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Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Ἰούλιος 2019
Θέματα πρὸς ἀνὰπτυξη

1. Α. Ἀναφέρετε τὶς σημαντικότερες, ὑψηλοῦ κινδύνου, συγγενεῖς ἀνωμαλίες στεφανιαίων.
Β. Ὁ ρόλος τῶν κυτοκινῶν στὴ στεφανιαία νόσο. Πρόσφατες θεραπευτικὲς ἐξελίξεις.
2. Α. Σιωπηλὴ κολπικὴ μαρμαρυγή. Ὁρισμός, διάγνωση, θεραπεία.
Β. Φάσεις τοῦ δυναμικοῦ ἐνέργειας τοῦ μυοκαρδιακοῦ κυττάρου.
3. Α. Ἀντιμετώπιση θρόμβωσης προσθετικῆς βαλβίδας.
Β.  ΗΚΓ, ἀκτινογραφία, εὑρήματα ἀπὸ καθετηριασμὸ καὶ Doppler σὲ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια ἀορτῆς.
4. Α. Ὁ ρόλος τῆς γενετικῆς στὴν ἀρρυθμιογόνο δεξιὰ κοιλία.
Β. Δεῖκτες διαστολικῆς λειτουργίας στὴν περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια καὶ στὴ συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα. Τί διαφέρουν;
5. Παθοφυσιολογία καὶ θεραπεία ὀξεῖας ἰογενοῦς μυοκαρδίτιδας.
6. Ἰσθμικὴ στένωση τῆς ἀορτῆς. Διάγνωση, κλινικὰ εὑρήματα, σύγχρονη θεραπεία.
7. Ὁ ρόλος τῆς δυναμικῆς ὑπερηχοκαρδιογραφίας στὴ στένωση καὶ στὴν ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδας.
8. Διαστρωμάτωση κινδύνου αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου σὲ καναλοπάθειες.
9. Δευτεροπαθὴς ὑπέρταση. Ἀναφέρατε σύγχρονη διαγνωστικὴ προσπέλαση.
10. Ἀνεπάρκεια τριγλώχινας. Αἰτιολογία πρωτοπαθοῦς καὶ δευτεροπαθοῦς καὶ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις.

Θέματα πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. 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,
VTI τῆς ἀνεπάρκειας τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας 100
cm. Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι:
Α. Μικροῦ βαθμοῦ.
Β. Μετρίου βαθμοῦ.
Γ. Σοβαροῦ βαθμοῦ.

Δ. Δὲν μπορεῖ νὰ καθορισθεῖ.
2. Τὰ παρακάτω δεδομένα ἀφοροῦν σὲ ἄνδρα, 72
ἐτῶν, μὲ ασβέστωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας:
ταχύτητα χώρου ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
V1=0.8 m/sec, ταχύτητα διά τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος V2=4 m/sec, διάμετρος χώρου ἐξόδου τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας (LVOT=2 cm). Τὸ ὑπολογισθὲν
στόμιο τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας εἶναι:
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A. 0.4 cm2.
B. 0.6 cm2.
Γ. 0.8 cm2.
Δ. 1 cm2.
3. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν παράγοντες
αἰφνίδιου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ
μυοκαρδιοπάθεια;
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. Πάχος μυοαρδιακοῦ τοιχώματος >30 mm.
Δ. Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνίδιου θανάτου.
4. 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 στεφανιαῖα ἀγγεῖα στὸ 3-5%.
Δ. Ἡ θεραπεία δὲν ἔχει καμιὰ ἐπίπτωση στὴν ἐμφάνιση τῶν ἀνευρυσμάτων στὰ στεφανιαῖα ἀγγεῖα.
5. Τὸ βέλος στὴν κάτωθι εἰκόνα δείχνει:
Α. Θρόμβο τῆς κορυφῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Θρόμβο δεξιᾶς κοιλίας.
Γ. Θρόμβο ἀριστεροῦ κόλπου.
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6. Tὸ ΗΚΓ 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% ἕως 14%.
Δ. Οἱ δεξιόστροφες μετατοπίσεις εἶναι πιὸ συνήθεις ἀπὸ τὶς ἀριστερόστροφες.
7. Ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση στὸ κάτωθι ΗΚΓ εἶναι:

