
7ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν   
Γειθνί, 28/02 – 03/03/2014 

 
 

                                                                      Υπό την αιγίδα Ιατρικού Σσλλόγοσ Φωκίδας                               
 

 

 

Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Βαζίιεηνο Γεκαξάθεο, Δλδνθξηλνιόγνο, ν νπνίνο 
ζα ζπκκεηέρεη δσξεάλ ζην 8ν Κιηληθό Φξνληηζηήξην. 

 

Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζεκεηώλνληαη κε έληνλν ρξώκα (bold) 

 
 Λόγσ ηππνγξαθηθνύ ιάζνπο ε εξώηεζε 43 δελ ιακβάλεηαη ππόςε ζηε γεληθή 

βαζκνινγία 
 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Γηα ηελ πνιύ εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή κε ζηαηίλε, νη Ακεξηθάληθεο νδεγίεο αλαθέξνπλ: 

i. Οξίδεηαη σο LDL-C<70 mg/dL 

ii. Οξίδεηαη σο LDL<70mg/dL ή ηνπιάρηζηνλ 50% κείσζε ηεο LDL-C 

iii. Οξίδεηαη σο ηνπιάρηζηνλ 50% κείσζε ηεο LDL-C 

iv. πζηήλεηαη γηα όινπο ηνπ αζζελείο κε θιηληθή Καξδηαγγεηαθή Νόζν 

v. Δπηηπγράλεηαη κε αηνξβαζηαηίλε 20mg/εκέξα 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Γηα ηνλ αθραξώδε Γηαβήηε (Γ) νη ακεξηθάληθεο νδεγίεο αλαθέξνπλ: 

i. Γηα όινπο ηνπο αζζελείο κε Γ ν ζηόρνο είλαη LDL-C ηνπιάρηζηνλ < 100 mg/dL 

ii. Οη ζηόρνη γηα ηελ LDL-C είλαη πην απζηεξνί ζε Γ ηύπνπ 2 ζε ζρέζε κε ηύπνπ 1 

iii. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί Γ ζε αζζελή πνπ ήδε ιακβάλεη ζηαηίλε ζπζηήλεηαη δηαθνπή ηεο 

ζηαηίλεο 

iv. Οη ζηαηίλεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο Γ κόλν ζε πνιύ εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή θαη όρη ζε 

κέηξηα εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή 

v. Γηα όινπο ηνπο αζζελείο 40-75 εηώλ κε Γ θαη LDL-C > 190 mg/ dL ζπζηήλεηαη πνιύ 

εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή κε ζηαηίλε 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Όζνλ αθνξά ηελ πξόβιεςε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζηελ πξσηνγελή πξόιεςε, νη 

Ακεξηθάληθεο νδεγίεο αλαθέξνπλ: 

i. Η πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ γίλεηαη κε ην SCORE 

ii. Η πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ είλαη γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή ζλεηόηεηα 

iii. Η πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ είλαη γηα ηα νιηθά (ζαλαηεθόξα ή κε) θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα 

iv. Η πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ είλαη γηα όιε ηε δσή ηνπ αηόκνπ 

v. ε άηνκα 40-75 εηώλ κε LDL-C =70-189 mg/ dL, ρσξίο θιηληθή Καξδηαγγεηαθή Νόζν ή Γ πνιύ 

εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή κε ζηαηίλε ζπζηήλεηαη γηα 10εηή θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν > 5 % 

 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Πόζν ζπρλή είλαη ε εκθάληζε ξαβδνκπόιπζεο κεηά από ρνξήγεζε ζηαηίλεο; 

i. 0.2%  

ii. 0.5%  

iii. 1%  

iv. Όζν θαη ζην γεληθό πιεζπζκό  

 

ΔΡΩΣΗΗ 5 

Με πνηό από ηα παξαθάησ θάξκαθα νη ζηαηίλεο ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή;  

i. Γηγνμίλε 

ii. Βεξαπακίιε  

iii. Αηελνιόιε  

iv. Πξνπαθαηλόλε  

 

 

 

 

 



ΔΡΩΣΗΗ 6 

Πνηό ζπλνδό λόζεκα δελ ζπλνδεύεηαη από απμεκέλν θίλδπλν κπνπάζεηαο απμάλεηαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε νμεία ή ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, απνθξαθηηθή λόζν ησλ 

