4ν Κιηληθό Φξνληηζηήξην Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν

Ναύπιην, 26-28/10/2012

Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Ισζήθ Καξαθσηηάο (εηδηθεπόκελνο Παζνινγίαο), ν νπνίνο θεξδίδεη
έλα Σαββαηνθύξηαθν ζην μελνδνρείν Kalavryta Kanyon & Spa ζηα Καιάβξπηα.

Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζεκεηώλνληαη κε έληνλν ρξώκα (bold).
ΔΡΩΣΗΗ 1
Από ηηο αθόινπζεο ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο ζρεηηδόκελεο κε ηελ παρπζαξθία ππέξηαζεο, πνηά λνκίδεηε
όηη είλαη ε νξζόηεξε;
a) Να ρνξεγνύληαη ζε όινπο ηνπο αζζελείο δηνπξεηηθά δεδνκέλνπ όηη ε ππέξηαζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο παρπζαξθίαο είλαη νγθνεμαξηώκελε
b) Να ρνξεγνύληαη πάληα ζηνπο αζζελείο b-blockers ιόγσ ηεο ππέξκεηξεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ
ζπκπαζεηηθνύ ζπζηήκαηνο
c) Να πξνηάζζεηαη ε ρνξήγεζε αλαζηνιέα ηνπ RAAS πνπ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ
πεξηπηώζεσλ ζα ρξεηαζηεί λα ζπλδπαζηεί κε δηνπξεηηθό ή αλαζηνιέα αζβεζηίνπ
ΔΡΩΣΗΗ 2
Η βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή γηα ηε ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο ελδείθλπηαη
a) ζε BMI>35 Kg/m² όηαλ ππάξρνπλ ζπλλνζεξόηεηεο
b) κόλν ζηελ πεξίπησζε ηεο λνζνγόλνπ παρπζαξθίαο κε BMI>40 Kg/m²
c) ζε BMI>25 Kg/m² όηαλ ππάξρνπλ ζπλλνζεξόηεηεο
ΔΡΩΣΗΗ 3
ηε ζεξαπεπηηθή ηεο ππέξηαζεο ζε παρύζαξθνπο αζζελείο
a) πξέπεη λα αλαδεηείηαη θαη λα ζεξαπεύεηαη ε απνθξαθηηθή ππληθή άπλνηα (ΟSA)
b) γηα λα ξπζκηζηεί ε αλζεθηηθή ππέξηαζε πξέπεη λα πξνβνύκε ζε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηεο
παρπζαξθίαο
c) ε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ γηα ηε κείσζε ηνπ Β ζπληζηάηαη ζε όινπο ηνπο
παρύζαξθνπο ππεξηαζηθνύο αζζελείο
ΔΡΩΣΗΗ 4
ύκθσλα κε ηηο πξόζθαηεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο
Αζεξνζθιήξσζεο, πνηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο LDL C ζε αζζελείο κεηξίνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ (SCORE 15%);
a) <100
b) <130
c) <115
ΔΡΩΣΗΗ 5
Πνηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή;
a) Η ρνξήγεζε ζηαηηλώλ κεηώλεη ηελ θαξδηαγγεηαθή ζλεηόηεηα θαη λνζεξόηεηα ηόζν ζηελ
πξσηνγελή όζν θαη ζηε δεπηεξνγελή πξόιεςε
b) Η ρνξήγεζε ζηαηηλώλ κεηώλεη ηελ θαξδηαγγεηαθή ζλεηόηεηα άιια όρη θαη ηε λνζεξόηεηα ηόζν ζηελ
πξσηνγελή όζν θαη ζηε δεπηεξνγελή πξόιεςε
c) Η ρνξήγεζε ζηαηηλώλ κεηώλεη ηελ θαξδηαγγεηαθή ζλεηόηεηα θαη λνζεξόηεηα ζηε δεπηεξνγελή άιια
όρη θαη ζηελ πξσηνγελή πξόιεςε