Α. Πνευμονικὴ ἐμβολή.
Β. Ὀπίσθιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Γ. Σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.
8. Ἡ ivabradine μειώνει τὴν καρδιακὴ συχνότητα:
Α. Μειώνει τὸ If ρεῦμα στὸν φλεβόκομβο.
Β. Μειώνει τὸ If ρεῦμα στὸν κόμβο.
Γ. Χορηγεῖται γιὰ ἔλεγχο συχνότητας σὲ κολπικὴ
μαρμαρυγή.
9. Τὰ πλέον συνήθη ἐπείγοντα καρδιολογικὰ συμβάματα σὲ ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι:
Α. Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμός.
Β. Ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή.
Γ. Τὰ θρομβοεμβολικὰ φαινόμενα.
Δ. Ἀρρυθμίες.
10. 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 δυ-
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σανεξία ἀπὸ τὸ πεπτικὸ.
Γ. Χορηγεῖται σὲ ἐγκυμοσύνη.
Δ. Δὲν ἀντενδείκνυται σὲ ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια.
11. 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.
12. Ἡ ἐκτίμηση τῆς βαρύτητας τῆς στένωσης τῆς
ἀορτικῆς βαλβίδας, 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.
13. Ἡ κλίση πίεσης προσθετικῆς βαλβίδας μπορεῖ νὰ
αὐξηθεῖ στὶς κάτωθι καταστάσεις:  
Α. Ἀναιμία.
Β. Πυρετό.
Γ. Ὑποθυρεοειδισμό.
Δ Ὑπερθυρεοειδισμό.
14. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;  
Α. Ἡ δεξιὰ κοιλία στὴν τομὴ τῶν τεσσάρων
κοιλοτήτων στὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη εἶναι
φυσιολογικὰ τὰ 2/3 τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Β. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση ἡ ροὴ διά
τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας χαρακτηρίζεται ἀπὸ
πρώιμη κορύφωση.
Γ. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση καταγράφεται
μείωση τοῦ TVI διά τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.
Δ. Σὲ σοβαρὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση καταγράφεται
αὔξηση τοῦ TVI διά τῆς πνευμονικῆς βαλβίδας.
15. 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.
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Δ. Μὲ νεφραγγειακὴ ὑπέρταση.
Ε. Παχύσαρκους ὑπερτασικοὺς μὲ δυσλιπιδαιμία.
16. Ποιές ἐκ τῶν κάτωθι μετρήσεων συνηγοροῦν
γιὰ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας;  
Α. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=120
ML, Τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας=50 ml,
πίεση ἀρ. κόλπου (LAP=10 mmHg).
Β. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=120
ML, Τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας=30 ml,
πίεση αρ. κόλπου (LAP=25 mmHg).
Γ. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=200
ML, Τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας=60 ml,
πίεση αρ. κόλπου (LAP=15 mmHg).
Δ. Τελοδιαστολικὸς ὄγκος τῆς ἀρ. κοιλίας=220
ML, Τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀρ. κοιλίας=100 ml,
πίεση ἀρ. κόλπου (LAP=25 mmHg).
17. 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.
18. Ποιά ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι σωστά;  
Α. Ὁ ὀπίσθιος θηλοειδὴς μῦς αἱματώνεται ἀπὸ
τὴ δεξιὰ στεφανιαία 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.
19. Ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω συμβάλλουν στὴ διάγνωση
τοῦ ὀξέος ἀορτικοῦ συνδρόμου;  
Α. Ἡ τροπονίνη.
Β. Τὰ D-Dimers.
Γ. Διοισοφαγικὸ ὑπερηχογράφημα.
Δ. Ἀξονικὴ τομογραφία θώρακα.
20. Στὸ κάτωθι ΗΚΓ, ποιά ἐκ τῶν κατωτέρω εἶναι σωστά; Ὑπάρχουν:
Α. Στοιχεῖα διάτασης ἀριστεροῦ κόλπου.
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Ε. Πολὺ μικρότερη συγκριτικὰ μὲ αὐτὴ τοῦ STEMI
καὶ τοῦ nonSTEMI.

