◗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εξετάσεις Ειδικότητας
Ιούλιος 2021

Θέματα προς ανάπτυξη
1. Σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδος.
Α. Κ
 λινικές ομάδες ασθενών βάσει υπερηχογραφικών ευρημάτων και τρόποι διερεύνησης.
Β. Ε
 πιλογή ασθενών για διακαθετηριακή αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος,
βάσει τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών με βάση την επικινδυνότητα και
την ηλικία.
Γ. Π
 εριορισμοί στην καταλληλόλητα ασθενών για διακαθετηριακή αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος επί σοβαρού βαθμού στένωσης αυτής.
2. Υπερτασική κρίση.
Πως κατηγοριοποιείται. Αιτιολογία - Παθοφυσιολογία. Στόχοι αρτηριακής
πίεσης και φαρμακευτικές επιλογές σε επείγουσες υπερτασικές καταστάσεις.
3. Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Αίτια. Πρωτογενής πρόληψη.
4. Σ τένωση ισθμού αορτής. Συσχέτιση με άλλες παθολογικές καταστάσεις. Διαγνωστική προσέγγιση. Θεραπευτικός αλγόριθμος σε πρωτογενή στένωση και σε επανεμφάνιση στένωσης ισθμού αορτής μετά από χειρουργική
επέμβαση.
5. Οικογενής υπερχοληστερολαιμία.
6. Μυοκαρδίτις. Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.
7. Αλγόριθμος διαφορικής διάγνωσης ταχυκαρδιών με στενά συμπλέγματα QRS.
8. Η Συγκοπή στους ενήλικες: Παθοφυσιολογία – Αίτια – Διάγνωση – Θεραπεία.
9. Ο
 ξεία ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Αιτιολογία – Κλινική εικόνα –
Ακροαστικά και Υπερηχογραφικά ευρήματα. Θεραπευτική αντιμετώπιση.
10. Π
 νευμονική υπέρταση: Κλινική ταξινόμηση, διαγνωστικός αλγόριθμος, θεραπεία.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1.	Ασθενής, 38 ετών, με συγγενή πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό, υποβάλλεται σε
εμφύτευση μόνιμου διπλοεστιακού βηματοδότη. Στο πρώτο μετά την εμφύτευση ΗΚΓ
12 απαγωγών, έχουμε φλεβοκομβικό ρυθμό με κολπική αίσθηση και κοιλιακή βηματοδότηση με μορφολογία δεξιού σκελικού
αποκλεισμού. Το επόμενο βήμα είναι:
α) 	Να συνεχίσουμε την μετεπεμβατική αγωγή
του αρρώστου.
β) 	Να ζητήσουμε ανάλυση των δεδομένων του
βηματοδότη.
γ) 	Απλή φορητή ακτινογραφία θώρακος.
δ) 	Πρόσθιο-οπίσθια (PA) και πλαγία (LATERAL)
ακτινογραφία θώρακος.

2.	Σε ασθενείς με σύνδρομο μακρού QT είναι
σωστό:

α) 	Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι καθοριστική για τη θεραπεία.
β) 	Η σοταλόλη ειναι αποτελεσματική στη θεραπεία και πρόληψη των κοιλιακών ταχυαρρυθμιών.
γ) 	Στον τύπο μακρύ QT1 (LQT1) η καρδιακή
ανακοπή συμβαίνει τυπικά σε ηρεμία.
δ) 	Ο μηχανισμός δημιουργίας της πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας (torsades de
pointes, TdP) είναι η πρώιμη μετεπαναπόλωση (early after de polarizations) εμφάνιση
ηλεκτρικών δυναμικών.

β) 	Η αδενοσίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
αλλά σε υψηλότερες δόσεις.
γ) Η αδενοσίνη μπορεί να μην έχει την αναμενόμενη δράση σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς.
δ) 	Η θεοφυλίνη αυξάνει τη δράση της αδενοσίνης.

5. 	Ποιο από τα κατωτέρω είναι σωστό για τη
Φλεκαϊνίδη ως θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής;
α) 	Μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της διοξίνης.
β) 	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κολπική μαρμαρυγή αλλά όχι σε κολπικό πτερυγισμό.
γ) 	Δεν απαιτεί συγχορήγηση β αναστολέα, διότι αναστέλλει αποτελεσματικά και την κολποκοιλιακή αγωγιμότητα.
δ) 	Δεν έχει χρησιμότητα στην άμεση καρδιομετατροπή
της
κολπικής
μαρμαρυγής, αλλά μόνο
1. Μπορεί
να αυξήσει
τα επίπεδα
της διοξίνης.
2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κολπική μαρμαρυγή αλλά όχι σε κολπικό
στη
μακροχρόνια
αποφυγή
των υποτροπών.
πτερυγισμό

6.καιΗτηνκάτω
καταγραφή
αποτελεί:
κολποκοιλιακή
αγωγιμότητα

3. Δεν απαιτει συγχορήγηση β αναστολέα γιατί αναστέλλει αποτελεσματικά
4. Δεν έχει χρησιμότητα στην άμεση καρδιομετατροπή της κολπικής
μαρμαρυγής αλλά μόνο στην μακροχρόνια αποφυγή των υποτροπών.

α) 	Δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό κάτω από το δεμάτιο του HIS.

6. Η κάτω καταγραφή αποτελεί
1. Δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό κάτω από το δεμάτιο
του HIS
2. Τρίτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό
3. Πρώτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό
4. Πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό στο επίπεδο του κολποκοιλιακού
κόμβου (AVnode)

β) 	Τρίτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό.
γ) 	Πρώτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό.
δ) 	Πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό στο επίπεδο του κολποκοιλιακού κόμβου (AVnode).

