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                                                                      Υπό την αιγίδα  Ιατρικού Συλλόγου Πατρών                                 
 

 

ΕΡΩΣΗΗ 1 

ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ εθδειώζεη έλα θαξδηαγγεηαθό ζύκβακα πνηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο LDL; 

i. LDL<100mg/dl 

ii. LDL<130mg/dl 

iii. LDL<70mg/dl 

iv. H LDL δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί ζηόρν. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 2 

Πνηό είλαη ην πνζνζηό κπνπάζεηαο από ηηο ζηαηίλεο; 

i. 40% 

ii. 5% 

iii. 15% 

iv. 50% 

ΕΡΩΣΗΗ 3 

Αζζελήο 40 εηώλ κε δείθηε κάδαο ζώκαηνο 26 kg/m2 κε επίπεδα LDL 220 mg/dl θαη επίπεδα 

ηξηγιπθεξηδίσλ 160 mg/dl παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά ζην εμσηεξηθό ιηπηδαηκηθό ηαηξείν. Είλαη 

ππεξηαζηθόο ζηαδίνπ Ι θαη έρεη επίπεδα γιπθόδεο λεζηείαο 105 mg/dl.  

Πνηά είλαη ε πιένλ θαηάιιειε αληηιηπηδαηκηθή αγσγή; 

i. ηαηίλε 

ii. ηαηίλε θαη θηκπξάηε 

iii. ηαηίλε θαη ληθνηηληθό νμύ 

 

ΕΡΩΣΗΗ 4 

Αζζελήο 60 εηώλ δηαβεηηθόο κε ηζηνξηθό ζηεθαληαίαο λόζνπ ιακβάλεη ήδε ζηαηίλε θαη έρεη 

επίπεδα LDL 220 mg/dl, επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ 260 mg/dl θαη HDL 30 mg/dl παξαθνινπζείηαη 

ηαθηηθά ζην εμσηεξηθό ιηπηδαηκηθό ηαηξείν. Πνηά είλαη ε πιένλ θαηάιιειε αληηιηπηδαηκηθή αγσγή; 

i. ηαηίλε θαη γεκθηβνδίιε 

ii. ηαηίλε θαη θελνθηκπξάηε 

iii. ηαηίλε θαη ληθνηηληθό νμύ 

 

ΕΡΩΣΗΗ 5 

ηε κειέηε SHARP δηαπηζηώζεθε κείσζε ηνπ ζύλζεηνπ ηειηθνύ ζεκείνπ πνπ πεξηειάκβαλε 

θαξδηαθό ζάλαην, ή ζαλαηεθόξν έκθξαγκα, κε αηκνξξαγηθό ΑΕΕ θαη επέκβαζε επαλαγγείσζεο κε 

εκεξήζηα ρνξήγεζε: 

i. 10 mg ξνζνπβαζηαηίλεο  

ii. Με ρνξήγεζε ζπλδπαζκνύ 20 mg ζηκβαζηαηίλεο κε 10mg εδεηηκίκπεο  

iii. Με ρνξήγεζε δηζθίσλ 80 mg θινπβαζηαηίλεο παξαηεηακέλεο δξάζεο 

 

ΕΡΩΣΗΗ 6 

Οη αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή λόζν ζεσξνύληαη: 

i. Αζζελείο πνιύ πςεινύ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ θαη ε ηηκή ζηόρνο γηα ηελ LDL είλαη νη 

ηηκέο <70mg/dl.  

ii. Αζζελείο πςεινύ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ θαη ε ηηκή ζηόρνο γηα ηελ LDLείλαη νη ηηκέο >70mg/dl θαη 

<100mg/dl. 

iii. Γηα ηε ιήςε ζεξαπεπηηθώλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ιηπηδίσλ ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη ν 

ζπλνιηθόο θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο κε βάζε ηα δηαζέζηκα SCORES 

 

ΕΡΩΣΗΗ 7 

Πνηό από ηα παξαθάησ κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα ζα δίλαηε ζε αζζελή κε θξίζε 

νπξηθήο αξζξίηηδαο θαη ζηεθαληαία λόζν; 

 

i. Μεινμηθάκε 

ii. Ναπξνμέλε  

iii. Δηεξνθνμίκπε 

  

 

 



ΕΡΩΣΗΗ 8 

Πνηά είλαη ε ηδαληθή ηηκή νπξηθνύ νμένο γηα άηνκν ζην νπνίν ςειαθώληαη ηόθνη θαηά ηελ θιηληθή 

εμέηαζε; 

i. θάησ από 6mg/dl 

ii. θάησ από 5mg/dl 

iii. θάησ από 5.5mg/dl 

 

ΕΡΩΣΗΗ 9 

Η HbA1c όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ηνπ γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ 

i. Αξθεί κόλε ηεο θαη δελ ρξεηάδεηαη θαλέλα επηπξόζζεην ζηνηρείν. 

ii. Είλαη πνιύ ρξήζηκε αιιά έρεη αξθεηνύο πεξηνξηζκνύο. Χξεηάδεηαη θαη κεηξήζεηο 

απηνειέγρνπ γηα πιεξέζηεξε εηθόλα. 