Β. Στοιχεῖα διάτασης δεξιοῦ κόλπου.
Γ. Στοιχεῖα ὑπερτροφίας δεξιᾶς κοιλίας.
Δ. RBBB.
21. Ἡ δοκιμασία ἀνακλίσεως ἔχει ὑψηλὴ δυνατότητα
ἀναπαραγωγῆς τῆς νευροκαρδιογενοῦς συγκοπῆς
ὅταν προστεθεῖ στὸ πρωτόκολλο ἡ χορήγηση:
Α. Δακτυλίτιδος.
Β. Ἀδενοσίνης.
Γ. Ἰσοπροτερενόλης.
Δ. Νιφεδιπίνης.
Ε. Διουρητικοῦ.
22. Ἡ ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ ταχυκαρδία:
Α. Ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ χῶρο ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
Β. Ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας.
Γ. Ἔχει μορφολογία ἀποκλεισμοῦ δεξιοῦ σκέλους.
Δ. Εἶναι εὐαίσθητη στὴν ἀδενοσίνη.
Ε. Εἶναι εὐαίσθητη στὴν ἰσοπροτερενόλη.

25. Ἀσυμπτωματικὸς ἀσθενής, μὲ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια
μιτροειδοῦς καὶ διατηρημένο κλάσμα ἐξώθησης,
ἔχει ἔνδειξη νὰ λάβει:
Α. Ἀναστολέα μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου.
Β. Ὑδραλαζίνη.
Γ. Διουρητικά.
Δ. Β-αναστολέα.
Ε. Κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
26. Ἡ δυναμική ἠχοκαρδιογραφία χρησιμοποιεῖται
στὴν ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, γιὰ νὰ
ἀναδείξει:
Α. Συμπτώματα.
Β. Τὴν ἀνοχὴ στὴν κόπωση.
Γ. Τὴ βαρύτητα τῆς ἀνεπάρκειας.
Δ. Τὴν ἀνταπόκριση στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Ε. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω.
27. Θετικὴ ἰνότροπη ἀπάντηση, σὲ ἕνα μυοκαρδικὸ
τμῆμα, προϋποθέτει ὅτι εἶναι βιώσιμα τοὐλάχιστον:
Α. 30% τῶν μυοκυττάρων.
Β. 50% τῶν μυοκυττάρων.
Γ. 80% τῶν μυοκυττάρων.
Δ. 20% τῶν μυοκυττάρων.
Ε. 10% τῶν μυοκυττάρων.

23. Στὴ νόσο Ebstein ἡ μετατόπιση πρὸς τὴν κορυφὴ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας τῆς διαφραγματικῆς
γλωχίνας τῆς τριγλώχινας εἶναι:
Α. >5 mm/m2.
B. >8 mm/m2.
Γ. >3 mm/m2.
Δ. >10 mm/m2.
Ε. >15 mm/m2.

28. Ἀσθενής, 57 ἐτῶν, μὲ ἀσυμπτωματικὴ ἀνεπάρκεια
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ κλάσμα ἐξώθησης 62%,
ἔχει τελοσυστολικὴ διάμετρο 52 mm. Ὁ ἀσθενὴς
ἔχει σύσταση:
Α. Νὰ παρακολουθεῖται ἀνὰ 6μηνο.
Β. Νὰ παρακολουθεῖται ἀνὰ ἔτος.
Γ. Νὰ ἀντικαταστήσει τὴ βαλβίδα.
Δ. Νὰ ὑποβληθεῖ σὲ καρδιοαναπνευστικὴ κόπωση.
Ε. Νὰ ἀρχίσει θεραπεία μὲ Α-ΜΕΑ.

24. Στὸ σύνδρομο Takotsubo ἡ ἐνδονοσοκομειακὴ
θνησιμότητα εἶναι:
Α. Ἴδια μὲ αὐτὴ τοῦ STEMI (4-5%).
Β. Μικρότερη ἀπὸ αὐτὴ τοῦ STEMI .
Γ. Μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ τοῦ STEMI.
Δ. Ἴδια μὲ αὐτὴ τοῦ nonSTEMI.