3. Σε ασθενή με κολπική μαρμαρυγή και νεφρική ανεπάρκεια, ποιο από τα κάτωθι
αντιαρρυθμικά είναι η καλύτερη επιλογή;
α) 	Προπαφενόνη.
β) 	Σοταλόλη.
γ) 	Φλεκαϊνίδη.
δ) 	Δοφετιλίδη.

4. Ασθενής, μετά τη χορήγηση διπυριδαμόλης, στα πλαίσια φαρμακευτικής δοκιμασίας κόπωσης, αναφέρει αίσθημα παλμών.
Στο ΗΚΓ ανευρίσκεται ταχυκαρδία με στενά
QRS. Αποφασίζεται να χορηγήσετε αδενοσίνη ενδοφλεβίως. Τί είναι σωστό;

α) 	Η αδενοσίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
αλλά σε μειωμένη δόση.

7. Άνδρας ασθενής, 78 ετών, προσέρχεται
στα επείγοντα με ασθενοφόρο λόγω θωρακικού άλγους. Η αρτηριακή πίεσή του
είναι 120/80 mmHg, και οι σφύξεις 80.
Στην ακρόαση ακούγεται 4ος τόνος και οι
βάσεις των πνευμόνων χωρίς υγρούς. Το
ΗΚΓ δείχνει ανασπάσεις από την V1 –V4
8. Ασθενής ανδρας85 ετών προσέρχεται λόγω αύξησης του γνωστού
συμβατές
οξύ στεφανιαίας
έμφραγμα
του μυοκαρστηθαγχικού
πόνου τουμε
επι γνωστής
νόσου.
δίου.					

7. Ασθενής άντρας 78 ετών προσέρχεται στα επείγοντα με ασθενοφόρο λόγω
θωρακικού άλγους. Η αρτηριακή πίεση του είναι 120/80 mmHg, και οι
σφύξεις 80. Στην ακρόαση ακούγεται 4ος τόνος και οι βάσεις των πνευμόνων
χωρίς υγρούς. Το ΗΚΓ δείχνει ανασπάσεις από την V1 –V4 συμβατές με οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Δίνεται ασπιρίνη και υπογλώσσια νιτρογλυκερίνη. Σε 5 λεπτά ο ασθενής
παρουσιάζει υπόταση και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών (NaCL) αρχίζει
άμεσα. Ποια είναι το ποιο πιθανή εξήγηση της υπότασης
1. Υπόταση από αιμορραγία από την ασπιρίνη
2. Έμφραγμα δεξιάς κοιλίας
3. Πρόσφατη λήψη φωσφοδιεστεράσης 5 αναστολείς
4. Μαζική πνευμονική εμβολή
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Δίνεται ασπιρίνη και υπογλώσσια νιτρογλυκερίνη. Σε 5 λεπτά ο ασθενής παρουσιάζει
υπόταση, και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών
(NaCL) αρχίζει άμεσα. Ποια είναι η πιο πιθανή εξήγηση της υπότασης;
α) 	Υπόταση από αιμορραγία από την ασπιρίνη.
β) 	Έμφραγμα δεξιάς κοιλίας.
γ) 	Πρόσφατη λήψη φωσφοδιεστεράσης 5 αναστολείς.
δ) 	Μαζική πνευμονική εμβολή.

8. 	Άνδρας ασθενής, 85 ετών, προσέρχεται
λόγω αύξησης του γνωστού στηθαγχικού
πόνου του επί γνωστής στεφανιαίας νόσου. Ο ασθενής έχει αρνηθεί επαναγγείωση στο παρελθόν, αλλά εμμένει σε αυτήν
την απόφαση και αυτή τη φορά. Στο ΗΚΓ
έχει 85 σφύξεις, αλλά δεν παρατηρούνται
νέες αλλοιώσεις. Ποια από τις ακόλουθες
ενέργειες δεν είναι ενδεδειγμένη;

α) Εγγύς πρόσθιος κατιόντας.
β)	Άπω τμήμα πρόσθιου κατιόντα.
γ) Απόφραξη επικρατούσας δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας στο μέσον.
δ) Απόφραξη διάμεσου κλάδου.

10. Σε ασθενή, μετά από χειρουργική διόρθωση
στένωσης ισθμού αορτής, παρατηρείται το
κάτωθι εύρημα. Ποια από τα κάτωθι είναι
σωστά σχετικά με την επανεπέμβαση;
α) 	Χειρουργική επανεπέμβαση είναι η πρώτη
επιλογή.
β) 	Δεν χρειάζεται επανεπέμβαση αλλά μεγιστοποίηση φαρμακευτικής αγωγής.
γ) 	Αγγειοπλαστική με μπαλόνι με ή χωρίς τοποθέτηση STENT είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία.
δ) 	Χειρουργική ή διακαθετηριακή επέμβαση είναι ισοδύναμες.

α) 	Χορήγηση ασπιρίνης και Fondaparinux.
β) 	Χορήγηση κλοπιδογρέλης.
γ) 	Χορήγηση πρασουγρέλης.
δ) 	Αύξηση δόσης β αναστολέων.

