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Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Φεβρουάριος 2019
Θέματα πρὸς ἀνάπτυξη
1. α. Καρδιοαναπνευστικὴ ἄσκηση στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Πότε καὶ σὲ ποιόν ἀσθενῆ;
β. Κριτήρια μηχανικῆς ὑποβοήθησης σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
2. α. Ἐπεμβατική ἀντιμετώπιση κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Τρόποι καὶ ἐνδείξεις.
β. Σὲ ποιές περιπτώσεις γίνεται κατάλυση ἔκτακτων κοιλιακῶν συστολῶν;
3. α. Ἀρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια δεξιᾶς κοιλίας. Κλινικὴ εἰκόνα - διαγνωστική προσπέλαση.
β. Μυοκαρδιακὴ ἴνωση. Βιοδεῖκτες καὶ ἀπεικονιστικὲς τεχνικὲς στὴ διαγνωστικὴ προσπέλαση.
4. Ποιός ὁ ρόλος τοῦ stress echo σὲ ἀσθενεῖς μὲ βαλβιδοπάθειες;
5. Μορφὲς ἀντανακλαστικῆς (νευρογενοῦς) συγκοπῆς καὶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπισή τους.
6. Διαστρωμάτωση κινδύνου στὴν πνευμονικὴ ἐμβολὴ καὶ διαγνωστικὴ προσέγγιση.
7. Ποιούς τύπους ἀμυλοείδωσης γνωρίζετε; Ἀναφέρατε τὶς ἀπεικονιστικὲς μεθόδους
ποὺ χρησιμοποιοῦνται καὶ τὰ εὑρήματά τους.
8. Ὑπερηχογραφικὰ κριτήρια βαρύτητας στένωσης μιτροειδοῦς βαλβίδας. Πότε θὰ προχωρήσουμε
σὲ διαδερμικὴ διάνοιξη καὶ πότε σὲ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση;
9. Σύγχρονη ἀντιμετώπιση τῆς ἠλεκτρικῆς θύελλας.
10. α. Ἀντιμετώπιση ἀσθενῶν μὲ STEMI ἐντὸς 3 ὡρῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ πόνου.
β. Κλινικὴ εἰκόνα καὶ πρόγνωση στὸ σύνδρομο Takotsubo.

Θέματα πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. 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 τῶν 30 msecs συνηγορεῖ γιὰ φυ-

σιολογικὲς πιέσεις πλήρωσης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας.
Δ. Χαμηλὲς ταχύτητες τοῦ e’ και τοῦ a’ μικρότερες τοῦ 8 cm/sec συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς
περιοριστικῆς φυσιολογίας.
2. Σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
ἔγιναν 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
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cm. Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδας εἶναι:
Α. Μικροῦ βαθμοῦ.
Β. Μετρίου βαθμοῦ.
Γ. Σοβαροῦ βαθμοῦ.
Δ. Δὲν μπορεῖ νὰ καθορισθεῖ.
3. 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. Τὸ πάχος τῶν δυσλειτουργούντων μυοκαρδιακῶν τμημάτων συνεκτιμᾶται στὴ μελέτη
βιωσιμότητας τοῦ μυοκαρδίου.
4. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω ἀποτελοῦν ἠλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια ὑπερτροφίας τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας;
Α. Δείκτης Sokolow-Lyon: SV1 + RV5 ἤ RV6 > 35
mm.
Β. Δείκτης Cornell: RaVL + SV3 > 28 mm στοὺς
ἄντρες ἤ >20 mm στὶς γυναῖκες.
Γ. Τροποποιημένος δείκτης Cornell: RaVL <10
mm.
Δ. Ἀτελὲς ἤ πλῆρες block δεξιοῦ σκέλους.
5. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστὰ γιὰ τὸ φλεβοκομβοκολπικὸ ἀποκλεισμό;
Α. Στὸ ΗΚΓ ἀναγνωρίζονται σαφῶς καὶ οἱ 3
τύποι φλεβοκομβοκολπικοῦ ἀποκλεισμοῦ.
Β. Στὸ ΗΚΓ ἀναγνωρίζεται σαφῶς μόνο ὁ 1ου
βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς ἀποκλεισμός.
Γ. Στὸ ΗΚΓ ἀναγνωρίζεται σαφῶς μόνο ὁ 2ου
βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς ἀποκλεισμός.
Δ. Στὸ ΗΚΓ ἀναγνωρίζεται σαφῶς μόνο ὁ 3ου
βαθμοῦ φλεβοκομβοκολπικὸς ἀποκλεισμός.
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6. Γιὰ τὴν παράταση τοῦ QT διαστήματος ἐνοχοποιεῖται:
Α. Ὑποκαλιαιμία.
Β. Ὑπερασβεστιαιμία.
Γ. Ὑπασβεστιαιμία.
Δ. Χορήγηση κινολόνης.
7. Τὰ κάτωθι βέλη δείχνουν:

Α.
Β.
Γ.
Δ.

