w ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ἐξετάσεις Εἰδικότητας Καρδιολογίας
Σεπτέμβριος 2019
Θέματα πρὸς ἀνὰπτυξη
1. Α. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ διατηρημένο κλάσμα ἐξώθησης. Νεότερες θεραπεῖες.
Β. Ἐπίδραση παθήσεων θυρεοειδοῦς στὴν καρδιακὴ λειτουργία: Πῶς θεραπεύεται;
2. Α. Διαφορικὴ διάγνωση ἀθλητικῆς καρδιᾶς καὶ ὑπερτροφικῆς μυοκαρδιοπάθειας.
Β. Ἀντιμετώπιση ἀσθενοῦς μὲ βραδυκαρδία.
3. Α. Μετάθεση μεγάλων ἀγγείων. Διάγνωση, θεραπεία.
Β. Μεσογειακὴ ἀναιμία καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Κλινικὴ εἰκόνα, διάγνωση, θεραπεία.
4. Α. Συνήθεις  ἀορτίτιδες: Αἰτιολογία, διάγνωση, θεραπεία.  
Β. Ἐξωκαρδιακὰ ἀντικειμενικὰ εὑρήματα σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ νόσο.
5. Τί γνωρίζετε γιὰ τοὺς ἀναστολεῖς τῆς PCSK9. Ποιές εἶναι οἱ κλινικὲς ἐφαρμογές τους.
6. Διακερκιδικὴ προσπέλαση. Περιγράψτε τὴν τεχνική, ἀναφέρατε τὰ πλεονεκτήματα, τὰ μειονεκτήματα
καὶ τὶς ἐπιπλοκὲς τῆς μεθόδου.
7. Αἴτια, κλινικά-ηχοκαρδιογραφικά εὑρήματα καὶ συστάσεις ἀντιμετώπισης τῆς χρόνιας πρωτοπαθοῦς ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς.
8. Ἀντιμετώπιση ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
9. Θεραπεία ὑποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας.
10. Ἐνδείξεις χειρουργικῆς ἀντιμετώπισης λοιμώδους ἐνδοκαρδίτιδας.
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Θέματα πολλαπλῆς ἐπιλογῆς
1. Ἡ δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα μπορεῖ νὰ συνοδεύεται
μὲ:
Α. Ἀνωμαλίες στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
Β. Στένωση ἰσθμοῦ ἀορτῆς.
Γ. Μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία.
Δ. Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω.
2. Σὲ ἀσθενὴ 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/beat, TVI 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 καθοριστεῖ.
3. Προτεινόμενοι δεῖκτες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς καρδιοτοξικότητας. Ποιό ἐκ τῶν κάτωθι εἶναι λάθος;
Α. Μὲ βάση τὴν ὑπερηχογραφικὴ μελέτη, μείωση
τοῦ κλάσματος ἐξώθησης >10% ἀπὸ τὴ χαμηλότερη φυσιολογικὴ τιμή.
Β. Μείωση τοῦ GLS>15% τῆς βασικῆς τιμῆς.
Γ. Αὔξηση τῆς τροπονίνης.
Δ. Αὔξηση τοῦ BNP.
Ε. Ἡ τροπονίνη καὶ τὸ BNP παραμένουν πάντα
σὲ φυσιολογικὰ ἐπίπεδα.

Δ. Σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

4. Ἡ πιὸ πιθανὴ διάγνωση στὸ κάτωθι ΗΚΓ εἶναι:

Α. Πνευμονικὴ ἐμβολή.
Β. Ὀπίσθιο ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Γ. Σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς βαλβίδας.

8. Ποιοί ἐκ τῶν κάτωθι ἀποτελοῦν παράγοντες
αἰφνιδίου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ
μυοκαρδιοπάθεια;
Α. Κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Γ. Πάχος μυοκαρδιακοῦ τοιχώματος >30 mm.
Δ. Οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ αἰφνιδίου θανάτου.