9. 	Ασθενής,
75 ετών, προσέρχεται με δύσπνοια
Ο ασθενής έχει αρνηθει επαναγγείωση στο παρελθόν αλλά εμμένει σε αυτήν
την
απόφαση
αυτή την φορά. Στο
ΗΚΓ έχει 85 σφύξεις
αλλά δεν Η
και αδυναμίακαιδιάρκειας
μερικών
ημερών.
παρατηρούνται νέες αλλοιώσεις. Ποια από τις ακόλουθες ενέργειες δεν
ενδεδειγμένη
πίεσήείναι
της
ειναι 90/50 mmHg, και οι σφύξεις
1. Χορήγηση ασπιρίνης και Fondaparinux
90 το 2.λεπτό.
λεπτούς υγρούς στις βάσεις
ΧορήγησηΈχει
κλοπιδογρέλης
3. Χορήγηση Πρασουγρέλης
και διατεταμένες
σφαγίτιδες, ενώ ακούγεται
4. Αυξησηδοσης β αναστολέων
έντονο συστολικό φύσημα αριστερά πα9. Ασθενής 75 ετών
με δύσπνοια και αδυναμία
διαρκείας μερικών
ραστερνικά.
Τοπροσέρχεται
υπερηχογράφημα
καρδιάς
ημερών. Η πίεση της ειναι 90/50 mmHg, και οι σφύξεις 90 το λεπτό. Έχει
δείχνει
στουγρούς
βραχύ
άξονα
παραστερνικά
την
λεπτούς
στις βάσεις
και διατεταμένες
σφαγίτιδες ενώ ακούγεται
11.Αντιστοιχίσατε τα νούμερα του σχήματος
έντονο συστολικό φύσημα αριστερά παραστερνικά. Το υπερηχογράφημα
11. Αντιστοιχίσατε τα νούμερα του σχήματος με τις απαντήσεις
κάτωθι
εικόνα.
Ποια
απόφραξη
στεφανιαίας
καρδιάς δείχνει στον βραχύ άξονα παραστερνικά την κάτωθι εικόνα.
με τις απαντήσεις.
3
Ποια απόφραξη
στεφανιαίας αρτηρίας
ενοχοποιείται
για το εύρημα
στο Α. Άνοιγμα μιτροειδούς βαλβίδος
αρτηρίας
ενοχοποιείται
για
το εύρημα
11.στο
Αντιστοιχίσατε
τα νούμερα του σχήματος με τις απαντήσεις
υπερηχογράφημα και την κλινική εικόνα της ασθενούς;
Β. Τέλος
α) 	Άδιαστολής
νοιγμα μιτροειδούς βαλβίδος 3. 4
1. Εγγύς πρόσθιος κατιόντας
υπερηχογράφημα
και την κλινική εικόνα
Α. Άνοιγμα
μιτροειδούς
32
Γ. Άνοιγμα
Αορτικήςβαλβίδος
βαλβίδος
2. Άπω τμήμα πρόσθιου κατιόντα
β)
	
Τ
έλος
διαστολής
4.
Β.
Τέλος
διαστολής
41
της ασθενούς;
Δ.
Τέλος
συστολής
3. Απόφραξη επικρατουσας δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας στο μέσον
4. Απόφραξη διάμεσου κλάδου

Γ. Άνοιγμαγ)
Αορτικής
βαλβίδος
	Άνοιγμα
αορτικής βαλβίδος 2.
Δ. Τέλος συστολής
δ) 	Τέλος συστολής 1.

2
1

12. Ποια είναι η πλέον συχνή συγγενής ανωμαλία των στεφανιαίων αρτηριών.
1. Έκφυση στελέχους από την πνευμονική αρτηρία
2. Έκφυση περισπωμένης από την δεξιά στεφανιαία αρτηρία
10. Σε ασθενή μετά από χειρουργική διόρθωση στένωσης ισθμού αορτής
3. Έκφυση πρόσθιου κατιόντα από τον δεξιό στεφανιαίο κόλπο
παρατηρείται το κάτωθι εύρημα ποια από τα κάτωθι είναι σωστά σχετικά με
12. Ποια είναι
η πλέον συχνή
συγγενής ανωμαλία
των
στεφανιαίων
αρτηριών.
4. Στεφανιαία
Αρτηριοφλεβώδης
επικοινωνία
από
δεξιά στεφανιαία
στον
την επανεπέμβαση
1. Χειρουργική επανεπέμβαση είναι η πρώτη επιλογή
1. Έκφυσηδεξιό
στελέχους
κόλπο από την πνευμονική αρτηρία
2. Δεν χρειάζεται επανεπέμβαση αλλά μεγιστοποίηση φαρμακευτικής
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12.Ποια είναι η πλέον συχνή συγγενής ανωμαλία των στεφανιαίων αρτηριών;

γ) Έκφυση πρόσθιου κατιόντα από το δεξιό
στεφανιαίο κόλπο.

β) 	Ασπιρίνη 325 mg/ημ για 2 εβδομάδες και
σταδιακή ελάττωση σε 81 mg/ημ και κολχικίνη 0.5 mgx 2/ημ για 3 μήνες.
γ) 	Ι βουπροφένη 600 mgx3/ημ για 2 εβδομάδες
και σταδιακή ελάττωση σε 81 mg/ημ και κολχικίνη 0.5 mgx2/ημ για 3 μήνες.
δ) 	Ινδομεθακίνη 50 mgx3/ημ για 3 μήνες και
Ασπιρίνη 650 mgx3/ημ για 2 εβδομάδες και
σταδιακή ελάττωση σε 81 mg/ημ.

δ)	Στεφανιαία αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία
από δεξιά στεφανιαία στο δεξιό κόλπο.

