὴν παρουσία μικρῆς σὲ μέγεθος ἀορτικῆς
ρίζας.
Δ. Τὴν παρουσία σιγμοειδοῦς διαμόρφωσης
τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος.
18. Ποιός ἀπὸ τοὺς παρακάτω κολποκοιλιακοὺς
ἀποκλεισμοὺς δὲν θεωρεῖται ἀντένδειξη γιὰ
δοκιμασία κοπώσεως;
α) 2ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
β) 3ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
γ) 1ου βαθμοῦ κ-κ ἀποκλεισμός.
δ) Διαλείπων πλήρης κ-κ ἀποκλεισμός.
19. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;
Α. Ὁ ὀπίσθιος θηλοειδὴς μῦς αἱματώνεται
ἀπὸ τὴν δεξιὰ σεφανιαία ἀρτηρία.

Β. Ὁ ὀπίσθιος θηλοειδὴς μῦς ἔχει διπλὴ αἱμάτωση.
Γ. Ὁ προσθιοπλάγιος θηλοειδὴς μῦς αἱματώνεται ἀπὸ τὸν πρόσθιο κατιόντα κλάδο.
Δ. Ὁ προσθιοπλάγιος θηλοειδὴς μῦς ἔχει διπλὴ αἱμάτωση.
20. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω συμβάλλουν στὴν διάγνωση τοῦ ὀξέος ἀορτικοῦ συνδρόμου;
Α. Ἡ τροπονίνη.
Β. Τὰ D-Dimers.
Γ. Διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
Δ. Ἀξονικὴ Τομογραφία θώρακα.
21. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω εἶναι λάθος;
Τὸ συστολικὸ φύσημα τῆς ΗCOM:
Α. Αὐξάνεται μὲ τὴ δοκιμασία Valsalva.
B. Aὐξάνεται στὴν ὄρθια θέση.
Γ. Αὐξάνεται μὲ τὴν ἄσκηση.
Δ. Ἐλαττώνεται μὲ τὸ βαθὺ κάθισμα.
22. Ἀσθενής, 48 ἐτῶν, σὲ ἐμμηνόπαυση, μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση πρόσφατης ἔναρξης. Ἔχει
μόνον ἱστορικὸ ὀστεοπόρωσης. Κλινικὴ ἐξέταση ἀρνητική, ἐκτὸς ἀπὸ ΑΠ 155/95. Ἡ ΣΚ
80 bpm. Μετὰ ἀπὸ τροποποίηση ὑγιεινοδιαιτητικῶν παραγόντων, ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα εἶναι ἡ καλύτερη ἐπιλογή;
Α. Ἀνταγωνιστὴς Ca.
B. Θειαζιδικής διουρητικό.
Γ. Ἀποκλειστής ὑποδοχέων ἀγγειοτασίνης.
Δ. Ἀποκλειστής α-υποδοχέων.
Ε. Ἀναστολέας μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου.
23. Νέος, 25 ἐτῶν, ἀσυμπτωματικός, παρουσιάζει
σὲ τυχαῖο ἔλεγχο τὸ παρακάτω ΗΚΓράφημα
12 ἀπαγωγῶν. Ποιό θὰ εἶναι τὸ ἀμέσως ἑπόμενο βῆμα; (Εἰκόνα 3).
A. Ἐμφύτευση μόνιμου βηματοδότη.
B. Ἀντιαρρυθμικὴ ἀγωγή.
Γ. Περαιτέρω διερεύνηση.
Δ. Προσωρινὸς βηματοδότης.
Ε. Τίποτε ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω.
24. Ἀσθενής, 57 ἐτῶν, φέρει μόνιμο βηματοδότη
DDD μὲ τὶς ἑξῆς ρυθμίσεις:
URL (Μέγιστη συχνότητα): 140 bpm (συχνότητα 436 ms), PVARP = 300 ms AVD = 200 ms.
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Εἰκόνα 3
Ἐμφανίζει δύσπνοια στὴν μικρὴ κόπωση.
Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω ἐξηγεῖ τὰ συμπτώματά του;
Α. Ὁ ἀσθενὴς ἐμφανίζει 2:1 κολποκοιλιακὸ
ἀποκλεισμὸ στὶς 120 bpm.
Β. Ὁ ἀσθενὴς ἐμφανίζει συμπεριφορὰ μέγιστης συχνότητας Wenckebach στὶς 120 bpm.
Γ. Ὁ ἀσθενὴς ἐμφανίζει 2:1 κολποκοιλιακὸ
ἀποκλεισμὸ στὶς 140 bpm.
Δ. Ὁ ἀσθενὴς ἐμφανίζει συμπεριφορὰ μέγιστης συχνότητας Wenckebach στὶς 140 bpm.
25. Ἄνδρας, 45 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ ὑπέρτασης, ἐμφανίζει δύσπνοια στὴν κόπωση, χωρὶς στηθάγχη. Ἡ ΑΠ 140/50, ΣΚ 90 bpm. Ἡ φυσικὴ
ἐξέταση ἀποκάλυψε αὐξημένη σφαγιτιδικὴ
πίεση, πρώιμο διαστολικὸ decrescendo φύσημα ΙΙΙ/ΙV ψηλά δεξιὰ παραστερνικὰ καὶ διαστολικὸ κύλισμα Ι/ΙV στὴν κορυφή. Ἀπὸ τὰ
παρακάτω, ποιό ἐπιπρόσθετο εὕρημα, στὴν
φυσικὴ ἐξέταση, εἶναι ἀναμενόμενο;
Α. Ἐναλλασσόμενος σφυγμός.
Β. Παράδοξος σφυγμός.
Γ. Ἀλλόμενος σφυγμός.
Δ. Ἀνάκροτος σφυγμός.
Ε. Δικόρυφος σφυγμός.

