w ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Δεκέμβριος 2018
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1) Α.Ἐπιλογὴ κατάλληλης  ἀντιδιαβητικῆς θεραπείας σὲ ἀσθενῆ μὲ:
α) Χρόνια στεφανιαία νόσο,  β) Καρδιακή ἀνεπάρκεια.
Β. Ποιά φάρμακα αὐξάνουν τὴν ἐπιβίωση στὴ σταθερὴ στηθάγχη; Ἀναφέρατε σχετικὲς  μελέτες.
2) Α. Πῶς ἀντιμετωπίζεται ὁ ἀσθενὴς μὲ ταυτόχρονη καρωτιδικὴ  καὶ στεφανιαία νόσο;
Β. Ἀσυμπτωματική σοβαρὴ ἀνεπάρκεια ἀορτικῆς βαλβῖδος μιτροειδοῦς.
Ἀναφέρατε ὑπερηχογραφικὰ εὑρήματα καὶ τὴν ποσοτικοποίηση.
3) Α. Ποιοί κύριοι μοριακοὶ μηχανισμοὶ ἐπηρεάζουν τὸ δυναμικὸ ἐνέργειας τοῦ κυττάρου;
Β. Πῶς γίνεται ὁ ΗΦΕ, ποιά τὰ βασικὰ μεγέθη ποὺ μετριοῦνται;
4) Α. Ἀντιμετώπιση ὀξέων στεφανιαίων συνδρόμων σὲ ἀσθενεῖς: α) μὲ νεφρικὴ νόσο καὶ β)
μέ ἀναιμία.
Β. Τροπονίνη στὰ ὀξέα ἰσχαιμικὰ σύνδρομα: Πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα στὴ χρήση τους.
5) Ἀναλύσατε τοὺς ὅρους: Preconditioning, postconditioning, stunned, hibernated myocardium.
6) Καλοήθεις καὶ κακοήθεις καρδιακοὶ ὄγκοι – Διαφοροδιάγνωση ἐνδοκαρδιακῶν μαζῶν.
7) Σὲ ποιές περιπτώσεις ἀσθενῶν μὲ πολυαγγειακὴ νόσο ἤ νόσο κυρίου στελέχους θὰ προτιμήσουμε
τὴ διαδερμικὴ ἀγγειοπλαστικὴ μὲ DES, ἔναντι τῆς ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης;
8) Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ σὲ ἔγκυες γυναῖκες μὲ μηχανικὴ προσθετικὴ βαλβίδα.
9) Καρδιακὲς καὶ μὴ καρδιακὲς ἐπιπλοκὲς τῆς λοιμώδους ἐνδοκαρδίτιδας.
10) Ποιές καρδιακὲς παθήσεις προκαλοῦνται ἀπὸ ἀκτινοβολία γιὰ κακοήθειες (ὅπως καρκίνος
μαστοῦ ἤ λέμφωμα); Ἀναφέρατε τὴ θεραπευτικὴ προσέγγισή τους καὶ τὰ προβλήματά της.

Θέματα πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Ἡ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα μπορεῖ νὰ συνοδεύεται
μὲ:
1. Ἀνωμαλίες στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
2. Στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς.
3. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
4. Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω.

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.

2. Σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες μετρήσεις: Ὄγκος
παλμοῦ διά τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας 80cc/beat,
ὄγκος παλμοῦ διά τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας 140 cc/

3. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς καρδιοτοξικότητας. Ποιό ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι λάθος;
1. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη, μείωση τοῦ
κλάσματος ἐξώθησης >10% ἀπὸ τὴν χαμηλότερη
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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.
4. Ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση στὸ κάτωθι ΗΚΓράφημα εἶναι:

δ. Δυσλιπιδαιμία.  
ε. Ὑπογλυκαιμία.  
8. Ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὴ σύγκλειση τοῦ ἀνοικτοῦ ὠοειδοῦς
τρήματος.  
Α. Ἀρρυθμία.  
Β. Θρόμβωση-ἐμβολή.  
Γ. Ἄπνοια.  
Δ. Πυρετός.  
Ε. Διάβρωση τοῦ ἀορτικοῦ τοιχώματος.  
9. Σημειῶστε τὶς ἐπιπλοκὲς τῆς ἀμιωδαρόνης:  
a. Ὑπόταση.  
b. Βραδυκαρδία.  
c. Τorsade de pointes.  
d. Δυσκοιλιότητα.  
e. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.  