15.Αίτια δευτερογενούς υπερλιπιδαιμίας είναι
όλα, εκτός:

α) Έκφυση στελέχους από την πνευμονική αρτηρία.
β)	Έκφυση περισπωμένης από τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία.

13.Έγκυος 24 εβδομάδων, ηλικίας 34 ετών,
χωρίς προηγούμενο ιστορικό υπέρτασης,
παρουσιάζει αρτηριακή πίεση 145-158 /8092 σε επανειλημμένες μετρήσεις. Αναφέρει
οίδημα κάτω άκρων και ναυτία, αλλά όχι
άλλες ενοχλήσεις. Σε ούρα 24ώρου ανευρέθη λεύκωμα 360 g, ενώ η γενική αίματος
έδειξε Hgb 8.0 g/dL και αιμοπετάλια 43.000/
mm3. Ποιο από τα κάτωθι είναι σωστό;
α) 	Η ασθενής έχει χρόνια υπέρταση.
β) 	Η ασθενής έχει υπέρταση της κυήσεως.
γ) 	Προεκλαμψία.
δ) 	Εκλαμψία.

14.Άνδρας, 62 ετών, με ιστορικό προσφάτου
εμφράγματος του μυοκαρδίου, που αντιμετωπίστηκε καθυστερημένα με τοποθέτηση
stent και αναρρόφηση θρόμβου, προσέρχεται για επανεκτίμηση, μετά την έξοδο από
το νοσοκομείο, 15 ημέρες μετά. Η στεφανιογραφία δεν έδειξε νόσο σε άλλα αγγεία.
Αναφέρει τώρα δυσφορία στο θώρακα
και ήπια πυρετική κίνηση. Στο ΗΚΓ ανευρίσκονται αλλοιώσεις συμβατές με περικαρδίτιδα και το υπερηχογράφημα καρδιάς
δεν αναφέρει ουσιώδεις μεταβολές από το
αντίστοιχο της εξόδου από το νοσοκομείο.
Πέρα από τη συνέχιση της Κλοπιδογρέλης,
λόγω τοποθέτησης stent, ποια είναι η πλέον
ενδεδειγμένη από τις κάτωθι θεραπείες;

α) 	Αποφρακτική ηπατική νόσος.
β) 	Νεφρωσικό σύνδρομο.
γ) 	Κυκλοσπορίνη.
δ) 	Υπερθυρεοειδισμός.

16.Γυναίκα, 60 ετών, προσέρχεται για εκτίμηση νέας έναρξης υπέρτασης. Από το
ιστορικό αναφέρει μεταστατικό καρκίνο
του τραχήλου, για τον οποίο έλαβε χημειοθεραπεία 2 μήνες πρίν. Τα φάρμακα που
λαμβάνει είναι bevacizumab, cisplatin,
paclitaxel, dexamethasone, promethazine
και ranitidine. Η πίεσή της είναι 172/106,
σφύξεις 82 /λεπτό και δεν αναφέρει ενόχληση. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα
είναι το ποιο πιθανό να σχετίζεται με την
υπέρταση;
α) 	Bevacizumab.
β) 	Cisplatin.
γ) 	Dexamethazone.

17. Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται για αίσθημα παλμών 30-90 λεπτών, με συνοδό
δύσπνοια και αδυναμία. Παρόμοια επεισόδια είχε στο παρελθόν και της
είχαν πει ότι πάσχει από ταχυκαρδίες. Το ΗΚΓ είναι το κατωθι. Το
υπερηχογράφημα καρδιάς δεν ανευρίσκει ανωμαλίες
Ποιο είναι το πιο ενδεδειγμένο επόμενο βήμα
1. Ατενολόλη
2. Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
3. Φλεκαινίδη
4. Βεραπαμίλη

δ) 	Paclitaxel.

17. Γυναίκα, 25 ετών, προσέρχεται για αίσθημα
παλμών 30-90 λεπτών, με συνοδό δύσπνοια

α) 	Ασπιρίνη 650 mgx3/ημ για 2 εβδομάδες και
σταδιακή ελάττωση σε 81 mg/ημ και κολχικίνη 0.5 mgx 2/ημ για 3 μήνες.
18. Ασθενής75 ετών γυναίκα εισάγεται για νοσηλεία λόγω ιστορικού
επιδεινούμενης δύσπνοιας τριών εβδομάδων, περιφερικών οιδημάτων με
αίσθημα αδυναμίας. Έχει γνωστο ιστορικό ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας για
την οποία λαμβάνει χαμηλή δοση ασπιρίνης, φουροσεμίδη, καρβεντιλόλη,
λισινοπρίλη, σπειρονολακτόνη και διγοξίνη.
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και αδυναμία. Παρόμοια επεισόδια είχε στο
παρελθόν και της είχαν πει ότι πάσχει από
ταχυκαρδίες. Το ΗΚΓ είναι το κάτωθι.
Το υπερηχογράφημα καρδιάς δεν ανευρίσκει
ανωμαλίες. Ποιο είναι το πιο ενδεδειγμένο
επόμενο βήμα;
α) Ατενολόλη.
β) 	Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.
γ) 	Φλεκαϊνίδη.
δ) 	Βεραπαμίλη.