29. Ἀντενδείξεις γιὰ διαδερμικὴ βαλβιδοτομὴ μιτροειδοῦς εἶναι:
Α. Ἐπιφάνεια μιτροειδοῦς βαλβίδας >1.0 cm2.
Β. Ὕπαρξη συμφύσεων μεταξὺ τῶν γλωχίνων.
Γ. Μέτρια ἀσβέστωση τῶν γλωχίνων.
Δ. Συνύπαρξη ἄλλης σοβαρῆς βαλβιδοπάθειας.
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Ε. Συνύπαρξη στεφανιαίας νόσου, ποὺ ἀπαιτεῖ
χειρουργικὴ ἐπέμβαση.

δόση ἀνθρακυκλίνης.
E. Μέτρηση καρδιακῶν δεικτῶν σὲ κάθε ἐπίσκεψη.

30. Σὲ ἀσθενεῖς ἡλικίας 60-65 ἐτῶν, ποὺ χρειάζονται
ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, τοποθετεῖται:
Α. Μηχανικὴ βαλβίδα.
Β. Βιολογικὴ βαλβίδα.
Γ. Διακαθετηριακὴ βιολογικὴ βαλβίδα.
Δ. Μηχανικὴ ἤ διακαθετηριακὴ βιολογικὴ βαλβίδα.
Ε. Μηχανικὴ ἤ βιολογικὴ βαλβίδα μετὰ ἀπὸ ἐκτίμηση καὶ ἄλλων παραγόντων, ἐκτὸς τῆς ἡλικίας.

33. Σὲ 65 χρόνο ἄνδρα, ποὺ ὑποβάλλεται σὲ διαγνωστικὸ καρδιακὸ καθετηριασμὸ στεφανιαίων
ἀγγείων, λόγῳ θετικῆς δοκιμασίας κόπωσης,
παρουσιάζεται κατὰ τὴν εἴσοδο τοῦ καθετῆρα
Amplatz στὴ δεξιὰ στεφανιαία ἀρτηρία, ποὺ ἦταν
δύσκολα προσπελάσιμη, σημαντικὴ πτώση τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης, ἐνῶ ἡ σκιαγράφηση ἀναδεικνύει ἐπιλεκτικὴ σκιαγράφηση κλάδου.
Τί θεωρεῖται ὅτι συμβαίνει;
A. Διαχωρισμὸς τοῦ στεφανιαίου κόλπου.  
B. Διαχωρισμὸς δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας.
Γ. Τρώση δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας.
Δ. Ἀπόφραξη μὲ τὸν καθετῆρα τῆς ἀρτηρίας τοῦ
πνευμονικοῦ κώνου.  
E. Ἐπεισόδιο ἀρρυθμίας.

31. Ἕνας 56 χρόνος ἀσθενής, μὲ χρόνια ἰσχαιμικὴ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ἐμφυτευμένη ἀπινιδωτικὴ
συσκευὴ πρὸ 7ετίας, εἰσάγεται στὴν κλινικὴ μὲ
προοδευτικὰ ἐπιδεινούμενη δύσπνοια, ἀνορεξία καὶ
πυρετό. Οἱ αἱμοκαλλιέργειες ἀποβαίνουν θετικὲς
γιὰ Methicillin-resistant S. aureus. Δὲν ὑπάρχουν
σημεῖα ἐνδεικτικὰ λοίμωξης-φλεγμονῆς τῆς θήκης
τῆς συσκευῆς καὶ τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα
δὲν ἀναδεικνύει σαφῆ εἰκόνα ἐκβλαστήσεων.
Ποιά εἶναι ἡ σύστασή σας;  
Α. Παρατεταμένη ἀντιβιωτικὴ ἀγωγὴ μὲ βανκομυκίνη.
Β. Ἄμεση ἀφαίρεση ἀπινιδωτικοῦ συστήματος.
Γ. Μετά ἀπὸ 2 ἑβδομάδες θεραπεία, ἀφαίρεση
μόνο τῆς συσκευῆς καὶ ὄχι τῶν καλωδίων.
Δ. Μετά ἀπὸ 2 ἑβδομάδες θεραπεία, ἀφαίρεση
ὅλου τοῦ ἀπινιδωτικοῦ συστήματος.
Ε. Ἕξι ἑβδομάδες θεραπεία, μὲ ἐπανάληψη ΤΕΕ.
32. 46 χρονη γυναῖκα πρόκειται νὰ ὑποβληθεῖ σὲ χημειοθεραπεία, γιὰ κακοήθεια μαστοῦ, μὲ ὑψηλὲς
δόσεις ἀνθρακυκλίνης. Ἕχει ἐλεύθερο ἰατρικὸ
ἱστορικό, φυσιολογικὸ ΗΚΓ καὶ φυσιολογικῆς
δομῆς καὶ λειτουργικότητας ἀριστερὴ καὶ δεξιὰ
κοιλία μὲ ΚΕ 60%.
Ποιά εἶναι ἡ σύστασή σας;
A. Ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ ἐξέταση στὴν ἀρχὴ
καὶ στὸ τέλος τῆς θεραπείας.
B. Ὑπερηχοκαρδιογραφική ἐξέταση στὴν ἀρχὴ
καὶ ὅταν θὰ ἔχουν δοθεῖ 300 mg/m2 doxorubicim.
Γ. Προφυλακτικὴ χορήγηση αΜΕΑ.
Δ. Σύσταση στὸν ὀγκολόγο νὰ μειώσει τὴν ὁλικὴ