Τὴν πρώιμη ἀναπόλωση.
Ἀνάσπαση ST.
Εἰκόνα προσθιοπλαγίου τοιχώματος.
Βράχυνση τοῦ QT ὡς ἐπὶ ὑπερασβεστιαιμίας.

8. Καταστάσεις ὅπου μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ αὐξημένη τιμὴ τῆς τροπονίνης:
Α. Ταχυαρρυθμίες.
Β. Βραδυκαρδίες.
Γ. Σήψη.
Δ. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
9. 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.
10. Ἡ παρουσία σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδας σὲ ἀσθενὴ 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. Ὑποεκτιμᾶ τὴν ἐπιφάνεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας.
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Γ. Δὲν ἐπηρεάζεται.
11. Ποιά εἶναι ἡ διάγνωση τῆς διαθωρακικῆς μελέτης
σὲ ἀσθενῆ μὲ προκάρδιο ἂλγος;
Α. Θρόμβος κορυφῆς.
Β. Περικαρδιακὴ συλλογή.
Γ. Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Ρήξη τοῦ μεσοκοιλακοῦ διαφράγματος σὲ
ἔμφραγμα κορυφῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.

(diastolic gradient) 10 mmHg, μὲ καρδιακὴ
συχνότητα 70 σφ/λεπτὸ καὶ pressure half-time
200 ms. Τὰ ὑπερηχογραφικὰ αὐτὰ εὑρήματα εἶναι
συμβατὰ μέ:
Α. Καλῶς λειτουργοῦσα προσθετικὴ βαλβίδα.
Β. Στένωση τῆς προσθετικῆς βαλβίδας.
Γ. Σοβαρὴ ἀναιμία προκαλοῦσα ὑψηλῆς παροχῆς ἀνεπάρκεια.
Δ. Σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τῆς προσθετικῆς.
15. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴ νόσο
Kawasaki;
Α. Ἡ πάθηση ἀφορᾶ κυρίωςσὲ 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 καμια ἐπίπτωση στὴν ἐμφάνιση τῶν ἀνευρυσμάτων στὰ στεφανιαῖα
ἀγγεῖα.
16. Ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση στὸ κάτωθι ΗΚΓ εἶναι:

12. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴν περικαρδίτιδα καὶ ἐγκυμοσύνη;
Α. Μικρὲς καὶ κλινικὰ σιωπηρὲς περικαρδιακὲς
συλλογὲς παρατηροῦνται στὸ τρίτο 3μηνο
τῆς κύησης στὸ 40% τῶν ὑγιειῶν ἐγκύων
γυναικῶν.
Β. Ἡ κολχικίνη μπορεῖ νὰ χορηγηθεῖ.
Γ. Ὑψηλὲς δόσεις ἀσπιρίνης μπορεῖ νὰ προκαλέσουν πρώιμη σύγκλειση τοῦ Βοτάλειου
πόρου.
13. Ποιές ἐκ τῶν κάτωθι θεωροῦνται ἀντενδείξεις γιὰ
τὴ διενέργεια τοῦ stress echo;
Α. Ἐπεισόδιο προκάρδιου ἄλγους μὲ αὔξηση
τροπονίνης τὸ τελευταῖο 24ωρο.
Β. Μετὰ ἀπὸ 24 ὧρες ἐπεισοδίου προκάρδιου
ἄλγους χωρὶς αὔξηση τροπονίνης.
Γ. Τὸ συνυπάρχον ἀνεύρυσμα τῆς κοιλιακῆς
ἀορτῆς.
Δ. Ἡ παρουσία LBBB.
14. Ἀσθενὴς μὲ προσθετικὴ βαλβίδα, στὴ θέση
τῆς μιτροειδοῦς, no. 29 ἔχει μέση κλίση πίεσης

Α.
Β.
Γ.
Δ.

Πνευμονικὴ ἐμβολή.
Ὀπίσθιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.