18.Γυναίκα ασθενής, 75 ετών, εισάγεται για
νοσηλεία, λόγω ιστορικού επιδεινούμενης
δύσπνοιας τριών εβδομάδων, περιφερικών
οιδημάτων, με αίσθημα αδυναμίας. Έχει
γνωστό ιστορικό ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας, για την οποία λαμβάνει χαμηλή
δόση ασπιρίνης, φουροσεμίδη, καρβεντιλόλη, λισινοπρίλη, σπειρονολακτόνη
και διγοξίνη. Η ΑΠ είναι 84/52 mmHg, με
112 σφύξεις και 28 αναπνοές/min. Στην
ακρόαση έχει βύθιους καρδιακούς τόνους με S3 και ανευρίσκεται οίδημα κάτω
άκρων μέχρι τα σφυρά. SGOT 172 U/L
SGPT 163 U/L, creat 2,9 mg/dL, K 4.7mEq/L,
Na 132 mEq/L, dig 0.3 ng/ml. Το ΗΚΓ δεν
δείχνει μεταβολές και το ΚΕ της αριστερής
κοιλίας στο υπερηχογράφημα παραμένει
στο 20-25%. Ποιο είναι το πλέον ενδεδειγμένο θεραπευτικό μέτρο;
α) 	Αύξηση της καρβεντιλόλης.
β) 	Αύξηση της διγοξίνης.
γ) 	Αύξηση της λισινοπρίλης.
δ) Έναρξη Ντομπουταμίνης.

19.Μύξωμα αριστερού κόλπου. Τι είναι σωστό;
α) 	Είναι συχνότερα στο δεξιό κόλπο.
β) 	Συστηματικές εμβολές εμφανίζονται σε ποσοστό 25%.
γ) 	Μπορεί να προκαλούν συστηματικά συμπτώματα, όπως απώλεια βάρους, πυρετό.
δ) 	Δεν υποτροπιάζουν μετά την αφαίρεση
τους.

20. Ασθενής, 80 ετών, νοσηλεύεται για οξύ πλάγιο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αντιμετωπίσθηκε με αγγειοπλαστική στον επιχείλιο, 16
ώρες μετα την έναρξη των συμπτωμάτων.

Ενώ ήταν καλά, την τρίτη ημέρα, ξαφνικά,
εμφανίζει θωρακικό πόνο, υπόταση, απώλεια συνειδήσεως, ακροαστικά ανευρίσκονται βύθιοι καρδιακοί τόνοι, αλλά παρά τη
χορήγηση φαρμάκων σύντομα καταλήγει
σε καρδιακό ηλεκτρομηχανικό διαχωρισμό
και θάνατο. Η πιο πιθανή αιτία είναι:
α) 	Διαχωρισμός αορτής.
β) 	Επαναστένωση του stent.
γ) 	Ρήξη ελευθέρου τοιχώματος αριστερής κοιλίας.
δ) 	Εμφάνιση μεσοκοιλιακής επικοινωνίας.

21.Ποιο από τα κάτωθι ηχοκαρδιογραφικά ευρήματα στη διαθωρακική μελέτη δεν συνηγορεί για σημαντική ανεπάρκεια αορτικής
βαλβίδος;
α) V
 ena Contracta 0,5 cm.
β) Κεντρικός πίδακας ροής, που καταλαμβάνει
το 70% του χώρου εξόδου της Α Κοιλίας.
γ) Ο
 λοδιαστολική αναστροφή της ροής στην
κατιούσα αορτή.
δ) Χρόνος υποδιπλασιασμού της πίεσης (PHT)
190 msec.

22.Ασθενής εισάγεται με σταθερό αλλά συμπτωματικό κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Η
ηχοκαρδιογραφική μελέτη αναφέρει κολποκοιλιακή και κοιλιοαρτηριακή δυσαρμονία.
Ποια η διάγνωση;
α) 	Συγγενώς διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων αγγείων (ccTGA).
β) 	Μετάθεση μεγάλων αγγείων.
γ) 	Αρτηριακός κορμός.
δ) 	Τίποτα από τα ανωτέρω.

23.Ασθενείς με τυπικό σύνδρομο WolffParkison-White είναι λιγότερο πιθανόν να
εμφανίσουν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από:
α) 	Διευρυσμένο σύμπλεγμα QRS κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού φλεβοκομβικού
ρυθμού.
β) 	Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (SVT) με στενά συμπλέγματα QRS.
γ) 	Κύματα δέλτα στα QRS του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
δ) 	Επιμήκυνση του H-V διαστήματος στην καταγραφή του δεματίου του His.
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24.Άνδρας, 34 ετών, με ιστορικό συνδρόμου
Wolff- Parkinson-White προσέρχεται στα ΤΕΠ
με αίσθημα παλμών. Το καρδιογράφημά του
δείχνει κολπική μαρμαρυγή με στενά QRS και
κοιλιακή ανταπόκριση 180 BPM. Η πίεσή του
είναι 134/78 mmHg. Ποιο από τα ακόλουθα
φάρμακα είναι η πιο κατάλληλη θεραπεία;
α) 	Βεραπαμίλη.
β) 	Εσμολόλη.
γ) 	Δακτυλίτιδα.
δ) 	Φλεκαϊνίδη.

25.Ποιες από τις ακόλουθες περιλαμβάνονται
στις παρενέργειες της κυκλοσπορίνης;
α) 	Υπέρταση.
β) 	Υπερχοληστερολαιμία.
γ) 	Αύξηση της κρεατινίνης.
δ) 	Όλα τα παραπάνω.

26.Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα σχετίζεται
με μικροαλβουμινουρία;
α) 	Ατορβαστατίνη.
β) 	Μετοπρολόλη.
γ) 	Αμλοδοπίνη.
δ) 	Λισινοπρίλη.