310
9. Τὰ κάτωθι βέλη δείχνουν:  

Α. Τὴν πρώιμη ἀναπόλωση.
Β. Ἀνάσπαση ST.
Γ. Εἰκόνα προσθιοπλαγίου τοιχώματος.
Δ. Βράχυνση τοῦ QT ὡς ἐπὶ ὑπερασβεστιαιμίας.
10. 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.
11. Ποιά εἶναι ἡ διάγνωση τῆς διαθωρακικῆς μελέτης
σὲ ἀσθενὴ μὲ προκάρδιο ἄλγος;

Α. Θρόμβος κορυφῆς.
Β. Περικαρδιακὴ συλλογή.
Γ. Ὀξεία ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Δ. Ρήξη τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος σὲ
ἔμφραγμα κορυφῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
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12. Ποιές εἶναι οἱ ἐνδείξεις γιά 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.  
13. 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.
14. Ποιές 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.  
15. 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.
16. Ἡ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, 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 δυὸ φορὲς ἡμερησίως,
ἀνεξάρτητα ἄν λαμβάνει βεραπαμίλη ὁ ἀσθενής.
Δ. Δὲν ἔχουν ἔνδειξη τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ στὴν
πνευμονικὴ ἐμβολή.
17. Ἡ δραστικὴ δόση τῆς προπαφενόνης γιὰ τὴν
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ἀνάταξη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς εἶναι:  
Α. 300-600 mg.
Β. 450-600 mg.
Γ. 600-800 mg.
Δ. 500-800 mg.
18. Σὲ ἄνδρα 65 ἐτῶν κατεγράφη τὸ κάτωθι ΗΚΓράφημα σὲ τυχαῖο ἔλεγχο:

Β. STEMI.
Γ. Διαταραχὲς ἐπαναπόλωσης τοῦ ST.
Δ. Ὑπερκαλιαιμία.

Α. Φυσιολογικὸ ΗΚΓράφημα.
Β. Πρώτου βαθμοῦ κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.
Γ. Φαινόμενο Weckenbach.
Δ. Πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.
19. Ἀσθενής, 70 ἐτῶν, προσέρχεται μὲ ἐπεισόδια ζάλης. Ἡ καταγραφὴ τῆς ἀπαγωγῆς II εἶναι:
Α. Φυσιολογική.
Β. Συμβατὴ μὲ σύνδρομο WPW.
Γ. Παρουσία κύματος U μετά τὸ Τ.
Δ. Πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.

20. Νέος ἀσθενής, 30 ἐτῶν, καπνιστής, προσέρχεται
μὲ ἱστορικὸ ἐμπυρέτου ἀπὸ διημέρου καὶ προκάρδιου ἄλγους ἀπὸ 5ώρου. Τὸ ΗΚΓράφημα εἶναι
συμβατὸ μὲ:
Α. Ὀξεῖα περικαρδίτιδα.

21. Στὸ ΤΕΠ προσέρχεται 65χρόνος ἀσθενής, μὲ ἐλεύθερο
καρδιολογικὸ ἱστορικὸ καὶ αἴσθημα παλμῶν ἀπὸ
τριημέρου. Στὸ ΗΚΓράφημα διαπιστώνεται κολπικὴ
μαρμαρυγὴ συχνότητας περίπου 130 σφύξεων/
λεπτό 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.
22. Ἀσθενής, 65 ἐτῶν, προσέρχεται στὸ νοσοκομεῖο
λόγῳ   προσυγκοπτικοῦ ἐπεισοδίου. Στὸ Holter
ρυθμοῦ 24ώρου καταγράφεται ἐπεισόδιο κολποκοιλιακοῦ ἀποκλεισμοῦ 2:1. Ἀκολουθεῖ ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει
τὴν παρακάτω μορφολογία:  

Ποιά ἀπὸ τὶς παρακάτω προτάσεις εἶναι ἀληθὴς
ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀσθενοῦς;  
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A. Πρόκειται γιὰ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμὸ κάτωθεν τοῦ δεματίου τοῦ His.
B. Πρόκειται γιὰ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμὸ ἄνωθεν τοῦ δεματίου τοῦ His.
Γ. Ὁ ἀσθενὴς δὲν ἔχει ἔνδειξη ἐμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη.
Δ. Ὁ ἀσθενὴς χρήζει ἐμφύτευσης AAIR μόνιμου
βηματοδότη.  
Ε. Ἀρρυθμιολογικό.

25. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀποτελεῖ ἀντένδειξη γιὰ
ἐγκυμοσύνη;
Α. Χειρουργικὰ διορθωμένη μετάθεση μεγάλων
ἀγγείων.
Β. Συγγενὴς διορθωμένη μετάθεση μεγάλων
ἀγγείων.
Γ. Ἀνωμαλία Ebstein.
Δ. Σύνδρομο Eisenmenger.
E. Μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση Fontan.