34. 50χρονος ἀσθενής, μὲ συμφορητικὴ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ χρόνια
κολπικὴ μαρμαρυγή, ποὺ ὑποβάλλεται σὲ ἀγγειοπλαστικὴ στεφανιαίων ἀγγείων μὲ DES, ἔχει
HasBLED score ἴσο μὲ 1.  
Ποιά εἶναι ἡ σύστασή σας;
Α. Τριπλὴ ἀντιθρομβωτικὴ θεραπεία γιὰ ἕνα μήνα
καὶ μετὰ 6 μῆνες διπλὴ θεραπεία.
Β. Τριπλὴ ἀντιθρομβωτικὴ θεραπεία γιὰ ἕνα μήνα
καὶ μετὰ 12 μῆνες διπλὴ θεραπεία.
Γ. Τριπλὴ ἀντιθρομβωτικὴ θεραπεία γιὰ 3 μῆνες
καὶ μετὰ 6 μῆνες διπλὴ θεραπεία.  
Δ. Τριπλὴ ἀντιθρομβωτικὴ θεραπεία γιὰ 3 μῆνες
καὶ μετὰ 12 μῆνες διπλὴ θεραπεία.  
Ε. Διπλὴ ἀντιθρομβωτικὴ θεραπεία δία βίου.
35. 63χρονος ἄνδρας ἐξέρχεται τοῦ νοσοκομείου, μετὰ
ἀπὸ νοσηλεία γιὰ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Στὴν ἐπανεκτίμηση, 6 ἑβδομάδες ἀργότερα,
παραπονεῖται γιὰ ἐπιδείνωση τῆς ψωρίασης ἀπὸ
τὴν ὁποία ἔπασχε.
Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα εἶναι πιθανὸ
ὑπεύθυνο γιὰ αὐτὴ τὴ δράση;
A. Ἀσπιρίνη.
B. Βισοπρολόλη.  
Γ. Κλοπιδογρέλη.
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Δ. Ραμιπρίλη.
E. Σιμβαστατίνη.  
36. Ἀσθενής, 25 ἐτῶν, μὲ κληρονομικὸ ἱστορικὸ αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου, προσέρχεται στὸ ΤΕΠ
λόγῳ καρδιακῆς ἀνακοπῆς. Μετά ἀπὸ ἐπιτυχὴ
καρδιοαναπνευστικὴ ἀναζωογόνηση καταγράφεται τὸ παρακάτω ΗΚΓ:   