29.Ο καρδιακός ρυθμός, που απεικονίζεται στο
παρακάτω ΗΚΓ, είναι πιο πιθανό να είναι:

29. Ο καρδιακός ρυθμός που απεικονίζεται στο παρακάτω ΗΚΓ είναι πιο πιθανό να είναι:

α) 	Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με συχνοεξαρτώμενο αποκλεισμό δεξιού σκέλους.
β) 	Κοιλιακή ταχυκαρδία, με πιθανότερη εστία
προέλευσης τη δεξιά κοιλία.
γ) 	Κοιλιακή ταχυκαρδία, με πιθανότερη εστία
προέλευσης την αριστερή κοιλία.
δ) 	Φλεβοκομβική ταχυκαρδία με υπερκαλιαιμία.

29. Ο καρδιακός ρυθμός που απεικονίζεται στο παρακάτω ΗΚΓ είναι πιο πιθανό να είναι:

27.Σχετικά με τη χρήση της αδενοσίνης για την
αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών, όλα
τα παρακάτω είναι σωστά, εκτός από:

Α. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με συχνοεξαρτώμενο αποκλεισμό δεξιού σκέλους.
Β. Κοιλιακή ταχυκαρδία, με πιθανότερη εστία προέλευσης τη δεξιά κοιλία.
Γ. Κοιλιακή ταχυκαρδία, με πιθανότερη εστία προέλευσης την αριστερή κοιλία.
Δ. Φλεβοκομβική ταχυκαρδία με υπερκαλιαιμία.

α) 	Η χορήγηση αδενοσίνης μπορεί να είναι χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση ταχυκαρδιών
με ευρέα QRS συμπλέγματα.
β) 	Η πολύ αργή χορήγηση αδενοσίνης από περιφερική φλέβα είναι αποτελεσματική στονΑ. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με συχνοεξαρτώμενο αποκλεισμό δεξιού σκέλους.
Κοιλιακή ταχυκαρδία, με πιθανότερη εστία προέλευσης τη δεξιά κοιλία.
τερματισμό υπερκοιλιακών ταχυκαρδιώνΒ.
30. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά σχετικά με
Γ. Κοιλιακή ταχυκαρδία, με πιθανότερη εστία προέλευσης την αριστερή κοιλία.
επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο. Δ. Φλεβοκομβική
ταχυκαρδία
με σωστά
υπερκαλιαιμία.
τοταπαρακάτω
ΗΚΓ,
εκτός
από:ΗΚΓ εκτός από:
30. Όλα
παρακάτω
είναι
σχετικά
με το παρακάτω
γ) 	Ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς μπορεί
να εμφανίσουν υπερβολική απάντηση στη
χορήγηση αδενοσίνης.
δ) 	Η αδενοσίνη μπορεί να είναι αναποτελεσματική σε ασθενείς που έχουν καταναλώσει καφεΐνη.

28.Το παρακάτω ΗΚΓ είναι συμβατό με όλες τις
παρακάτω καταστάσεις, εκτός από:

α) 	Υπερκαλιαιμία.
β) 	Βλάβη στη μόνωση του κοιλιακού ηλεκτροδίου του βηματοδότη (ventricular lead insulation
defect).
γ) 	Μετακίνηση του κοιλιακού ηλεκτροδίου του
βηματοδότη (ventricular lead dislodgement).
δ) 	Θραύση στο κολπικό ηλεκτρόδιο του βηματοδότη (atrial lead fracture).

Α. Μπορεί να συνυπάρχει ανωμαλία Ebstein.
Β.Η θεραπεία
περιλαμβάνει
την ενδοφλέβια χορήγηση
βεραπαμίλης.
α) Μ
 πορεί
να συνυπάρχει
ανωμαλία
Ebstein.
Γ. Συνήθως δεν υπάρχει υποκείμενη δομική καρδιοπάθεια στους ενήλικες.
Δ. Μπορεί
υπάρχει δεξιό οπίσθιο
διαφραγματικό την
παραπληρωματικό
δεμάτιο.
β) Ηναθεραπεία
περιλαμβάνει
ενδοφλέβια
χο-

ρήγηση βεραπαμίλης.
31) Το μυοκαρδιακό
stunning (αποπληξία) είναι μια από τις διαδικασίες που
περιγράφουν την παθοφυσιολογία της δυσλειτουργίας της Αρ. Κοιλίας μετά από οξύ
έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Ποια από τις ακόλουθες φράσεις το περιγράφει
καλύτερα?
Α) Το μυοκαρδιακό stunning οδηγεί σε ισχαιμική δυσλειτουργία που παραμένει
μακροπρόθεσμα και χαρακτηρίζεται από μη πλήρη αποκατάσταση.

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

γ) 	Συνήθως δεν υπάρχει υποκείμενη δομική
καρδιοπάθεια στους ενήλικες.
δ) 	Μπορεί να υπάρχει δεξιό οπίσθιο διαφραγματικό παραπληρωματικό δεμάτιο.

31.Το μυοκαρδιακό stunning (αποπληξία) είναι
μια από τις διαδικασίες που περιγράφουν την
παθοφυσιολογία της δυσλειτουργίας της Αρ.
Κοιλίας μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
(ΟΕΜ). Ποια από τις ακόλουθες φράσεις το
περιγράφει καλύτερα;
α) 	Το μυοκαρδιακό stunning οδηγεί σε ισχαιμική
δυσλειτουργία, που παραμένει μακροπρόθεσμα και χαρακτηρίζεται από μη πλήρη
αποκατάσταση.
β) 	Το μυοκαρδιακό stunning, και το μυοκαρδιακό hibernation (μυοκάρδιο εν υπνώσει) είναι
το ίδιο φαινόμενο.
γ) 	Το μυοκαρδιακό stunning, όπως το μυοκαρδιακό hibernation, είναι μια οξεία διαδικασία
που αποκαθίσταται ταχέως.
δ) 	Το μυοκαρδιακό stunning αναστρέφεται με
την επαναιμάτωση.

