
 

3ν Εαξηλό Κιηληθό Φξνληηζηήξην Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. 
 

Καξπελήζη, 24-27 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 

Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Αξγύξεο Κξνκκύδαο (Καξδηνιόγνο), ν νπνίνο 
θεξδίδεη ηε ΔΩΡΕΑΝ ζπκκεηνρή ηνπ ζην επόκελν Κιηληθό Φξνληηζηήξην. 

 

 

Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζεκεηώλνληαη κε έληνλν ρξώκα (bold). 

1. Πνηέο είλαη νη θπζηνινγηθέο-ρακειέο ηηκέο ηεο ιηπνπξσηετληθήο θσζθνιηπάζεο; 

α)  <200ng/ml 

β)   >200ng/ml 

γ)   >230ng/ml 

δ)   <230ng/ml 

 

2. Πνηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο LDL ζε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ κε παζνινγηθέο ηηκέο 

ιηπνπξσηετληθήο θσζθνιηπάζεο; 

α)  <100mg/dl 

β)  <70mg/dl 

γ)  <90mg/dl 

δ)  <50mg/dl 

 

3. Πνηά είλαη ε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ηεο ιηπνπξσηετληθήο θσζθνιηπάζεο; 

α) ηαηίλεο 

β) Δδεηηκίκπε 

γ) darapladib 

δ) Όια ηα παξαπάλσ 

4. Σν calcium score ζπζρεηίδεηαη απόιπηα: 

α) κε ηελ παξνπζία  επαζβεζησκέλσλ αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ 

β) κε ηελ παξνπζία καιαθώλ αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ 

γ) κε ην βαζκό ηεο ζηελώζεσο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ 

δ) κε όια ηα παξαπάλσ 

 



 

5. Η κέζνδνο ηνπ calcium score είλαη πην ρξήζηκε: 

α) ζε άηνκα κε γλσζηή ζηεθαληαία λόζν 

β) ζε άηνκα πνιύ πςεινύ θηλδύλνπ γηα ζηεθαληαία λόζν 

γ)  ζε άηνκα ρακεινύ θαη ελδηάκεζνπ θηλδύλνπ γηα ζηεθαληαία 

λόζν 

δ) ζε άηνκα κε εμαηξεηηθά ρακειή πηζαλόηεηα γηα ζηεθαληαία λόζν. 

 

6. Η κέζνδνο ηνπ calcium score είλαη κέζνδνο: 

α) ρξνλνβόξα θαη επεκβαηηθή 

β) απαηηεί ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθώλ κέζσλ 

γ) απιή, γξήγνξε, κε επεκβαηηθή, ρσξίο ρξήζε ζθηαγξαθηθώλ. 

δ) κε πνιύ πςειή αθηηληθή επηβάξπλζε. 

 

7. Πνηνύο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο θηλδύλνπ δελ πεξηιακβάλνπλ νη γλσζηνί ράξηεο 

θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ; 

α) ρνιεζηεξίλε 

β) θάπληζκα 

γ) θιεξνλνκηθό ηζηνξηθό 

 

8. ε πνηέο πεξηπηώζεηο ππνεθηηκάηαη ν θίλδπλνο από ηνπο γλσζηνύο ράξηεο θαξδηαγγεηαθνύ 

θηλδύλνπ; 

α) γπλαίθεο άλσ ησλ 70 εηώλ 

β) άλδξεο άλσ ησλ 70 εηώλ 

γ) λεαξνύο ελήιηθεο <35 εηώλ 

 

 

 



9. Πνηνί δείθηεο ζπκπιεξώλνπλ ηνπο ράξηεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζηελ αθξηβέζηεξε  

αλίρλεπζε ηνπ «επάισηνπ» αζζελή; 

α) πάρνο ηνπ έζσ κέζνπ ρηηώλα ηεο θαξσηίδαο 

β) νπξία αίκαηνο 

γ) μαλζειάζκαηα 

 

10. Πνηό από ηα παξαθάησ απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ εθδήισζεο ππνγιπθαηκίαο? 