23. Καλεῖστε νὰ ἀξιολογήσετε ὑγιῆ ἄνδρα, 28 ἐτῶν, ὁ
ὁποῖος σὲ Holter ρυθμοῦ 24ώρου, ποὺ διενεργήθηκε λόγῳ περιστασιακοῦ αἰσθήματος παλμῶν,
παρουσίασε τὸ παρακάτω εὕρημα στὶς 04.15 πμ.  
Ποιό πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα στὴν ἀντιμετώπισή του;

26. Ἀσθενής, ἡλικίας 50 έτῶν,   παρουσιάζεται σὲ
non-PCΙ νοσοκομεῖο, 30 λεπτὰ μετὰ τὴν ἔναρξη
ὀπισθοστερνικοῦ ἄλγους. Ἀποφασίζεται ἡ μεταφορὰ γιὰ πρωτογενῆ ἀγγειοπλαστική. Ποιός
εἶναι ὁ χρόνος παραμονῆς του στὸ ἀρχικὸ νοσοκομεῖο(DIDO–doorin-doorout), ποὺ συνδέεται
μὲ ἐλάττωση τῆς θνητότητας;
Α. 60 min.
B. 45 min.
Γ. 2 ὧρες.
Δ. 30 min.
E. Ἐντὸς 24 ὡρῶν.

A. Ἐμφύτευση DDDR βηματοδότη.
B. Διενέργεια ἠλεκτροφυσιολογικῆς μελέτης.
Γ. Ἐμφύτευση ΑΑΙR βηματοδότη.
Δ. Ἐμφύτευση  VVIR βηματοδότη.  
Ε. Κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω.

27. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω φάρμακα ΔΕΝ εἶναι ἄμεσος ἀναστολέας τῆς θρομβίνης;
Α. Bivalirudin.
B. Argatroban.
Γ. Hirudin.
Δ. Dabigatran.
E. Apixaban.

24. Ἄνδρας, 73 ἐτῶν, ποὺ ἐξετάστηκε στὰ τακτικὰ
ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα, ἀνέφερε δύσπνοια καὶ προκάρδιο συσφικτικὸ ἄλγος κατὰ τὴν ἄσκηση. Ἡ
κλινικὴ ἐξέταση ἀποκάλυψε συστολικὸ φύσημα
εξώθησης, ἐνῶ τὸ ΗΚΓράφημα εἶχε εὑρήματα
συμβατὰ μὲ ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Πραγματοποιήθηκε ὑπερηχοκαρδιογράφημα.
Ποιά μέτρηση εἶναι περισσότερο εἰδικὴ γιὰ τὴν
ἐκτίμηση τῆς βαρύτητας τῆς βαλβιδικῆς του νόσου;
Α. PISA.
B. Ὑπολογισμὸς τῆς βαλβιδικῆς ἐπιφάνειας μὲ
βάση τὴν ἐξίσωση συνεχείας.
Γ. Τελοδιαστολικὴ διάμετρος ἀριστερῆς κοιλίας.
Δ. Pressure half-time.
Ε. Πλάτος τῆς vena contracta.