Α. Πνευμονικὴ ἐμβολή.
Β. Ὀπίσθιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Γ. Σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.
5. Κλινικὲς καταστάσεις μὲ ὑψηλὸ βαθμὸ ὑποψίας γιὰ
στένωση νεφρικῶν ἀρτηριῶν:
Α. Ἔναρξη ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης πρὶν τὴν ἡλικία
τῶν 30 ἐτῶν.  
Β. Ἀνθεκτικὴ ὑπέρταση.  
Γ. Ρικνὸς νεφρός.  
Δ. Νεφρικὴ ἀνεπάρκεια ἀγνώστου αἰτιολογίας.  
6. Γιὰ τὴν ἀρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια/δυσπλασία
τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἰσχύουν τὰ κάτωθι:  
Α. Κληρονομικὴ νόσος μόνο στὸ 10% 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.  
7. Ποιά ἀπὸ τὶς παρακάτω παρενέργειες τῶν ἀναστολέων τῶν α1-ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων εἶναι ἡ πιὸ
συχνή;  
α. Κεφαλαλγία.  
β. Ὑπνηλία.  
γ. Ὀρθοστατικὴ ὑπόταση.  

10. Σὲ σοβαρὴ στένωση τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας τὰ
κλινικὰ εὑρήματα μπορεῖ νὰ εἶναι:  
A. Στηθάγχη.  
B. Δύσπνοια στὴν προσπάθεια.   
Γ.  Συγκοπτικὰ ἐπεισόδια  
Δ. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.  
11. Στὸ κάτωθι ΗΚΓράφημα ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι
σωστά; Ὑπάρχουν:  
Α. Στοιχεῖα διάτασης ἀριστεροῦ κόλπου.  
Β. Στοιχεῖα διάτασης δεξιοῦ κόλπου.  
Γ. Στοιχεῖα ὑπερτροφίας δεξιᾶς κοιλίας.  
Δ. RBBB.  

12. Ποιοί ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν παράγοντες αἰφνίδιου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια;  
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.  
Β. Μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία.  
Γ. Πάχος μυοκαρδιακοῦ τοιχώματος >30 mm.  
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Δ. Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνίδιου θανάτου.
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 τὴ 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 στὴ μελέτη βιωσιμότητας
τοῦ μυοκαρδίου.  
14. Τὰ κάτωθι βέλη δείχνουν:  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

μετὰ τὸν τοκετό.  
17. 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 ἀνεπάρκεια.  
18. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά, ὅσον ἀφορᾶ στὴ
διακύμανση τῶν πιέσεων ἐνσφήνωσης στὰ πνευμονικὰ τριχοειδῆ, ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο πνευμονικῆς
συμφόρησης;  
Α. Φυσιολογικὴ αἱμάτωση: 5-10 mmHg.  
B. Γραμμὲς KerleyB: 20-25 mmHg.  
Γ. Πνευμονικὸ διάμεσο οἴδημα: 20-25 mmHg.  
Δ. Κεφαλαιοποίηση τῆς ροῆς: 5-10 mmHg.  
19. Ἡ παρουσία σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδας σὲ ἀσθενῆ μὲ στένωση μιτροειδοῦς φαίνεται ὅτι ἐπηρεάζει τὸν ὑπολογισμὸ τῆς ἐπιφάνειας
τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας μὲ τὴ μέθοδο PHT:  
Α. Ὑπερεκτιμᾶ τὴν ἐπιφάνεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.  
Β. Ὑποεκτιμὰ τὴν ἐπιφάνεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.  
Γ. Δὲν ἐπηρεάζεται.  