α) λεθξηθή αλεπάξθεηα 
β) κεγάιε ειηθία 
γ) θαηαλάισζε αιθνόι 
δ) επηλεθξηδηθή αλεπάξθεηα 
ε) όια ηα παξαπάλσ 

 

11. Όια ηα παξαθάησ πξνθαινύλ ππνγιπθαηκία εθηόο από: 

α) γιηπηίλεο 

β) βαξθαξίλε 
γ) θηλνιόλεο 
δ) θηκπξάηεο 
ε) ζνπιθνλπινπξίεο 

 

12. Όια ηα παξαθάησ απνηεινύλ  παξάγνληεο θηλδύλνπ εκθάληζεο ζνβαξήο ππνγιπθαηκίαο ζε 

δηαβεηηθά άηνκα 3εο ειηθίαο εθηόο από: 

α) Λήςε ζνπιθνλπινπξίαο (γιηβελθιακίδε) 
β) Αιθννιηζκόο / Διαηησκέλε πξόζιεςε ηξνθήο 
γ) Καξδηαθή αλεπάξθεηα 
δ) Ιλζνπιηλνζεξαπεία 
ε) Νεθξηθή - Ηπαηηθή αλεπάξθεηα 

 

13. Πνηά είλαη ε δηαρξνληθή κείσζε ηεο επίπησζεο εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ κε ηε ρξήζε 

θνπκαξηληθώλ αληηπεθηηθώλ έλαληη Placebo; 

α) 10% 

β) 20% 

γ) 50% 

δ) 66% 



ε) 100% 

 

14. Πνηέο είλαη νη βαζηθέο αηηίεο πνπ ηα λεόηεξα αληηπεθηηθά δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη 

θάξκαθα πξώηεο γξακκήο ζηελ πξόιεςε ησλ ζξνκβνεκβνιηθώλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε κε 

βαιβηδηθή θνιπηθή καξκαξπγή; 

α) Τςειό θόζηνο 

β) Αδπλακία ειέγρνπ ζπκκόξθσζεο ζηε ζεξαπεία 

γ) Έιιεηςε αληηδόηνπ 

δ) Αδπλακία πνζνηηθνπνίεζεο αληηπεμίαο ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο 

ε) Μηθξή θιηληθή εκπεηξία ζηελ θαζ΄εκέξα θιηληθή πξάμε 

ζη) όια ηα παξαπάλσ 

 

15. Αζζελήο κε θνιπηθή καξκαξπγή ππό λεόηεξν αληηπεθηηθό παξάγνληα ζε δνζνινγία 1x2 

εκεξεζίσο λνζειεύεηαη γηα νμεία κείσζε ηεο όξαζεο ζηνλ αξηζηεξό νθζαικό. Απηό κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε: 

α)  κε απνηειεζκαηηθή δξάζε ηνπ λεόηεξνπ αληηπεθηηθνύ παξάγνληα 

β)  κεησκέλε ζπκκόξθσζε ηνπ αζζελνύο ζηε ιήςε ηνπ λεόηεξνπ 

αληηπεθηηθνύ ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο εκεξήζηνπο ρξόλνπο ιήςεο 

γ)  α ή β 

δ)  α θαη β 

ε) θαλέλα από ηα παξαπάλσ 

 

16. ηε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα ν πιήξεο απνθιεηζκόο ηνπ άμνλα ξελίλεο-αγγεηνηαζίλεο-
αιδνζηεξόλεο: 

α) Γξα επλντθά 
β) Δξα δπζκελώο 
γ) Μεηώλεηαη κελ ε αξηεξηαθή πίεζε, ρσξίο σζηόζν ηδηαίηεξα επλντθά 
απνηειέζκαηα 
δ) Σν απνηέιεζκα είλαη αδηάθνξν 
 
 

 
 
 