Εἰκόνα 4
26. Ἀσθενής 68 ἐτῶν, ὑπὸ β-αποκλειστῆ παρουσιάζει προσυγκοπτικὰ ἐπεισόδια. Στὸ ΤΕΠ, τὸ
ΗΚΓράφημα 12 ἀπαγωγῶν εἶναι τὸ παραπάνω (Εἰκόνα 4):
A. Mobitz I 2ου βαθμοῦ ΚΚ ἀποκλεισμός.
B. Mobitz IΙ 2ου βαθμοῦ ΚΚ ἀποκλεισμός.
Γ. Πλήρης ΚΚ ἀποκλεισμός.
Δ. Κολπικὴ ταχυκαρδία μὲ 4:1 ἀγωγή.
Ε. Ὑψηλοῦ βαθμοῦ ΚΚ ἀποκλεισμός.
27. Ποιά εἶναι ἡ διάγνωση ἀπὸ τὴν παρακάτω
κυματομορφὴ τῆς πίεσης στὸν δεξιὸ κόλπο
(Εἰκόνα 5);
Α. Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
Β. Καρδιακὸς επιπωματισμὸς.
Γ. Σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τριγλώχινος.
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ὅλα τὰ παρακάτω, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα (Εἰκόνα 6):
A. Ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη.
B. Στεφανιογραφία.
Γ. Δοκιμασία κόπωσης.
Δ. Holter ρυθμοῦ 24 ὡρῶν.

Εἰκόνα 5
Δ. Περιοριστικὴ καρδιομυοπάθεια.
28. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω δὲν εἶναι σωστό;
Α. Οἱ β-αποκλειστὲς εἶναι φάρμακο ἐκλογῆς
στὸ LQT1, LQT2, LQT3.
Β. Oἱ β-αποκλειστὲς δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται στὸ LQT3.
Γ. Ἡ βηματοδότηση μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμη
στὸ LQT3.
Δ. Ὁ ἐμφυτεύσιμος ἀπινιδωτὴς εἶναι θεραπεία ἐκλογῆς, ὅταν ὁ ἀσθενὴς μὲ LQTS παρουσιάσει ἀποτραπέντα αἰφνίδιο θάνατο.
29. Σὲ ἀσθενὴ, 43 ἐτῶν, μὲ τὸ παρακάτω ΗΚΓράφημα ἠρεμίας καὶ ἐπεισόδια αἰσθήματος παλμῶν, ἡ διαστρωμάτωση κινδύνου θὰ γίνει μὲ