ρνιεθόξσλ θαη ππνζπξενεηδηζκό 

i. Νεθξηθή αλεπάξθεηα 

ii. Ηπαηηθή αλεπάξθεηα 

iii. Τπνζπξενεηδηζκόο 

iv. Καξδηαθή αλεπάξθεηα 

 

ΔΡΩΣΗΗ 7 

Πνηά από ηηο παξαθάησ ζηαηίλεο πξνθαιεί πην ζπάληα κπνπάζεηα; 

i. Πξαβαζηαηίλε  

ii. Ρνζνπβαζηαηίλε  

iii. Αηνξβαζηαηίλε  

iv. Λνβαζηαηίλε  

 

ΔΡΩΣΗΗ 8 

Πνηό είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θπζηνινγηθό εθθξηηαγσγό εξέζηζκα γηα ηελ ηλζνπιίλε; 

i. Η γιπθαγόλε 

ii. Η ζσκαηνζηαηίλε 

iii. Η γιπθόδε 

iv. Η θνξηηδόιε 

v. Η αλδξελαιίλε 

 

ΔΡΩΣΗΗ 9 

ύκθσλα κε δεδνκέλα από θιηληθέο κειέηεο ζην Γηαβήηε ηύπνπ 2, ηη πνζνζηό ηεο εθθξηηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ β-θπηηάξνπ ππνινγίδεηαη όηη έρεη ραζεί θαηά ηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ; 

i. 10% 

ii. 25% 

iii. 50% 

iv. 75% 

v. 90% 

 

ΔΡΩΣΗΗ 10 

Πόηε εκθαλίδεηαη ε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ β-θπηηάξνπ θαηά ηε θπζηθή εμέιημε 

ηνπ Γηαβήηε ηύπνπ 2; 

i. Όηαλ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα ππεξγιπθαηκίαο 

ii. Καηά ηε δηάγλσζε ηνπ Γηαβήηε 

iii. Όηαλ ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ππεξβεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν όξην 

iv. Όηαλ γηα ηε ξύζκηζε ηνπ Γηαβήηε απαηηείηαη πιένλ ε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο εμσγελώο 

v. ην ζηάδην ηνπ πξνδηαβήηε ή θαη λσξίηεξα 

 

ΔΡΩΣΗΗ 11 

Πνύ νθείιεηαη ε ειαηησκέλε εθθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ β-θπηηάξνπ ζην Γηαβήηε ηύπνπ 2; 

i. ηε κεησκέλε παξαγσγή GLP-1 

ii. ηε κεησκέλε κάδα ησλ β-θπηηάξσλ 

iii. ε άγλσζηε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο 

iv. ε κεηάιιαμε ζην γνλίδην KCNJ11 πνπ θσδηθνπνηεί ηε δνκηθή ππνκνλάδα Kir6 ζηνπο δίαπινπο θαιίνπ 

ηνπ β-θπηηάξνπ 

v. Β+Γ 

vi. Β+Γ+Γ 

 

ΔΡΩΣΗΗ 12 

Πνηόο από ηνπο παξαθάησ είλαη ν πην αμηόπηζηνο δείθηεο εθηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ β-

θπηηάξσλ; 

i. Ο δείθηεο δηαζεζηκόηεηαο ηεο ηλζνπιίλεο (disposition index) 

ii. H ηλζνπιίλε πιάζκαηνο λεζηείαο 

iii. Ο δείθηεο HOMA-R 

iv. Ο δείθηεο HOMA-B 

v. Η ηλζνπιίλε πιάζκαηνο κηζή ώξα κεηά από oGTT 

 



ΔΡΩΣΗΗ 13 

Πνηό από ηα παξαθάησ είλαη ζσζηό; 

i. Η ππεξνπξηραηκία απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδύλνπ  

ii. Η ππεξνπξηραηκία είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλνδώλ λνζεκάησλ όπσο ε ππέξηαζε θαη ε 

παρπζαξθία  

iii. Η ππεξνπξηραηκία δελ  απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ  

iv. Η ππεξνπξηραηκία είλαη αλεμάξηεηε κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

 