17. Η αύμεζε ηεο θξεαηηλίλεο θαηά 45% κεηά από ρνξήγεζε αΜΔΑ ζηε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα: 
 
            α) Δίλαη δπζκελέο πξνγλσζηηθό ζεκείν θαη απαηηεί άκεζε δηαθνπή ηνπ αΜΔΑ 
    β) Αληαλαθιά επλντθή δξάζε επί ηνπ λεθξηθνύ πεξερύκαηνο 
                             γ) Απνηειεί ζεκείν ζηέλσζεο λεθξηθώλ αξηεξηώλ 

δ) Σν α θαη c 
 

18. Οη ζεηαδίδεο δελ είλαη δξαζηηθά αληηππεξηαζηθά θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ κε 
δηνπξεηηθό ηεο αγθύιεο όηαλ ε ζπεηξακαηηθή δηήζεζε (GFR) βξίζθεηαη: 
 

α) <60ml/min 
β) < 50ml/min 
γ) <60ml/min 
δ) <30ml/min 

 

19. Πνηό από ηα παξαθάησ δελ είλαη αίηην ρακειώλ επηπέδσλ HDL-C; 

α) Τπεηξηγιπθεξηδαηκία 
β) Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 
γ) ηεξνεηδή αλαβνιηθά 
δ) Αιθνόι 
ε) Παρπζαξθία 

 

20. Οη θηκπξάηεο αζθνύλ ηε δξάζε ηνπο… 

α) ελεξγνπνηώληαο ηνπο ππξεληθνύο ππνδνρείο PPAR-a 

β) ελεξγνπνηώληαο ηνπο ππξεληθνύο ππνδνρείο PPAR-γ 

γ) αλαζηέιινληαο ηνπο ππξεληθνύο ππνδνρείο PPAR-a 

δ) αλαζηέιινληαο ηνπο ππξεληθνύο ππνδνρείο PPAR-γ 

 

 

21. Άλδξαο 56 ρξνλώλ κε Γη2 από 3εηίαο, ΒΜΙ 31,2 , ΗbΑ1C: 8,2%,  Σ-Chol: 236 mg/dl, 

LDL=C:140 mg/dl, HDL-C:32 mg/dl, Tg:320 mg/dl. Πνηόο είλαη ν πξώηνο ζηόρνο ζηε ζεξαπεία 

ησλ ιηπηδαηκηθώλ ηνπ δηαηαξαρώλ; 

 

α) Σα Tg 

β) H HDL-C 

γ) Η LDL-C 

δ) Η apo B 

 

 

 



22. ε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο κε θνιπηθή καξκαξπγή θαη θπζηνινγηθή ζπζπαζηηθόηεηα ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο, πνηά θαξδηαθή ζπρλόηεηα εξεκίαο ζεσξείηαη απνδεθηή; 

α) <60 παικνύο/ιεπηό 

β) 60-80 παικνύο/ιεπηό 

γ) 80-100 παικνύο/ιεπηό 

δ) 100-120 παικνύο/ιεπηό 

ε) <110 παικνύο/ιεπηό 

 

23. ε αζζελείο κε CHA2DS2-VASc score≥ 2 πνηα είλαη ε πξνηεηλόκελε αληηζξνκβσηηθή αγσγή; 

α) Αληηπεθηηθά 

β) Αληηαηκνπεηαιηαθά 

γ) Μάιινλ αληηπεθηηθά 

δ) Μάιινλ αληηαηκνπεηαιηαθά 

ε) Γηπιή αληηαηκνπεηαιηαθή αγσγή 

 

 

24. ε πνηά από ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο αληελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε δξνλεδαξόλεο γηα 

έιεγρν ξπζκνύ ζε αζζελείο κε θνιπηθή καξκαξπγή; 

α) ε αζζελείο κε ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο 

β) ε αζζελείο κε ππνζπξενεηδηζκό 

γ) ε αζζελείο κε ηζηνξηθό θαξδηνρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