30. Γυναῖκα, 40 ἐτῶν, ἐμφανίζει δύσπνοια στὴν
ἄσκηση καὶ παροξυσμικὴ κολπικὴ μαρμαρυγή. Ἔχει σταθερὸ διχασμὸ τοῦ S2 καὶ συστολικὸ φύσημα 2/6 ἀριστερὰ παραστερνικά. Τὰ
ὑπερηχογραφικὰ εὑρήματα εἶναι: Διατεταμένη RV καὶ RA, φυσιολογικὴ LV, δευτερογενὴς
μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία, PA, 70 mmHg.
Στὸν καρδιακὸ καθετηριασμό:
Κορεσμοὶ (%): IVC, 70; SVC, 67; RA, 82; RV,
87; PA, 88; LV, 98; Αο, 98; FA, 98.
Πιέσεις (mmHg): PA, 70/50; FA, 120/70; PCWP,
10, TCO, 6.0 L/min.
Ποιό εἶναι τὸ ὑπολογιζόμενο Qp/Qs;
Α. 1,5.
Β. 2,0.
Γ. 2,5.
Δ. 3,0.
31) Ἕνας 35χρονος ἄντρας, μὲ ἱστορικὸ ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, προσέρχεται στὰ ἐπείγοντα
μὲ ἀναπνευστικὴ δυσχέρεια. Ἀφοῦ διασωληνώθηκε, ἡ ἀρτηριακὴ πίεσή του εἶναι 73/48
mmHg, οἱ σφύξεις του 130/λεπτὸ καὶ ὁ ἀναπνευστικὸς ρυθμός του 20/λεπτό. Μεταφέρθη-

Εἰκόνα 6
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κε στὴ ΜΕΘ καὶ ἔγινε δεξιὸς καθετηριασμὸς
μὲ καθετῆρα Swan-Ganz. Οἱ αἱμοδυναμικὲς
παράμετροι ἔχουν ὡς ἑξῆς:
I) μέση πίεση δεξιοῦ κόλπου (RA): 22 mmHg,
II) πίεση πνευμονικῆς ἀρτηρίας (PA): 20/10
mmHg,
III) καρδιακὴ παροχὴ: 3.5 L/min/m2,
IV) πίεση ἐνσφήνωσης πνευμονικῶν τριχοειδῶν (PCWP): 12 mmHg καὶ
V) συστηματικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις
(SVR): 1.690 dyne/s/cm5.
Ποιά εἶναι ἡ διάγνωσή σας;
α) Πνευμονικὴ ἐμβολή.
β) Καρδιογενὴς καταπληξία.
γ) Ὀξεία ἀνεπάρκεια τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
δ) Συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
ε) Ὑποογκαιμικὴ καταπληξία.
32) Ποιός ἀπὸ τοὺς παρακάτω ἀντιυπερτασικοὺς
παράγοντες προκαλεῖ αὐτοάνοση αἱμολυτικὴ
ἀναιμία (Εἰκόνα 7);
α) Μετοπρολόλη.
β) Μεθυλντόπα.
γ) Καπτοπρίλη.
δ) Λοσαρτάνη.
ε) Ἀμλοδιπίνη.
33) Ποιά εἶναι ἡ πιό συχνὴ συνυπάρχουσα συγγενὴς ἀνωμαλία σὲ ἀσθενεῖς μὲ στένωση τοῦ
ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς;
α) Στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.
β) Ἀνωμαλία Ebstein.
γ) Διγλώχινα ἀορτικὴ βαλβίδα.
δ) Πρωτογενὲς ἔλλειμμα τοῦ μεσοκολπικοῦ
διαφράγματος.
ε) Ἀνεπάρκεια τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.
34) Ποιά εἶναι ἡ διάγνωση ἀπὸ τὴν παρακάτω
καταγραφή;
α) Συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα.
β) Στένωση τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
γ) Ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
δ) Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
ε) Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
35) Σὲ ἀσυμπτωματικὴ στένωση τῆς ἀορτῆς, τὰ
αἱμοδυναμικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας συνήθως περιλαμβάνουν ὅλα τὰ ἀκό-