33) Στην εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου του κυρίως στελέχους
στένωση?
ενδοστεφανιαίου
υπερηχογραφήματος ποια τιμή MLA χα
2
στένωση?
Α) < 4mm
2
2
Α)Β)< 4mm
< 5mm
81
2
Β) < 5mm 2
Γ)
<
6mm
2
Γ) < 6mm
2
2
< 7mm
34. ΤιΔ)Δ)
απεικονίζεται
στο παρακάτω ΗΚΓ;
< 7mm
α) 	Βηματοδοτικός ρυθμός στους 120/λεπτό.
34)
απεικονίζεται
στο
παρακάτω
ΗΚΓ:
υσλειτουργία
βηματοδότη.
34)β)ΤιΤι	Δ
απεικονίζεται
στο παρακάτω
ΗΚΓ:
Α) γ)
Βηματοδοτικός
ρυθμός
στους
120/λεπτό
	Βηματοδοτικός
ρυθμός
στους
90/λεπτό,
που
Α) Βηματοδοτικός ρυθμός στους 120/λεπτό
Β) Δυσλειτουργία
διακόπτεταιβηματοδότη
από έκτακτες συστολές.
Β)Βηματοδοτικός
Δυσλειτουργία
βηματοδότη
Γ)
ρυθμός
στους 90/λεπτό
δ) 	Αποκλεισμός
αριστερού
σκέλους.που διακόπτεται από έκτ
Γ) Αποκλεισμός
Βηματοδοτικός
ρυθμός
στους 90/λεπτό που διακόπτ
Δ)
αριστερού
σκέλους

Δ) Αποκλεισμός αριστερού σκέλους

35) Ποια η πιθανότερη διάγνωση της παρακάτω ακτινογραφίας σε
35. Ποια η πιθανότερη διάγνωση της παρακάανεπάρκεια:
ακτινογραφίας
σε ασθενή
με καρδιακή
Α)τω
Φυσιολογικό
πνευμονικό
παρέγχυμα
35)
Ποια
η
πιθανότερη
διάγνωση
της παρακάτω ακτιν
Β)ανεπάρκεια;
Χωροκατακτητική εξεργασία αριστερού πνεύμονα
ανεπάρκεια:
Γ)
«φάντασμα»
(συλλογήπαρέγχυμα.
υγρού στην μεσολόβιο) δεξιού π
α)Όγκος
	Φυσιολογικό
πνευμονικό
Δ)
Πνευμοθώρακας
δεξιά.
Α)	ΧΦυσιολογικό
πνευμονικό
παρέγχυμα
β)
ωροκατακτητική
εξεργασία αριστερού
πνεύΒ) μονα.
Χωροκατακτητική εξεργασία αριστερού πνεύμονα
γ)
(συλλογή
υγρού
στη μεΓ)	Όγκος
Όγκος«φάντασμα»
«φάντασμα»
(συλλογή
υγρού
στην μεσολό
σολόβιο) δεξιού πνεύμονα.
Δ) Πνευμοθώρακας δεξιά.
δ) Πνευμοθώρακας δεξιά.

32.Η κοιλιακή αναδιαμόρφωση είναι μια θεμελιώδης διαδικασία στην παθογένεια της
Καρδιακής Ανεπάρκειας. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι αληθής σχετικά με
την κοιλιακή αναδιαμόρφωση;

α) 	Συνοδεύεται σπάνια από αλλαγές στον αρ.
κόλπο ή τη δεξιά κοιλία.
β) 	Η διαδικασία της αναδιαμόρφωσης μετά
από OEM είναι πανομοιότυπη με αυτή της
χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.
γ) 	Συμβαίνει σε μια μακρά, χρόνια φάση μορφολογικών και λειτουργικών μεταβολών, με
μέγιστη διάρκεια δράσης τους τρεις μήνες.
δ) 	Η πρώιμη φάση της αναδιαμόρφωσης ίσως
συνοδεύεται από μια άμεση βελτίωση του
κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας
εντός 24 έως 72 ωρών μετά από ΟΕΜ.

33. Στην εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου του
κυρίως στελέχους, κατά τη χρήση του ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος, ποια
τιμή MLA χαρακτηρίζει σοβαρή στένωση;
α) 	< 4mm2
β) 	< 5mm2
γ) 	< 6mm2
δ) 	< 7mm2

36) Στο οξύ κατώτερο και δεξιάς έμφραγμα μυοκαρδίου:
Α) Η υπόταση αντιμετωπίζεται αρχικά με ινότροπα
Β) Η υπόταση αντιμετωπίζεται αρχικά με χορήγηση υγρών

36.Στο οξύ κατώτερο και δεξιάς έμφραγμα
μυοκαρδίου:

36)
Στο
οξύ κατώτερο
και δεξιάς
έμφραγμα
α) 	Η
υπόταση
αντιμετωπίζεται
αρχικά με
ινότροπα. μυοκαρδί

β) 	Η υπόταση αντιμετωπίζεται αρχικά με χορήγηση υγρών.
Α) Η υπόταση
αντιμετωπίζεται αρχικά με ινότροπα
γ)
	Τα
νιτρώδη
τα φάρμακα εκλογής.
Β) Η υπόταση είναι
αντιμετωπίζεται
αρχικά με χορήγηση υγ
δ) 	Χρήζει κεντρικής γραμμής.