Α. Τὴν πρώιμη ἀναπόλωση.  
Β. Ἀνάσπαση ST.  
Γ. Εἰκόνα προσθιοπλάγιου τοιχώματος.  
Δ. Βράχυνση τοῦ QT ὡς ἐπὶ ὑπερασβεστιαιμίας.  
15. Καταστάσεις ὅπου μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ αὐξημένη
τιμὴ τῆς τροπονίνης:  
Α. Ταχυαρρυθμίες.  
Β. Βραδυκαρδίες.  
Γ. Σήψη.  
Δ. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.  
16. Ὁ κίνδυνος τῆς πνευμονικῆς ἐμβολῆς στὴν ἐγκυμοσύνη εἶναι μεγαλύτερος:   
20. Ποιά εἶναι ἡ διάγνωση τῆς διαθωρακικῆς μελέτης
Α. Στὸ πρῶτο τρίμηνο.  
σὲ ἀσθενῆ μὲ προκάρδιο ἄλγος;  
Β. Στὸ δεύτερο τρίμηνο.  
Α. Θρόμβος κορυφῆς.  
Γ. Στὸ τρίτο τρίμηνο.  
Β. Περικαρδιακὴ συλλογή.  
Δ. Στὸ τρίτο τρίμηνο καὶ στὶς 6 ἑβδομάδες
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Γ. Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβίδας.  
Δ. Ρήξη τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος σὲ
ἔμφραγμα κορυφῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.  
21. Ποιές εἶναι οἱ ἐνδείξεις τοῦ stress echo;  
Α. Ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται μέτριας πιθανότητας γιὰ στεφανιαία νόσο.  
Β. Ἀσθενεῖς μὲ κινητικὰ προβλήματα.  
Γ. Ἐξεταζόμενοι χαμηλῆς πιθανότητας γιὰ στεφανιαία νόσο.  
Δ. Μὴ διαγνωστικὴ δοκιμασία σὲ τάπητα.  
22. 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. Ποιές ἀπὸ τὶς κάτωθι παραμέτρους θεωροῦνται
δυσμενεῖς προγνωστικοὶ δεῖκτες σὲ ἀσθενεῖς μὲ
πνευμονικὴ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση;  
Α. 6MWT >300 m.  
Β. Περικαρδιακὴ συλλογὴ καὶ TAPSE <1.5 cm.  
Γ. Ὑψηλὲς τιμὲς BNP.  
Δ. Συγκοπή.  
24. 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. Ἀρρυθμιογενὴς δεξιὰ κοιλία μὲ VTs >40%.  
25. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὸ LCZ696;   
1. Περιέχει μόνο τὴ βαλσαρτάνη.  
2. Συνδυάζει τὴ βαλσαρτάνη καὶ ἀναστολέα νεπριλισίνης.  
Γ. Ἀποτελεῖ ἀναστολέα μόνο τῆς νεπριλισίνης.  
26. Νόσος τοῦ  Fabry. Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:  
1. Εἶναι φιλοσύνδετη διαταραχὴ τοῦ μεταβολισμοῦ.  
2. Παρατηροῦνται ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἀγαλακτοσιδάσης.  
3. Ἡ νόσος ἔχει πλήρη ἔκφραση στοὺς ἄνδρες.  
4. Ἡ διαφορικὴ διάγνωση γίνεται κυρίως ἀπὸ τὴν
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ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια καὶ τὴν ἀμυλοείδωση.  