28. Ποιά εἶναι ἡ περισσότερο συχνὰ συνυπάρχουσα
συγγενὴς, ἀνωμαλία σὲ ἀσθενεῖς μὲ στένωση
ἰσθμοῦ ἀορτῆς;
Α. Πρόπτωση μιτροειδοῦς βαλβίδας.
Β. Δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα.
Γ. Ἀνωμαλία Ebstein.
Δ. Μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
Ε. Ἀνοικτὸς βοτάλειος πόρος.
29. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα
συνδέεται αἰτιολογικὰ μὲ αὐτοάνοσο αἱμολυτικὴ
ἀναιμία;
Α. Μετοπρολόλη.
Β. Μεθυλντόπα.
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Γ. Καπτοπρίλη.
Δ. Ἰμπεσαρτάνη.
Ε. Ἀμλοδιπίνη.
30. Ποιό ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀποτελεῖ ἀπόλυτη ἀντένδειξη γιὰ τὴ χορήγηση θρομβόλυσης σὲ STEMI;
Α. Ἱστορικὸ ΑΕΕ.
Β. Ἐγκυμοσύνη.
Γ. Σύγχρονη λήψη βαρφαρίνης.
Δ. Ὑποψία διαχωρισμοῦ ἀορτῆς.
Ε. Ὅλα τὰ παραπάνω.
31. Ἀσθενής, μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια, ὑποβάλλεται σὲ κατάλυση μεσοκολπικοῦ διαφράγματος μὲ ἁλκοόλη. Οἱ πιθανότητες νὰ χρειασθεῖ
μόνιμο βηματοδότη εἶναι:
Α. 2%.
Β. 5%.
Γ. 20%.
Δ. 40%.
Ε. 60%.
32. Ἀσθενής, μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια,
ὑποβάλλεται σὲ χειρουργικὴ μυεκτομή. Οἱ πιθανότητες νὰ χρειασθεῖ μόνιμο βηματοδότη εἶναι:
Α. 2%.
Β. 10%.
Γ. 40%.
Δ. 60%.
Ε. 80%.
33. Ποιός ἀνατομικὸς τύπος, σὲ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια
μιτροειδοῦς, ἔχει τὶς περισσότερες πιθανότητες
ἐπιτυχοῦς διόρθωσης;
Α. Ἀστήρικτο (flail) Α2.
Β. Ἀστήρικτο Α1.
Γ. Ἀστήρικτο Ρ2.
Δ. Ἀστήρικτο Ρ1.
Ε. Νόσος Barlow.
34. Στὴν ἠχοκαρδιογραφικὴ εἰκόνα ἀπεικονίζεται:        
Α. Δίπτυχη ἀορτικὴ βαλβίδα.
Β. Συγγενὴς στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.
Γ. Ἀορτικὸς διαχωρισμός.
Δ. Μεγάλες ἐκβλαστήσεις ἐνδοκαρδίτιδας.

Ε. Ὑπερβαλβιδικὴ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας.
35. Μὲ βάση τὴ μελέτη SPRINT, ποιός εἶναι ὁ στόχος
γιὰ τὴ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση;
Α. <120 mmHg.
Β. <130 mmHg.
Γ. <140 mmHg.
Δ. <150 mmHg.
Ε. <160 mmHg.
36. Ποιά εἶναι ἡ πιὸ συχνὴ ἀνωμαλία στὸ σύνδρομο
Turner;
Α. Μεσοκοιλιακὴ ἐπικοινωνία.
Β. Μεσοκολπιικὴ ἐπικοινωνία.
Γ. Ἰσθμικὴ στένωση ἀορτῆς.
Δ. Μερικὴ ἀνώμαλη ἐκβολὴ πνευμονικῶν φλεβῶν.
37. Ἡ συχνότητα τῆς δίπτυχης ἀορτικῆς βαλβίδας
στὸ γενικὸ πληθυσμὸ εἶναι:
Α. 25%.
Β. 15%.
Γ. 5-10%.
Δ. 1-5%.
Ε. 1-2%.
38.
Α.
Β.
Γ.

Τί ἀντενδείκνυται σὲ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο;
Διλτιαζέμη.
Βεραπαμίλη.
Βραχεῖας δράσης νιφεδιπίνη, χωρὶς συγχορήγηση
Β-αναστολέα.
Δ. Β-αναστολέας.
Ε. Κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω .
39. Ἡ παρουσία ὑπερτροφίας στὸ ΗΚΓράφημα ἠρε-
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Γ.
Δ.
Ε.
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μίας,  σὲ ἀσθενὴ μὲ χρόνια στεφανιαία νόσο,
μπορεῖ νὰ δείχνει:
Στένωση ἀορτῆς.
Ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
Ὑπέρταση.
Περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια.
Μυοκαρδίτιδα.

40. Σὲ ἀσθενὴ μὲ θωρακικὸ ἄλγος, μέτρια πιθανότητα
γιὰ στεφανιαία νόσο καὶ φυσιολογικὸ ΗΚΓράφημα

Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.

Φρούτα Λουλούδια καὶ ἡ Τοιχογραφία «Ὁ Χορός»

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ἠρεμίας, ποιά μέθοδος προτιμᾶται γιὰ ἐκτίμηση
ἰσχαιμίας;
Δοκιμασία κόπωσης μὲ ἄσκηση.
Δοκιμασία κόπωσης μὲ ἄσκηση καὶ ἠχοκαρδιογράφημα.
Δοκιμασία φόρτισης μὲ δοβουταμίνη καὶ ἠχοκαρδιογράφημα.
Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου μὲ κόπωση.
Κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω.

Henri Matisse