iii. Γελ είλαη ρξήζηκε ιόγσ ησλ πνιιώλ πεξηνξηζκώλ. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 10 

Όζνλ αθνξά ζηε δηάγλσζε ηνπ Δ 

i. Η HbA1c είλαη απνδεθηή γηα όινπο. 

ii. Η HbA1c είλαη απνδεθηή εθόζνλ ε κέζνδνο θαη ην εξγαζηήξην  είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη δελ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί (π.ρ. παζήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κέηξεζε). 

iii. Χξεζηκνπνηείηαη αιιά κόλν ζπκπιεξσκαηηθά καδί κε ην ζάθραξν λεζηείαο θαη ηελ θόξηηζε κε 75 γξ 

γιπθόδεο. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 11 

Η HbA1c γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απαηηεί 

i. Να είλαη ν αζζελήο λεζηηθόο ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο. 

ii. Μπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 12 

Πώο ζα κπνξνύζακε λα πξνιάβνπκε ζεξαπεπηηθά ηελ ππνγιπθαηκία ζηνλ Δηαβήηε ηύπνπ 2; 

i. Απνθεύγνληαο ηελ ηλζνπιηλνζεξαπεία 

ii. Απνθεύγνληαο ηελ ζεξαπεία κε ζνπιθνλπινπξίεο 

iii. Εμαηνκηθεύνληαο ηελ ζεξαπεία ηνπ αζζελνύο 

 

ΕΡΩΣΗΗ 13 

Επείγνπζα εηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν γηα 24σξε παξαθνινύζεζε πξέπεη λα γίλεη κεηά από 

ππνγιπθαηκία νθεηιόκελε ζε 

i. Ιλζνπιίλε  

ii. νπιθνλπινπξία  

iii. Ιλζνπιίλε κεηθνξκίλε θαη DPP4 αλαζηνιέα 

 

ΕΡΩΣΗΗ 14 

Η κεηθνξκίλε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη όηαλ ην GFR είλαη 
i.
   < 60 ml/min/1.73m2 

ii.
   < 45ml/min/1.73m2  

iii. < 30ml/min/1.73m2 

 

ΕΡΩΣΗΗ 15 

Η ζηηαγιηπηίλε, ε ζαμαγιηπηίλε, ε βηιληαγιηπηίλε κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ ζε θαλνληθέο δόζεηο 

όηαλ ην GFR είλαη 
i.
 60 ml/min/1.73m2 

i. 45-60 ml/min/1.73m2  

ii. 30-45ml/min/1.73m2 

ΕΡΩΣΗΗ 16 

Αζζελήο 60 εηώλ δηαβεηηθόο κε δηεγλσζκέλε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη αξρόκελε λεπξνπάζεηα, 

παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά ζην εμσηεξηθό δηαβεηνινγηθό ηαηξείν. ηνλ ππεξερνθαξδηνγξαθηθό 

έιεγρν δελ εκθαλίδεη ππεξηξνθία αξηζηεξάο θνηιίαο θαη επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο 

αξηεξηαθήο πίεζεο ζην ηαηξείν δείρλνπλ ηηκέο 135/85 mmHg. Πνηά είλαη ε πιένλ θαηάιιειε 

αληηππεξηαζηθή αγσγή; 

i. Κακία 

ii. 24σξε θαηαγξαθή αξηεξηαθήο πίεζεο θαη επαλεθηίκεζε  

iii. Φάξκαθα ηνπ άμνλα ξελίλεο αγγεηνηαζίλεο 



 

ΕΡΩΣΗΗ 17 

Αζζελήο 60 εηώλ δηαβεηηθόο παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά ζην εμσηεξηθό δηαβεηνινγηθό ηαηξείν. ηνλ 

ππεξερνθαξδηνγξαθηθό έιεγρν εκθαλίδεη ππεξηξνθία αξηζηεξάο θνηιίαο θαη ην stick νύξσλ 

δεηθλύεη αιβνπκηλνπξία. Επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο αξηεξηαθήο πίεζεο ζην ηαηξείν δείρλνπλ 

ηηκέο 135/85 mmHg. Πνηά είλαη ε πιένλ θαηάιιειε αληηππεξηαζηθή αγσγή; 

i. Κακία 

ii. 24σξε θαηαγξαθή αξηεξηαθήο πίεζεο θαη επαλεθηίκεζε  

iii. Φάξκαθα ηνπ άμνλα ξελίλεο αγγεηνηαζίλεο 

 

ΕΡΩΣΗΗ 18 

Αζζελήο 60 εηώλ δηαβεηηθόο κε ηζηνξηθό ζηεθαληαίαο λόζνπ παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά ζην 

εμσηεξηθό αληηππεξηαζηθό ηαηξείν. Λακβάλεη ζπλδπαζκέλε αγσγή κε θάξκαθα ηνπ άμνλα, 

αληαγσληζηή αζβεζηίνπ θαη β-απνθιεηζηή ζε κεγάιεο δόζεηο. Επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο 