27. Περιεγχειρητικὴ διαχείριση ἀσθενῶν ποὺ λαμβάνουν
ἀντιαιμοπεταλιακά. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;  
1. Χαμηλὸς κίνδυνος θρόμβωσης καὶ χαμηλὸς χειρουργικὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος –Διακοπή τῶν
ἀντιαιμοπεταλιακῶν φαρμάκων.  
2. Χαμηλὸς κίνδυνος θρόμβωσης  καὶ μεσαῖος χειρουργικὸς αἱμορραγικὸς   κίνδυνος –Διατήρηση
χαμηλῆς δόσης ἀσπιρίνης.  
3. Ὑψηλὸς κίνδυνος θρόμβωσης  καὶ μεσαῖος χειρουργικὸς αἱμορραγικὸς   κίνδυνος –Διατήρηση
χαμηλῆς δόσης ἀσπιρίνης καὶ ἀναστολέα P2Y12.  
4. Μεσαῖος κίνδυνος θρόμβωσης καὶ ὑψηλὸς χειρουργικὸς αἱμορραγικὸς   κίνδυνος –Διατήρηση
χαμηλῆς δόσης ἀσπιρίνης καὶ ἀναστολέα P2Y12.  
28. Ἐκφύλιση τῆς βιολογικῆς προσθετικῆς βαλβίδας
παρατηρεῖται συχνότερα σὲ ἀσθενεῖς:  
Α. Μὲ συστηματικὰ φλεγμονώδη νοσήματα.  
Β. Μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο.  
Γ. Ἀσθενεῖς <60 ἐτῶν.  
Δ. Κανένα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω.
29. Ἡ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ στὴν ὀξεῖα
φάση τῆς πνευμονικῆς ἐμβολῆς μπορεῖ νὰ εἶναι:  
Α. Rivaroxaban 15 mg δύο φορὲς ἡμερησίως γιὰ
3 ἑβδομάδες καὶ στὴ συνέχεια 20 mg ἡμερησίως.  
Β. Apixaban 10 mg δυὸ φορὲς ἡμερησίως γιὰ 10
ἡμέρες καὶ στὴ συνέχεια 5 mg δύο φορὲς ἡμερησίως.  
Γ. Dabigadran 150 mg δύο φορὲς ἡμερησίως,
ἀνεξάρτητα ἐὰν λαμβάνει βεραπαμίλη ὁ ἀσθενής.  
Δ. Δὲν ἔχουν ἔνδειξη τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ στὴν
πνευμονικὴ ἐμβολή.  
30. Ἀνάλογα μὲ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐμφανίζεται ἡ  
ἐνδοπροθετικὴ θρόμβωση, ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω
εἶναι σωστά;  
Α. Ὀξεῖα, ὅταν ἐμφανίζεται τὸ πρῶτο 24ωρο μετὰ
τὴν τοποθέτηση.  
Β. Ὀξεῖα, ὅταν ἐμφανίζεται τὰ 3 πρῶτα 24ωρα μετὰ
τὴν τοποθέτηση.  
Γ. Ὑποξεῖα, ὅταν ἐμφανίζεται μετὰ τὸ πρῶτο 24ωρο
καὶ μέχρι 30 ἡμέρες ἀπὸ τὴν τοποθέτηση  
Δ. Ὄψιμη, ὅταν ἐμφανίζεται μετὰ τὸν πρῶτο χρόνο.  
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31. Παθολογικὲς καταστάσεις, ποὺ μποροῦν νὰ προκαλέσουν βραδυκαρδία, εἶναι:  
Α. Τὸ ἔμφραγμα.  
Β. Ἡ σαρκοείδωση.  
Γ. Ἡ μυοκαρδίτιδα.  
Δ. Ἡ νόσος τοῦ Chagas.  
Ε. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