17. Τὰ πλέον συνήθη ἐπείγοντα καρδιολογικὰ συμβάματα σὲ ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι:
Α. Ὁ καρδιακὸς επιπωματισμός.
Β. Ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Τὰ θρομβοεμβολικὰ φαινόμενα.
Δ. Ἀρρυθμίες.
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18. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς καρδιοτοξικότητας:
1. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη, μείωση
τοῦ κλάσματος ἐξώθησης >10% ἀπὸ τὴ 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.
19. 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.
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στήνεται 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.
23. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὸ LCZ696;
1. Περιέχει μόνο τὴ Βαλσαρτάνη.
2. Συνδυάζει τὴ Βαλσαρτάνη καὶ ἀναστολέα
νεπριλισίνης.
3. Ἀποτελεῖ ἀναστολέα μόνο τῆς νεπριλισίνης.
24. Ἡ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα μπορεῖ νὰ συνοδεύεται μέ:
1. Ἀνωμαλίες στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
2. Στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς.
3. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
4. Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω.

20. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω συνυγοροῦν γιὰ ὀξεῖα
ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας;
Α. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=120
ML, Τελοσυστολικός ὄγκος ἀρ. κοιλίας=50
ml, πίεση ἀρ. κόλπου (LAP=10 mmHg).
Β. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=120
ML, Τελοσυστολικός 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).

25. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω συμβάλλουν στὴ διάγνωση τοῦ ὀξέος ἀορτικοῦ συνδρόμου;
1. Ἡ τροπονίνη.
2. Τὰ D-Dimers.
3. Τὸ διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
4. Ἡ ἀξονικὴ τομογραφία θώρακα.

21. 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. Ἀρρυθμιογενὴ δεξιὰ κοιλία μὲ VTs >40%.

27. Ἡ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ στὴν
ὀξεῖα φάση τῆς πνευμονικῆς ἐμβολῆς μπορεῖ νὰ
εἶναι:
Α. Rivaroxaban 15 mg δυὸ 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 δυὸ φορὲς
ἡμερησίως.
Γ. Dabigadran 150 mg δυο φορὲς ἡμερησίως, ἀνεξάρτητα ἂν λαμβάνει βεραπαμίλη ὁ

22. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστὰ γιὰ τὴ θεραπεία
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὴν ἐγκυμοσύνη;
1. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη μπορεῖ νὰ γίνει σὲ
ὁποιαδήποτε στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ συ-

26. Νόσος τοῦ Fabry. Ἐπιλέξτε τὴ λάθος πρόταση:
1. Εἶναι φιλοσύνδετη διαταραχὴ τοῦ μεταβολισμοῦ.
2. Παρατηροῦνται ὑψηλὰ ἐπίπεδα α-γαλακτοσιδάσης.
3. Ἡ νόσος ἔχει πλήρη ἔκφραση στοὺς ἄνδρες.
4. Μυοκαρδιοπάθεια καὶ ἀμυλοείδωση.
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ἀσθενής.
Δ. Δὲν ἔχουν ἔνδειξη τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ
στὴν πνευμονικὴ ἐμβολή.
28. 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.
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νεῖς. Ποιό εἶναι αὐτό;
Α. Pευματικὴ τριγλωχινικὴ νόσος.
Β. Καρκινοειδές.
Γ. Συγγενὴς ἀνωμαλία.
Δ. Μυξωματώδης νόσος τῆς τριγλώχινας.
Ε. Πνευμονικὴ ὑπέρταση λόγῳ πάθησης τῆς
ἀριστερῆς πλευρᾶς τῆς καρδιᾶς.

29. Ὑπερηχογραφικὰ κριτήρια σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας βαλβίδας:
1. Ἀκτῖνα τῆς PISA (PISA radius) >7 mm.
2. Ἀκτῖνα τῆς PISA (PISA radius)> 9 mm.
3. Vena contracta >7 mm.
4. Ε ταχύτητα >1cm/ sec.

33. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ κάτω ἀναφερόμενα φάρμακα
βελτιώνει σταθερὰ τὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας σὲ ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ποιό εἶναι;
A. Διουρητικό.
B. Β – ἀναστολέας.
Γ. Ἁναστολέας τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου.
Δ. Ἁμλοδιπίνη.
Ε. Νιτρῶδες.

30. Στὸ κάτωθι ΗΚΓ ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστά; Ὑπάρχουν:
Α. Στοιχεῖα διάτασης ἀριστεροῦ κόλπου.
Β. Στοιχεῖα διάτασης δεξιοῦ κόλπου.
Γ. Στοιχεῖα ὑπερτροφίας δεξιᾶς κοιλίας.
Δ. RBBB.