Εἰκόνα 7
λουθα, ἐκτὸς ἀπό:
α) Φυσιολογικὴ καρδιακὴ παροχὴ σὲ ἠρεμία.
β) Αὐξημένη τελοδιαστολικὴ πίεση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
γ) Αὐξημένος τελοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
δ) Μεγάλο κῦμα α στὴν καμπύλη πίεσης τοῦ
ἀριστεροῦ κόλπου.
ε) Φυσιολογικὸς ὄγκος παλμοῦ τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας.
36) Κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀποτελεῖ μεῖζον
κριτήριο γιὰ τὴ διάγνωση τῆς λοιμώδους ἐνδοκαρδίτιδας, σύμφωνα μὲ τὰ τροποποιημένα κριτήρια κατὰ Duke, ἐκτὸς ἀπό:
α) Δύο ξεχωριστὲς καλλιέργειες αἵματος θετικὲς γιὰ Streptococcus bovis, ποὺ λαμβάνονται
μὲ μεσοδιάστημα μεγαλύτερο ἀπὸ 12 ὧρες.
β) Νέα μερικὴ ἀποκόλληση βιοπροσθετικῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας.
γ) Μονήρης θετικὴ καλλιέργεια αἵματος γιὰ
Coxiella burnetii.
δ) Ἀνίχνευση μυκωτικοῦ ἀνευρύσματος.
ε) Νέα ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
37) Ποιά ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις, σχετικὰ
μὲ τὴ φυσικὴ ἐξέλιξη τῆς ἰδιοπαθοῦς πνευμονικῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, εἶναι σωστή;
α) Ἡ ἐπίπτωση εἶναι ἴση στοὺς ἄνδρες καὶ τὶς
γυναῖκες.
β) Ὁ θωρακικὸς πόνος σχετίζεται μὲ τὴν
ἰσχαιμία τῆς δεξιᾶς κοιλίας καὶ εἶναι τὸ πιὸ
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συνηθισμένο σύμπτωμα.
γ) Ὁ αἰφνίδιος καρδιακὸς θάνατος εἶναι μία
ἐνδεχόμενη ἐπιπλοκή, ἀλλὰ μόνο σὲ ἀσθενεῖς
μὲ συμπτώματα κατηγορίας IV (λειτουργικὴ
κατάταξη πνευμονικῆς ὑπέρτασης).
δ) Τὸ πιὸ συχνὸ εὕρημα, κατὰ τὴ φυσικὴ ἐξέταση, εἶναι ἡ αὐξημένη ἔνταση τοῦ πρώτου
καρδιακοῦ τόνου.
ε) Ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἐνδείξεις ὑπερτροφίας τῆς δεξιᾶς κοιλίας ὑπάρχει σὲ μία
μειοψηφία τῶν ἀσθενῶν.
38) 38χρονη γυναῖκα προσῆλθε στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν γιὰ 2 ἐπεισόδια συγκοπῆς τὶς προηγούμενες 24 ὧρες, ἐνῶ ἔκανε
οἰκιακὲς ἐργασίες. Ὁ σύζυγός της, ποὺ ἦταν
μάρτυρας, ἀναφέρει ἀπώλεια τῆς συνείδησης γιὰ 30 δευτερόλεπτα χωρὶς πρόδρομα
συμπτώματα ἤ σπασμούς. Τὸ ἀτομικὸ καὶ
τὸ οἰκογενειακό της ἱστορικὸ ἦταν ἐλεύθερο. Ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέτασή της, ἡ ΑΠ εἶναι
110/60 mm Hg καὶ ἡ Κ.Σ. 62 σφ/λεπτὸ. Ἡ ἐξέταση ἀπὸ ὅλα τὰ συστήματα ἦταν φυσιολογική. Τὸ ΗΚΓγράφημα ἀπεικονίζεται παρακάτω. Τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα καρδιᾶς
καὶ ὁ ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος ἦσαν φυσιολογικά (Εἰκόνα 8).
Ποιό 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 ἐξέτασης
καρδιᾶς (MRI).
ε) Ἐπανεκτίμηση σὲ περίπτωση ὑποτροπῆς.
39) Οἱ παρακάτω νευροορμόνες ἔχουν συσχετισθεῖ μὲ ἀγγειοσύσπαση, κυτταρικὴ ὑπερτροφία καὶ κατακράτηση νατρίου, ἐκτὸς ἀπό:
α) Ἀγγειοτασίνη ΙΙ.
β) Νορεπινεφρίνη.
γ) Νατριουρητικὸ πεπτίδιο BNP.
δ) Ἐνδοθηλίνη.
ε) Βαζοπρεσίνη.
40) Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀποτελεῖ ἀπόλυτη
ἀντένδειξη γιὰ τὴ χορήγηση ἰνωδολυτικῆς
θεραπείας, σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου καὶ ἀνάσπαση τοῦ ST (STEMI);
α) Ὑποψία διαχωριστικοῦ ἀνευρύσματος
ἀορτῆς.
β) Ἱστορικὸ ἰσχαιμικοῦ ΑΕΕ πέραν τῶν 3 μηνῶν.
γ) Ἐγκυμοσύνη.
δ) Χρήση ἀντιπηκτικῶν φαρμάκων.
ε) Σοβαρὴ μὴ ἐλεγχόμενη ὑπέρταση.

Εἰκόνα 8