ΔΡΩΣΗΗ 14 

Η απμεκέλε ηηκή ηνπ νπξηθνύ νμένο ζηελ ππέξηαζε είλαη πηζαλό λα ζπλνδεύεηαη 

i. Με βαξύηεξε λεθξηθή θαη ζπζηεκαηηθή αγγεηαθή πξνζβνιή 

ii. Με αζζελείο πνπ δελ ιακβάλνπλ δηνπξεηηθά  

iii.  Όινη νη ππεξηαζηθνί αζζελείο πάζρνπλ από ππεξνπξηραηκία. 

iv. Με αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ζηεθαληαία  λόζν 

 

ΔΡΩΣΗΗ 15 

Πώο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί αζπκπησκαηηθόο αζζελήο κε ππεξνπξηραηκία; 

i. Άκεζε έλαξμε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. 

ii. Γηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο, δηεξεύλεζε ζπλνδώλ λόζσλ όπσο αξηεξηαθή ππέξηαζε, 

ζαθραξώδε δηαβήηε, λεθξνπάζεηα θαη επαλέιεγρν 

iii. Μόλν δηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο 

iv. Κακία παξέκβαζε 

 

ΔΡΩΣΗΗ 16 

Πνηό από ηα παξαθάησ nutraceuticals ΓΔΝ ζπλδέεηαη κε ηελ πξόιεςε ηεο αζεξνζθιήξσζεο; 

i. Φπηηθέο ζηεξόιεο 

ii. Πξεβηνηηθά 

iii. Αδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο 

iv. Καξαηελνεηδή 

 

ΔΡΩΣΗΗ 17 

Πνηό από ηα παξαθάησ nutraceuticals ΓΔΝ ζπλδέεηαη κε ηε ξύζκηζε ηνπ Γηαβήηε; 

i. Πνιπθαηλόιεο 

ii. Φιαβνβνεηδή 

iii. θόξδν 

iv. Βηηακίλε D 

 

ΔΡΩΣΗΗ 18 

Πνηό από ηα παξαθάησ απνηειεί ηε ζεσξία ηνπ DeFelice γηα ηα Nutraceuticals; 

i. Σα δηαηξνθνθάξκαθα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο καο, πνπ είλαη είηε 

ηξόθηκα είηε κέξε ηξνθίκσλ θαη παξέρνπλ θαξκαθεπηηθά νθέιε ή πξνάγνπλ ηελ πγεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξόιεςεο ή/θαη ηεο ζεξαπείαο θάπνησλ αζζελεηώλ 

ii. Σα δηαηξνθνθάξκαθα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο καο, πνπ είλαη απνθιεηζηηθά 

ηξόθηκα θαη παξέρνπλ θαξκαθεπηηθά νθέιε ή πξνάγνπλ ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

πξόιεςεο ή/θαη ηεο ζεξαπείαο θάπνησλ αζζελεηώλ 

iii. Σα δηαηξνθνθάξκαθα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο καο, πνπ είλαη είηε ηξόθηκα είηε 

κέξε ηξνθίκσλ θαη παξέρνπλ θαξκαθεπηηθά νθέιε ή πξνάγνπλ ηελ πγεία, όζν αθνξά ηελ πξόιεςεο 

θαη όρη ηε ζεξαπεία θάπνησλ αζζελεηώλ. 

iv. Σα δηαηξνθνθάξκαθα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο καο, πνπ είλαη απνθιεηζηηθά κέξε 

ηξνθίκσλ θαη παξέρνπλ θαξκαθεπηηθά νθέιε ή πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη ζπκβάιινλ ζηε ζεξαπεία, 

αιιά όρη ζηελ πξόιεςε, θάπνησλ αζζελεηώλ 

 

ΔΡΩΣΗΗ 19 

Σν calcium score: 

i. είλαη ελδεηθηηθό ηνπ βαζκνύ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

ii. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ ζηέλσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ 

iii. θαλέλα από ηα παξαπάλσ 

 
ΔΡΩΣΗΗ 20 

Η αμνληθή ζηεθαληνγξαθία: 

i. είλαη επώδπλε θαη ρξνλνβόξα κέζνδνο 

ii. είλαη κέζνδνο αλώδπλε πνπ δηαξθεί ιίγα κόλν ιεπηά 

iii. δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε stent ή κόζρεπκα 

 