δ) ε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα NYHA II θαη πξόζθαηε 

απνξξύζκηζε 

ε) ε αζζελείο κε αλζεθηηθή ππέξηαζε 

 

25. Πνηό από ηα παξαθάησ ηξόθηκα έρεη κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε θάιην; 

α) 150 γξ παηάηα κε θινύδα 
β) 113 γξ ακύγδαια 
γ) 1/2 θιηηδάλη θαζόιηα 
δ) 250 γξ γηανύξηη άπαρν 

 

 

 



26. Πνηό από ηα παξαθάησ είλαη ζσζηό; 

α) Η ζπληζηώκελε αζθαιήο πνζόηεηα πξόζιεςεο θαιίνπ είλαη 2.7 γξ 
εκεξεζίσο 

β) Η ζπληζηώκελε αζθαιήο πνζόηεηα πξόζιεςεο θαιίνπ είλαη 4.7 
γξ εκεξεζίσο 

γ) Η ζπληζηώκελε αζθαιήο πνζόηεηα πξόζιεςεο θαιίνπ είλαη 2.4γξ 
εκεξεζίσο 

δ) Η ζπληζηώκελε αζθαιήο πνζόηεηα πξόζιεςεο θαιίνπ είλαη 6.7γξ 
εκεξεζίσο 

27. Πνηό από ηα παξαθάησ είλαη θησρή πεγή θαιίνπ; 

α) κπαλάλα 
β) βεξίθνθν 
γ) πεπόλη 
δ) καληαξίλη 

 

28. ρεηηθά κε ην ζύλδξνκν απλνηώλ-ππνπλνηώλ θαηά ηνλ ύπλν, πνηά από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο είλαη ιάζνο; 

α) Ωο άπλνηα θαηά ηνλ ύπλν ζεσξείηαη θάζε πιήξεο δηαθνπή ηεο αλαπλνήο 
γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 δεπηεξνιέπησλ 
 

β) Η ζπρλόηεηα ηνπ ΑΤΤ είλαη κεγαιύηεξε ζηνπο άλδξεο από όηη ζηηο 
γπλαίθεο 

 

γ) Η ζπρλόηεηα ηνπ ΑΤΤ είλαη 4% ζηνπο άλδξεο θαη 2% ζηηο γπλαίθεο 

 

δ) Σν ξνραιεηό έρεη πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα ζηελ 
δηάγλσζε ηνπ ΑΤΤ 

 

ε) Η απόθξαμε ζην ΑΤΤ αθνξά ηνλ αλώηεξν αεξαγσγό 

 

29. ύλδξνκν απλνηώλ-ππνπλνηώλ ύπλνπ θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Πνηά από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο είλαη ιάζνο; 

α) Η ζπρλόηεηα ηνπ ΑΑΤ είλαη πςειή ζε άηνκα κε θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα 

β) Σν ΑΤΤ απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα αξηεξηαθήο ππέξηαζεο 



γ) Σν 1/3 πεξίπνπ ησλ αλδξώλ κε αλζεθηηθή ζηα θάξκαθα ππέξηαζε έρνπλ ΑΤΤ 

δ) Σα άηνκα κε ΑΤΤ θηλδπλεύνπλ από ζνβαξέο λπθηεξηλέο θαξδηαθέο αξξπζκίεο 

ε) Η ζπρλόηεηα ηνπ ΑΤΤ είλαη πςειή ζε αζζελείο κε αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα 

αλεμαξηήησο ηνπ ηύπνπ απηώλ 

 

30. ύλδξνκν απλνηώλ-ππνπλνηώλ ύπλνπ / Γηάγλσζε-Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. Πνηά/πνηέο 

από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή/ζσζηέο; 

 

α) Η πνιπθαηαγξαθηθή κειέηε ύπλνπ είλαη ε εμέηαζε εθινγήο γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ 
ΑΤΤ 

 