34. Ποιός ἀπὸ τοὺς πιὸ κάτω παράγοντες συνδέεται
μόνο μὲ τὸν παράγοντα Xa;
A. Ἐνοξιπαρίνη.
Β. Φονταπαρινόξ.
Γ. Μπιβαλιρουδίνη.
Δ. Μὴ κλασματοποιημένη ἡπαρίνη.
35. Ποιό ἀπὸ τὰ πιὸ κάτω εἶναι περισσότερο ἀληθὲς
σχετικὰ μὲ τὴν ὀξεῖα ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς στὸ
ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου;
Α. Εἶναι συνηθέστερη ἐπιπλοκὴ στὶς γυναῖκες.
Β. Εἶναι συνηθέστερη ἐπιπλοκὴ σὲ μεγάλους σὲ
ἡλικία ἀσθενεῖς.
Γ. Εἶναι συνηθέστερη ἐπιπλοκὴ σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ἱστορικὸ παλαιοῦ ἐμφράγματος.
Δ. Ὅλα τὰ παταπάνω εἶναι σωστά.

31. Ἠ τετραλογία τοῦ Fallot δὲν ἔχει ἕνα ἀπὸ τὰ κάτωθι χαρακτηριστικά:
Α. Μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
Β. Ἐφίππευση τῆς ἀορτῆς.
Γ. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Δ. Ἀπόφραξη τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς δεξιᾶς
κοιλίας.
Ε. Ὑπερτροφία τῆς δεξιᾶς κοιλίας.

36. Ποιά ἀπὸ τὶς πιὸ κάτω καταστάσεις εἶναι λιγότερο πιθανὸ νὰ παρουσιάσει ἀμφίδρομη κοιλιακὴ
ταχυκαρδία;
A. Toξικότητα ἀπὸ δακτυλίτιδα.
Β. Οἰκογενή ὑποκαλιαιμικὴ περιοδικὴ παράλυση.
Γ. Κατεχολαμινικὴ πολύμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Δ. Ὑπασβεστιαιμία.

32. Ἕνα ἀπὸ τὰ κάτωθι εἶναι τὸ συνηθέστερο αἴτιο
ἀνεπάρκειας τριγλώχινας στοὺς ἐνήλικες ἀσθε-

37. Ἕνα ἀπὸ τὰ κάτωθι δεδομένα, ποὺ ἀναφέρονται
στὴ κολπικὴ μαρμαρυγή, εἶναι λάθος;
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Α. Αἰφνίδιας ἔναρξης κολπικὴ μαρμαρυγή, μὲ
συνήθως ταχεῖα κοιλιακὴ ἀνταπόκριση, μπορεῖ νὰ συμβεῖ στὴν ὀξεῖα πνευμονικὴ ἐμβολή.
Β. Ἡ μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία εἶναι ἡ συνηθέστερη συγγενὴς καρδιοπάθεια, ποὺ παρουσιάζει κολπικὴ μαρμαρυγή.
Γ. Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ πρώτη ἐκδήλωση σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξεῖα περικαρδίτιδα.
Δ. Ἡ δακτυλίτιδα ἔχει μεγάλη ἀποτελεσματικότητα στὸν ἔλεγχο τῆς συχνότητας τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς στὴν ἄσκηση.
38. Κάθε μία ἀπὸ τὶς παρακάτω καταστάσεις μπορεῖ
νὰ ὁδηγήσει σὲ σημαντικὲς ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἀλλοιώσεις μὲ παρουσία κυμάτων Q, χωρὶς
ὅμως ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου:
A. Ἀποκλεισμὸς ἀριστεροῦ σκέλους.
B. Διάταση ἀριστερῆς κοιλίας μὲ μετατόπισή
της.
Γ. Κακὴ τοποθέτηση ἠλεκτροδίων.
Δ. Ὀξέωση.
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Ε. Σύνδρομο Wolff-Parkinson-White.
39. Κάθε μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις, σχετικὰ
μὲ τὰ ἀκροαστικὰ εὑρήματα τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας, εἶναι σωστή, ἐκτὸς ἀπό:
Α. Ἡ κλαγγὴ διανοίξεως εἶναι ἕνας πρώιμα διαστολικὸς ἦχος.
Β. Ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα μεταξὺ 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)και 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 ἀριστερὴ κοιλία.
Ε. Ἡ παρουσία τῆς κλαγγῆς διανοίξεως ὑποδηλώνει ὅτι ἡ πρόσθια γλωχίνα τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας εἶναι κινητή.