 

 



ΔΡΩΣΗΗ 21 

ην triplex θαξσηίδσλ ε ζηέλσζε εθηηκάηαη σο αηκνδπλακηθά ζεκαληηθή εάλ: 

i. ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ εύξνπο ηνπ απινύ 

ii. ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ εύξνπο ηνπ απινύ 

iii. ππεξβαίλεη ην 80% ηνπ εύξνπο ηνπ απινύ 

 

ΔΡΩΣΗΗ 22 

Η καγλεηηθή αγγεηνγξαθία είλαη: 

i. κέζνδνο επώδπλε κε αθηηληθή επηβάξπλζε 

ii. ρξεζηκνπνηεί ησδηνύρα ζθηαγξαθηθά κέζα 

iii. αζθαιέζηεξε από ηελ αμνληθή αγγεηνγξαθία ζε λέα άηνκα θαη ζε άηνκα κε επεξεαζκέλε 

λεθξηθή ιεηηνπξγία 

 

ΔΡΩΣΗΗ 23 

Πνηό από ηα παξαθάησ απνηειεί δηαγλσζηηθό θξηηήξην ηνπ πξνδηαβήηε; 

i. Γιπθόδε λεζηείαο >126 mg/dl 

ii. Γίσξε θακπύιε γιπθόδεο > 200 mg /dl 

iii. Γιπθόδε λεζηείαο 100-126mg/dl   

iv. ΗΒΑ1c > 7% 

 

ΔΡΩΣΗΗ 24 

Ο θίλδπλνο εκθάληζεο δηαβήηε ζηα παρύζαξθα άηνκα είλαη  

i. Γηπιάζηνο 

ii. Σξηπιάζηνο 

iii. Πεληαπιάζηνο  

iv. Γεθαπιάζηνο  

 

ΔΡΩΣΗΗ 25 

O δηαβήηεο πξνζδίδεη:  

i. 2 - έσο 3πιάζηα αύμεζε ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ 

ii. Κακία αύμεζε ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ 

iii. 4πιάζηα αύμεζε ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ 

iv. Αύμεζε ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ αλάινγα κε ηελ HbA1c  

 

ΔΡΩΣΗΗ 26 

H ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ (RR) αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ  ζηηο δηαβεηηθέο 

γπλαίθεο:  

i. Γελ δηαθέξεη από απηή ησλ δηαβεηηθώλ αλδξώλ 

ii. Τπεξβαίλεη ζεκαληηθά απηή ησλ δηαβεηηθώλ αλδξώλ 

iii. Τπνιείπεηαη από απηή ησλ δηαβεηηθώλ αλδξώλ 

iv. Δίλαη ίζε κε απηή ησλ δηαβεηηθώλ αλδξώλ 

 

ΔΡΩΣΗΗ 27 

Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ κόλν IFG παξνπζηάδνπλ:  

i. Ηπαηηθή αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη θπζηνινγηθή κπτθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε 

ii. Φπζηνινγηθή  ή ειαθξά κεησκέλε επαηηθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη κέηξηα ή ζνβαξή κπτθή 

ηλζνπιηλναληίζηαζε 

iii. Ηπαηηθή αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη κέηξηα ή ζνβαξή κπτθή ηλζνπιηλναληίζηαζε 

 

ΔΡΩΣΗΗ 28 

Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ κόλν IGT παξνπζηάδνπλ:  

i. Φπζηνινγηθή ή ειαθξά κεησκέλε επαηηθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη θπζηνινγηθή κπτθή 

επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε 

ii. θπζηνινγηθή  ή ειαθξά κεησκέλε επαηηθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη κέηξηα ή ζνβαξή 

κπτθή ηλζνπιηλναληίζηαζε 

iii. Ηπαηηθή αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη κέηξηα ή ζνβαξή κπτθή ηλζνπιηλναληίζηαζε 

 

ΔΡΩΣΗΗ 29 

Η ζπγρνξήγεζε κεηθνξκίλεο θαη ζνπιθλπινπξίαο είλαη: 

i. Απνδεδεηγκέλα αζθαιήο γηα ην θαξδηαγγεηαθό  

ii. Απνδεδεηγκέλα επηθίλδπλνο γηα ην θαξδηαγγεηαθό 

iii. Η θαξδηαγγεηαθή αζθάιεηα ηνπ ζπλδπαζκνύ είλαη ζέκα αληηπαξάζεζεο 

 