β) Έλαξμε ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο κε ρξήζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο CPAP θαηά ηνλ ύπλν 
γίλεηαη ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε δείθηε απλνηώλ-ππνπλνηώλ άλσ ηνπ 10 αλά ώξα ύπλνπ 

 

γ) ε αζζελείο κε αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη ΑΤΤ δηαθόπηεηαη ε ρνξήγεζε αληηππεξηαζηθώλ 
θαξκάθσλ κεηά ηελ έλαξμε ρξήζεο ζπζθεπήο CPAP θαηά ηνλ ύπλν 

 

δ) Σν ζύλνιν ζρεδόλ ησλ αζζελώλ κε ζνβαξό ΑΤΤ έρεη έληνλε εκεξήζηα ππλειία 
 

ε) Σν 1 θαη 2 

 

δ) Σν 1 θαη 2 θαη 4 

 

31. Γηαηί ππεξηεξνύλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηα λεώηεξα αληηπεθηηθά; 

α) Ληγόηεξεο γαζηξνξξαγίεο  

     β) Ληγόηεξεο εγθεθαιηθέο αηκνξξαγίεο 

     γ) Ληγόηεξεο ειάζζνλεο αηκνξξαγίεο 

     δ) Ληγόηεξεο ξηλνξξαγίεο 

 

 

 



32. ε αζζελή κε ηζηνξηθό ηζραηκηθνύ ΑΔΔ ζα πξνηηκνύζαηε λα ηνπ ρνξεγήζεηε: 

α) ΙΝΣΡΟΜ 

β) ΝΣΑΜΠΙΓΚΑΣΡΑΝΗ 110 mg 

γ) ΝΣΑΜΠΙΓΚΑΣΡΑΝΗ 150 mg 

δ) ΑΠΙΞΑΜΠΑΝΗ 

ε) ΡΙΒΑΡΟΞΑΜΠΑΝΗ 

 

33. ε αζζελή 82 εηώλ κε AF ζα έδηλα… 

α) ΝΣΑΜΠΙΓΚΑΣΡΑΝΗ 150 MG 

β) ΝΣΑΜΠΙΓΚΑΣΡΑΝΗ 110 MG 

γ) ΑΠΙΞΑΜΠΑΝΗ 

δ) ΡΙΒΑΡΟΞΑΜΠΑΝΗ 

ε) ΣΑ 1 ΚΑΙ 2 

δ) ΣΑ 3 ΚΑΙ 4 

ζη) ΣΑ 2 ΚΑΙ 3 ΚΑΙ 4 

 

34. Γηαηί ππάξρεη ππν-δηάγλσζε ζηελ ΑΤ παηδηώλ θαη εθήβσλ; 

α) Έιιεηςε νδεγηώλ; 

β) Δπκεηάβιεην κέγεζνο ε ΑΠ; 

γ) Γπζθνιία ζηελ ζσζηή κέηξεζε; 

δ) πλδπαζκόο παξαγόλησλ; 

 

35. Δπίπεδν αξηεξηαθήο πηέζεσο >120/80 mmHg ζεσξείηαη ππέξηαζε ζε εθήβνπο όηαλ: 

α) Είλαη >95ε ΕΘ; 

     β) Δίλαη κεηαμύ 90εο-95εο ΔΘ; 

     γ) Καη’ απόιπηνλ ηηκή; 

 



 

36. Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζεξαπεία ηεο ΑΤ παηδηώλ θαη εθήβσλ; 

α) Μεηώλεηαη ν θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο 

     β) Αλαζηέιιεηαη ε βιάβε ζηα όξγαλα ζηόρνπο 

     γ) Πξνιακβάλεηαη ε ΑΤ ελειίθσλ 

     δ) πλδπαζκόο ιόγσλ 

 

 

Οη Πξόεδξνη ηεο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο 

 

Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο                                                 Ισάλλεο Κπξηαδήο 

 

 

 

 

 