αξηεξηαθήο πίεζεο ζην ηαηξείν δείρλνπλ ηηκέο 145/85 mmHg. Πνηά είλαη ε πεξαηηέξσ 

αληηκεηώπηζε; 

i. Πξνζζήθε ζεηαδηδηθνύ δηνπξεηηθνύ 

ii. 24σξε θαηαγξαθή αξηεξηαθήο πίεζεο θαη επαλεθηίκεζε  

iii. Απνλεύξσζε ησλ λεθξηθώλ αξηεξηώλ 

 

ΕΡΩΣΗΗ 19 

Πνηό από ηα αθόινπζα είλαη ζσζηό; 

i. Η αηελνιόιε, ε κεηνπξνιόιε θαη ε πξνπξαλνιόιε ειαηηώλνπλ ηηο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο θαη 

απμάλνπλ ηε λεθξηθή αηκαηηθή ξνή.  

ii. Η λεκπηβνιόιε πξνθαιεί αγγεηνδηαζηνιή κέζσ δξάζεο ζηνπο α1 ππνδνρείο 

iii. Η θαξβεδηιόιε κεηώλεη ηε κηθξναιβνπκηλνπξία θαη βειηηώλεη ηελ ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία 

ζε ππεξηαζηθνύο αζζελείο. 

ΕΡΩΣΗΗ 20 

Οη λεόηεξνη αγγεηνδηαζηαιηηθνί β-απνθιεηζηέο 

i. Δπηδεηλώλνπλ ην κεηαβνιηζκό γιπθόδεο 

ii. Εκθαλίδνπλ αληηνμεηδσηηθέο θαη αληηθιεγκνλώδεηο δξάζεηο 

iii. Γελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη ζε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 

ΕΡΩΣΗΗ 21 

Η κεηθνξκίλε 

i. ειαηηώλεη ηελ επαηηθή παξαγσγή γιπθόδεο  

ii. αλαζηέιιεη ηε λενγιπθνγέλεζε 

iii. θαηαζηέιιεη ηελ ελδνγελή παξαγσγή γιπθόδεο 

iv. όια ηα αλσηέξσ  

v. ην α θαη ην β 

 

ΕΡΩΣΗΗ 22 

Σν θιεηδί ηεο δξάζεο ηεο κεηθνξκίλεο ζε κνξηαθό επίπεδν είλαη 

i. Η δξαζηεξηνπνίεζε ηεο AMΡ kinase (AMΡ – activated protein kinase) 

ii. Η δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Glut-4  

iii. Η αδξαλνπνίεζε ηνπ DPP-4 

 

ΕΡΩΣΗΗ 23 

Η κεηθνξκίλε  έρεη 

i. Θεηηθή  επίδξαζε ζην ζσκαηηθό βάξνο 

ii. Οπδέηεξε επίδξαζε ζην ζσκαηηθό βάξνο  

iii. Αξλεηηθή επίδξαζε ζην ζσκαηηθό βάξνο  

iv. Οπδέηεξε έσο θαη κηθξή αξλεηηθή επίδξαζε ζην ζσκαηηθό βάξνο 

 

ΕΡΩΣΗΗ 24 

Αλαθέξεηαη όηη 5%-10 % ησλ αζζελώλ πνπ ιακβάλνπλ κεηθνξκίλε αλαγθάδνληαη λα ηε 

δηαθόςνπλ ιόγσ ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ (θπξίσο ιόγσ) 

i. Παγθξεαηίηηδαο  

ii. Βήρα  

iii. Δηάξξνηαο 

iv. Γπζθνηιηόηεηαο  



 

ΕΡΩΣΗΗ 25 

Η ρνξήγεζε κεηθνξκίλεο ζεσξείηαη αζθαιήο ζε αζζελείο κε ξπζκό ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο 

i. >30 ml/min  

ii. >40 ml/min 

iii. >50 ml/ min 

 

ΕΡΩΣΗΗ 26 

ε αζζελείο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ελδνθιεβίσο αθηηλνζθηεξέο νπζίεο, ε κεηθνξκίλε πξέπεη λα 

δηαθόπηεηαη 

i. Δπί 1-2 εκέξεο πξηλ ηελ εμέηαζε 

ii. Επί 1-2 εκέξεο πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε 

iii. Δπί 1-2 εκέξεο κεηά ηελ εμέηαζε 

 

ΕΡΩΣΗΗ 27 

Η βηηακίλε D 

i. Δίλαη βηηακίλε 

ii. Δίλαη βηηακίλε πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ηε δίαηηα κόλνλ 

iii. Είλαη νξκόλε πνπ θπξίσο ζπληίζεηαη ζην δέξκα ππό ηελ επίδξαζε ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ ειίνπ 

 

ΕΡΩΣΗΗ 28 

Η βηηακίλε D 

i. πκκεηέρεη απνθιεηζηηθά ζηνλ νζηηθό κεηαβνιηζκό 

ii. Ρπζκίδεη απνθιεηζηηθά ηελ απνξξόθεζε ηνπ αζβεζηίνπ 

iii. πκκεηέρεη ζηνλ νζηηθό κεηαβνιηζκό αιιά έρεη θαη πνιιέο ζεκαληηθέο εμσζθειεηηθέο 

δξάζεηο 

 

 

 