Ποιό εἶναι τὸ πιθανότερο αἴτιο τῆς καρδιακῆς
ἀνακοπῆς;
A. Μυοκαρδιακὴ ἰσχαιμία.  
B. Ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια.  
Γ. Σύνδρομο Brugada.  
Δ. Σύνδρομο μακροῦ QT διαστήματος (LQTS.)
E. Ἀρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια δεξιᾶς
κοιλίας.  
37. Ἡ κατάλυση τῆς κοιλιακῆς ταχυκαρδίας μὲ ὑψίσυχνο ρεῦμα (Ablation) εἶναι περισσότερο ἀποτελεσματική,  ὅταν πρόκειται γιὰ:  
Α. Ἰδιοπαθή κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἀπὸ τὸ χῶρο
ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας.  
Β. Ἰδιοπαθή κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἀπὸ τὸ χῶρο
ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.  
Γ. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία λόγῳ ἰσχαιμικῆς μυοκαρδιοπάθειας.  
Δ. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία λόγῳ διατατικῆς μυοκαρδιοπάθειας.
Ε. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία λόγῳ ἀρρυθμιογόνου
μυοκαρδιοπάθειας τῆς δεξιᾶς κοιλίας.  
38. Στὸ ΤΕΠ προσέρχεται 65χρονος ἀσθενής, μὲ ἐλεύθερο καρδιολογικὸ ἱστορικὸ καὶ αἴσθημα παλμῶν

307
ἀπὸ τριημέρου. Στὸ ΗΚΓ διαπιστώνεται κολπικὴ
μαρμαρυγή συχνότητας περὶπου 130 σφύξεων/
λεπτὸ, μὲ ἀρτηριακὴ πίεση 140/75 mmHg. Ποιό
πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἀμέσως ἑπόμενο βῆμα;
Α. Ἤπια μέθη καὶ ἠλεκτρικὴ καρδιοανάταξη.
Β. Ἐνδοφλέβια ἡπαρίνη καὶ ἀμιωδαρόνη.
Γ. Ἐνδοφλέβια ἡπαρίνη καὶ προπαφαινόνη.
Δ. Ἐνδοφλέβια ἡπαρίνη καὶ φλεκαϊνίδη.  
Ε. Ἐνδοφλέβια ἡπαρίνη καὶ β-αναστολέας.  
39. Στὸ ΤΕΠ προσέρχεται ἀσθενής, 20 ἐτῶν, λόγῳ
αἰσθήματος παλμῶν, μὲ ἀτομικὸ ἀναμνηστικὸ
συνδρόμου Wolff-Parkinson-White, χωρὶς λοιπὸ καρδιολογικὸ ἱστορικό. Τὸ ΗΚΓ παρουσιάζει
ἄρρυθμη ταχυκαρδία,  μὲ εὐρέα συμπλέγματα
QRS, συχνότητας 200 σφύξεων/λεπτό.
Κατὰ τὴν ἀρχικὴ ἐκτίμηση, ἡ ἀσθενὴς εἶναι αἱμοδυναμικὰ σταθερή, μὲ ΑΠ=120/75 mmHg, χωρὶς
λοιπὴ συμπτωματολογία, πλὴν αἰσθήματος παλμῶν. Ποιά πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀρχικὴ φαρμακευτικὴ
ἀντιμετώπιση;  
Α. Ἐνδοφλέβια χορήγηση ἐσμολόλης.
Β. Ἐνδοφλέβια χορήγηση διγοξίνης.
Γ. Ἐνδοφλέβια χορήγηση προκαϊναμίδης.  
Δ. Ἐνδοφλέβια χορήγηση ἀμιωδαρόνης.
Ε. Ἐνδοφλέβια χορήγηση λιδοκαΐνης.  
40. Ποιός ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους ἀσθενεῖς, μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγή, παρουσιάζει CHA2DS2VASc score
2;
Α. Ἄνδρας, ἡλικίας 60 ἐτῶν, μὲ σακχαρώδη διαβήτη.
Β. Γυναῖκα, ἡλικίας 70 ἐτῶν, μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.
Γ. Ἄνδρας, ἡλικίας 80 ἐτῶν, μὲ προηγούμενο
ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο.  
Δ. Ἄνδρας, ἡλικίας 70 ἐτῶν, μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.  
Ε. Γυναῖκα, ἡλικίας 70 ἐτῶν, μὲ προηγούμενο
ἔμφραγμα μυοκαρδίου.  