36. Ἀσθενής, 70 ἐτῶν, προσέρχεται μὲ ἐπεισόδια ζάλης.
Ἡ καταγραφὴ τῆς ἀπαγωγῆς II εἶναι:  
Α. Φυσιολογική  
Β. Συμβατὴ μὲ σύνδρομο WPW.  
Γ. Παρουσία κύματος U μετὰ τὸ Τ.  
Δ. Πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.  

32. Ἡ δραστικὴ δόση τῆς προπαφενόνης, γιὰ τὴν ἀνάταξη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, εἶναι:  
Α. 300-600 mg.  
Β. 450-600 mg.  
Γ. 600-800 mg.  
Δ. 500-800 mg.  
33. Τὸ σύνδρομο μετὰ περικαρδιοτομὴ ἐμφανίζεται σὲ:   
Α. 5% τῶν περιπτώσεων.  
Β. 10%.   
Γ. 20-30%.  
Δ. <5%.  
34. Ἡ ἀμφικοιλιακὴ βηματοδότηση συνιστᾶται σὲ ἀσθενεῖς μὲ NYHAIII-IV καὶ:   
Α. QRS >120 msecs, μορφολογία LBBB καὶ ΚΕ <35%,
οἱ ὁποῖοι ἔχουν προσδόκιμο ἐπιβίωσης >1 ἔτος.  
Β. Σὲ QRS >150 msecs ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ μορφολογία τοῦ QRS καὶ ΚΕ<35%.  
Γ. Σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ ΚΕ <35%.  

37. Νέος ἀσθενής, 30 ἐτῶν, καπνιστής, προσέρχεται μὲ
ἱστορικὸ ἐμπυρέτου ἀπὸ διημέρου καὶ προκάρδιου
ἄλγους ἀπὸ 5ώρου. Τὸ ΗΚΓράφημα εἶναι συμβατὸ μὲ:  
Α. Ὀξεῖα περικαρδίτιδα.  
Β. STEMI.  
Γ. Διαταραχὲς ἐπαναπόλωσης τοῦ ST.  
Δ.Ὑπερκαλιαιμία.  
38. Τὸ κάτωθι ΗΚΓράφημα ἀνὴκει σὲ 70 ἐτῶν διαβητικὸ
ἀσθενῆ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει δυσφορία ἀπὸ διημέρου. Τὸ ΗΚΓγράφημα εἶναι συμβατὸ μὲ:  

35. Σὲ ἄνδρα, 65 ἐτῶν, κατεγράφη τὸ ΗΚΓράφημα σὲ
τυχαῖο ἔλεγχο:  

Α. Φυσιολογικὸ ΗΚΓράφημα.  
Β. Πρώτου βαθμοῦ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό.  
Γ. Φαινόμενο Weckenbach.  
Δ. Πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.  

Α. Διηθητικὴ νόσο λόγῳ τῶν χαμηλῶν δυναμικῶν.  
Β. Ὑποξὺ προσθιοπλάγιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.  
Γ. Περιορισμένης ἔκτασης πλάγιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.  
Δ. Ἀνεύρυσμα κορυφῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.  
39.  Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;  
Α. Περίπου τὸ 50% τῶν ἀσθενῶν, μὲ δίπτυχη ἀορτικὴ
βαλβίδα καὶ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας, ἔχουν
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cm2 ἐπιδεινώνεται ἡ συμπτωματολογία στὸ πρῶτο
τρίμηνο τῆς ἐγκυμοσύνης.  
Δ. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης, σὲ ἐμφάνιση
STEMI, ἡ θρομβόλυση προτιμᾶται τῆς πρωτογενοῦς
ἀγγειοπλαστικῆς.  

διάταση ἀνιούσας ἀορτῆς.  
Β. Γυναῖκες μὲ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα καὶ διάταση
ἀνιούσας ἀορτῆς>50 mm πρέπει νὰ ὁδηγηθοῦν
στὸ χειρουργεῖο πρὸ τῆς ἐγκυμοσύνης.  
Γ. Σὲ στένωση μιτροειδοῦς βαλβίδας μὲ στόμιο <1.5

Ἄνθη

40.  Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴ νόσο Kawasaki;  
Α. Ἡ πάθηση ἀφορᾶ κυρίως σὲ παιδιὰ ἡλικίας μικρότερης τῶν 5 ἐτῶν.  
Β. Ἀποτελεῖ τὴν κύρια αἰτία ἰσχαιμικῆς καρδιοπάθειας
στὰ παιδιά.  
Γ. Ἡ θεραπεία μειώνει τὸ ποσοστὸ τῶν ἀνευρυσμάτων στὰ στεφανιῖα ἀγγεῖα στὸ 3-5%.  
Δ. Ἡ θεραπεία δὲν ἔχει καμία ἐπίπτωση στὴν ἐμφάνιση τῶν ἀνευρυσμάτων στὰ στεφανιαῖα ἀγγεῖα.  

Onism Babici