37.Άνδρας, 60 ετών, ενώ νοσηλεύεται στη
Μονάδα Εμφραγμάτων για οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου, παρουσιάζει αιφνίδια επιδείνωση της κλινικής του εικόνας, με την εμφάνιση νέου συστολικού φυσήματος κατά
την ακρόαση. Διενεργείται καρδιακός καθετηριασμός με καθετήρα Swan-Ganz, oπότε
λαμβάνουμε τις ακόλουθες ενδείξεις:
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• Kορεσμός μεικτού φλεβικού αίματος: 65%
• Kορεσμός αίματος δεξιάς κοιλίας: 87%
• Πίεση πνευμονικής
(mmHg): 60/25

αρτηρίας

δ) Μονοεστιακός βηματοδότης σε VVI mode.
ε) 	Μονοεστιακός βηματοδότης σε VVIR mode.

(PAP)

• Πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών (PCWP) (mmHg): 20
Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση;

α) 	Ρήξη θηλοειδούς μυός και ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας.
β) 	Ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
γ) 	Ρήξη ελεύθερου τοιχώματος αριστερής κοιλίας.
γ) 	Περικαρδίτις.

38.Άνδρας, 40 ετών, ενώ νοσηλεύεται στη Μονάδα Εμφραγμάτων για οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, παρουσιάζει αιφνίδια επιδείνωση της
κλινικής του εικόνας. Διενεργείται καρδιακός
καθετηριασμός με καθετήρα Swan-Ganz,
oπότε λαμβάνουμε τις ακόλουθες ενδείξεις:
• Kορεσμός μεικτού φλεβικού αίματος: 65%
• Kορεσμός αίματος δεξιάς κοιλίας: 67%
• Πίεση πνευμονικής αρτηρίας (PAP) (mmHg):
40/25
• Πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών (PCWP) (mmHg): 4
Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση;

Ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία;
Α) Διπλοεστιακός βηματοδότης
σε DDDR
mode
40.Γυναίκα,
85 ετών,
προσέρχεται
στο Τμήμα
Β) Διπλοεστιακός βηματοδότης σεDDIR mode
Επειγόντων
Περιστατικών
με
επεισόδια
ζάλης
Γ) Μονοεστιακός βηματοδότης σε AAIR mode
Δ) Μονοεστιακός βηματοδότης σεVVI mode
δεκαπενθημέρου.
Τα επεισόδια αυτά δεν
Ε)από
Μονοεστιακός
βηματοδότης σεVVIR mode
σχετίζονταν με την άσκηση και δεν ανέφερε
40) Γυναίκα 85 ετών προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με επεισόδια
ζάλης
από δεκαπενθημέρου.
Τα επεισόδια αυτά
δε σχετίζονταν
με την άσκηση
στηθαγχικά
ενοχλήματα.
Δεν
λαμβάνει
κά- και
δεν ανέφερε στηθαγχικά ενοχλήματα. Δε λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή.
ποια
φαρμακευτική
Κατά
κλινική
Κατά
την κλινική
εξέταση οι παλμοί αγωγή.
της ήταν 40 bpm
και ο την
σφυγμός
άρρυθμος. Η
αρτηριακή της πίεση ήταν 150/90mmHg στην ύπτια θέση και 135/80mmHg στη
εξέταση
οι
παλμοί
της
ήταν
40
bpm
και
ο
όρθια θέση. Δεν προέκυψαν άλλα παθολογικά ευρήματα από την κλινική εξέταση.
Τοσφυγμός
ΗΚΓ το οποίο διενεργήθηκε
φαίνεται Η
παρακάτω:
άρρυθμος.
αρτηριακή της πίεση ήταν 150/90mmHg στην ύπτια θέση και
135/80mmHg στη όρθια θέση. Δεν προέκυψαν άλλα παθολογικά ευρήματα από την
κλινική εξέταση. Το ΗΚΓ, το οποίο διενεργήθηκε, φαίνεται παρακάτω:

Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση;

α) 	Ρήξη θηλοειδούς μυός και ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας.
β) 	Ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
γ) 	Ρήξη ελεύθερου τοιχώματος αριστερής κοιλίας.
δ) 	Υποπλήρωση αριστερής κοιλίας.

39.Γυναίκα, 60 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών, αιτώμενη εύκολη
κόπωση και προλιποθυμικά επεισόδια από
δεκαπενθημέρου. Αναφέρει ότι το προηγούμενο διάστημα δεν παρουσίαζε κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας στο παρελθόν και
η φυσική της δραστηριότητα ήταν κανονική.
Το ΗΚΓ, το οποίο διενεργείται, φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα:
Ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία;

α) 	Διπλοεστιακός βηματοδότης σε DDDR mode.
β) 	Διπλοεστιακός βηματοδότης σε DDIR mode.
γ) 	Μονοεστιακός βηματοδότης σε AAIR mode.

Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση;
A) Σύνδρομο
υπερευαίσθητου
καρωτιδικού κόλπου
α) Σ ύνδρομο
υπερευαίσθητου
καρωτιδικού κόλB) Διαλείπων υψηλού βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός
που.υπόταση
Γ) Ορθοστατική
Δ) Παροξυσμική
κολπική μαρμαρυγή
β) Διαλείπων
υψηλού βαθμού κολποκοιλιακός

αποκλεισμός.
γ) Ο
 ρθοστατική υπόταση.
δ) Παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή. ■