 

 

 

 



ΔΡΩΣΗΗ 30 

Οη ζνπιθνλπινπξίεο απμάλνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν θπξίσο ιόγσ: 

i. Σεο παξέκβαζήο ηνπο ζην θαηλόκελν ηεο ηζραηκηθήο πξνπόλεζεο 

ii. Αξξπζκηνγόλνπ δξάζεο 

iii. Τπνγιπθαηκηώλ 

iv. όια ηα αλσηέξσ 

 

ΔΡΩΣΗΗ 31 

Οη ζνπιθνλπινπξίεο δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο θπξίσο σο: 

i. 1εο θαη 2εο γεληάο 

ii. νπιθνλπινπξίεο πνπ παξεκβαίλνπλ (πρ γιηβελθιακίδε) θαη ζνπιθνλπινπξίεο πνπ δελ 

παξεκβαίλνπλ ζην θαηλόκελν ηεο ηζραηκηθήο πξνπόλεζεο (πρ γιηθιαδίδε) 

 

ΔΡΩΣΗΗ 32 

Αζζελήο κε Γηαβήηε ηύπνπ 2 θαη αγσγή κε ηλζνπιίλε αλαθέξεη επεηζόδην ππνγιπθαηκίαο κε έληνλα 

ζπκπηώκαηα (εθίδξσζε, ηαρπθαξδία, ηξόκν) κε ηηκή γιπθόδεο ηξηρνεηδηθνύ αίκαηνο 39mg/dl, πνπ 

ην αληηκεηώπηζε κόλνο ηνπ κε ρπκό θαη ςσκί κε κέιη. Σν επεηζόδην απηό ραξαθηεξίδεηαη σο: 
i. νβαξή ππνγιπθαηκία 

ii. νβαξή ζπκπησκαηηθή ππνγιπθαηκία 

iii. ρεηηθή ππνγιπθαηκία 

iv. Απνδεδεηγκέλε ζπκπησκαηηθή ππνγιπθαηκία 

v. Μέηξηα ππνγιπθαηκία 

 

ΔΡΩΣΗΗ 33 

Πνηά από ηηο παξαθάησ είλαη ε πξώηε ρξνληθά εκθαληδόκελε αληηξξνπηζηηθή δξάζε ηνπ 

νξγαληζκνύ ζηελ πηώζε ηεο γιπθόδεο αίκαηνο 

i. Αύμεζε ηεο έθθξηζεο γιπθαγόλεο 

ii. Αύμεζε ηεο έθθξηζεο αδξελαιίλεο 

iii. Μείσζε ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο 

iv. Αύμεζε ηεο έθθξηζεο θνξηηδόιεο 

v. Όιεο νη παξαπάλσ ηαπηόρξνλα 

 

ΔΡΩΣΗΗ 34 

Πνηά (εο) από ηηο παξαθάησ νπζίεο ζπλδπάδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν ππνγιπθαηκίαο: 

i. Γιηθιαδίδε 

ii. ηηαγιηπηίλε 

iii. Ληξαγινπηίδε 

iv. Detemir 

v. Γιηκεπηξίδε 

vi. Ρεπαγιηλίδε 

vii. Πηνγιηηαδόλε 

 

ΔΡΩΣΗΗ 35 

Πνην από ηα παξαθάησ ΓΔΝ ηζρύεη ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ΑCCORD 

i. Η νκάδα πνπ έιαβε εληαηηθή ζεξαπεία ηεο ππνγιπθαηκίαο κε ζηόρν A1c<6.5% εκθάληζε 

απμεκέλε ζλεζηκόηεηα ιόγσ ππνγιπθαηκίαο 

ii. Η νκάδα ζπκβαηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο ππεξγιπθαηκίαο είρε ιηγόηεξα επεηζόδηα ζνβαξήο 

ππνγιπθαηκίαο 

iii. Η νκάδα ηεο εληαηηθήο ζεξαπείαο πέηπρε κέζε A1c πεξίπνπ 6.5% 

iv. Τπήξμε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ νιηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ζνβαξώλ ππνγιπθαηκηθώλ επεηζνδίσλ 

v. Η κειέηε δηαθόπεθε πξόσξα ιόγσ απμεκέλεο νιηθήο ζλεζηκόηεηαο ζηελ νκάδα απζηεξνύ ειέγρνπ 

ηεο γιπθαηκίαο. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 36 

Ση από ηα παξαθάησ ΓΔΝ ηζρύεη ζρεηηθά κε ηε ζνβαξή ππνγιπθαηκία ζηα άηνκα κε ζαθραξώδε 

δηαβήηε 

i. Δκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζε άηνκα κε κεησκέλν GFR 

ii. Έρεη ελνρνπνηεζεί σο αίηην ηνπ ζπλδξόκνπ “dead in bed” 

iii. Θεσξείηαη πξν-αξξπζκηνγόλνο θαηάζηαζε 

iv. Μπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ππνθαιηαηκία 

v. Γελ εκθαλίδεηαη πνηέ ζε επίπεδα γιπθόδεο πιάζκαηνο >40mg/dl 

 

ΔΡΩΣΗΗ 37 

Η έθδειε λεθξνπάζεηα ραξαθηεξίδεη ην: 
i. ηάδην 3 λεθξνπάζεηαο 

ii. ηάδην 4 λεθξνπάζεηαο 

iii. ηάδην 5 λεθξνπάζεηαο 

iv. όια ηα αλσηέξσ 
v. ην 4 & 5 



 

ΔΡΩΣΗΗ 38 

Ο επηδησθόκελνο ζηόρνο αξηεξηαθήο πίεζεο ζην άηνκν κε έθδειε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα είλαη: 

i. <140/80 mmHg 

ii. <140/85 mmHg 

iii. <130/80 mmHg 

 

ΔΡΩΣΗΗ 39 

Η έθδειε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα ζπλνδεύεηαη από: 

i. Μηθξναιβνπκηλνπξία 

ii. Λεπθνκαηνπξία 

iii. Δλδερνκέλσο ρσξίο απώιεηα ιεπθώκαηνο από ηα νύξα 

iv. Σν 1 ή ην 2 

 

ΔΡΩΣΗΗ 40 

ηελ έθδειε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα, ν απνθιεηζκόο ηνπ άμνλα ξελίλεο – αγγεηνηαζίλεο –

αιδνζηεξόλεο ελδείθλπηαη κε:  

i. αΜΔΑ κε ζαξηάλε 

ii. Αλαζηνιέα ξελίλεο κε Ακεα 

iii. Αληαγσληζηή αιδνζηεξόλεο κε ζαξηάλε 

iv. Καλέλα από ηα αλσηέξσ 

 

ΔΡΩΣΗΗ 41 

Πνηά είλαη ε επίπησζε αλζεθηηθήο ππέξηαζεο ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο 

κνλάδεο ππέξηαζεο; 

i. 1-2% 

ii. 5-8% 

iii. 10-15% 

iv. 20-25% 

v. 30-35% 

 

ΔΡΩΣΗΗ 42 

Πνηόο από ηνπο παξαθάησ κεραληζκνύο δελ ζπλδέεηαη κε εκθάληζε ππέξηαζεο ζε πεξηπηώζεηο 

παρπζαξθίαο; 

i. Δπεξεαζκέλε απέθθξηζε άιαηνο 

ii. Τπεξδξαζηεξηόηεηα ζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 

iii. Δλεξγνπνίεζε άμνλα ξελίλεο-αγγεηνηαζίλεο-αιδνζηεξόλεο 

iv. Γπζαλεμία ζηε γιπθόδε 

v. πλύπαξμε ππληθήο άπλνηαο 

 

ΔΡΩΣΗΗ 43 

ε πνηά από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο αληελδείθλπηαη ε πξαγκαηνπνίεζε αγγεηνιπαζηηθήο ζε 

αζζελείο κε λεθξαγγεηαθή ππέξηαζε; 

i. Τπνινγηδόκελε θάζαξζε θξεαηηλίλεο<30ml/min 

ii. Ακθνηεξόπιεπξε ζηέλσζε 

iii. ηέλσζε κνλήξνπο λεθξνύ 

iv. Παξνπζία αλζεθηηθήο ππέξηαζεο 

v. Φπζηνινγηθό κέγεζνο λεθξνύ 