ΔΡΩΣΗΗ 6
Πνηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή;
a) ηα άηνκα απμεκέλνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο δηαβήηε δε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηαηίλε, αλεμάξηεηα
κε ηελ LDL C
b) Από ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε ηα νθέιε από ηε ρξήζε ησλ ζηαηηλώλ
μεπεξλνύλ ηνλ θίλδπλν από ηελ εκθάληζε λέσλ πεξηζηαηηθώλ ζαθραξώδε δηαβήηε
c) Μεηααλαιύζεηο θιηληθώλ κειεηώλ έδεημαλ όηη νη ζηαηίλεο δελ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα
επίπεδα γιπθόδεο
ΔΡΩΣΗΗ 7
Πνηό από ηα παξαθάησ είλαη ιάζνο όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππεξνπξηραηκίαο;
a) Απνθπγή θπξίσο ξνθεκάησλ θαη αλαςπθηηθώλ πινύζησλ ζε ζάθραξα θαη εηδηθόηεξα ζε θξνπθηόδε
b) Μείσζε ηεο πξόζιεςεο ιηπαξώλ θαη ηεο θαηαλάισζεο θόθθηλνπ θξέαηνο
c) Απνθπγή άπαρσλ γαιαθηνθνκηθώλ
ΔΡΩΣΗΗ 8
Πνηό από ηα παξαθάησ ηξόθηκα δελ είλαη πςειό ζε πνπξίλεο;
a) κηθξά ςάξηα
b) ζαιαζζηλά
c) ρνηξηλό
ΔΡΩΣΗΗ 9
Πνηό από ηα παξαθάησ δελ πξέπεη λα ηξώκε ζηελ ππεξνπξηραηκία;
a) καληηάξηα
b) κειηηδάλεο
c) παηάηεο βξαζηέο ή ςεηέο
ΔΡΩΣΗΗ 10
Έιεγρνο κε ππεξερνγξάθεκα λεθξώλ γίλεηαη
a) ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε ππέξηαζε ζαλ εμέηαζε ξνπηίλαο θαηά ηε δηάγλσζε
b) κόλν ζηνπο αζζελείο κε επεξεαζκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία
c) θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληνο (αλ ζεσξεί από ην ηζηνξηθό, ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηηο
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο όηη ρξεηάδεηαη)
ΔΡΩΣΗΗ 11
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηλεθξηδίσλ όηαλ ππάξρεη ππνςία αδελώκαηνο (πηζαλόο αιδνζηεξνληζκόο)
απεηθνληζηηθή εμέηαζε επηινγήο είλαη:
a) Σν ππεξερνγξάθεκα (έρεη ρακειό θόζηνο)
b) Η αμνληθή ηνκνγξαθία (έρεη ίδηα επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα κε ηε καγλεηηθή θαη
ρακειόηεξν θόζηνο)
c) Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία (έρεη κεγαιύηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα από ηηο άιιεο κεζόδνπο)
ΔΡΩΣΗΗ 12
Γηα ηνλ έιεγρν πηζαλήο λεθξαγγεηαθήο ππέξηαζεο εμέηαζε εθινγήο είλαη:
a) ε καγλεηηθή θαη ε αμνληθή αγγεηνγξαθία θαζώο δηαθξίλνληαη από ηνλ ίδην βαζκό
αθξίβεηαο
b) Σν triplex λεθξηθώλ αγγείσλ
c) Η ςεθηαθή αγγεηνγξαθία ησλ λεθξηθώλ αξηεξηώλ
ΔΡΩΣΗΗ 13
Κνιπηθή καξκαξπγή δηάξθεηαο 4 Ηκεξώλ ραξαθηεξίδεηαη :
a) Παξνμπζκηθή
b) Εκκέλνπζα
c) Από καθξνύ

d) Μόληκε
ΔΡΩΣΗΗ 14
Η πξνεηνηκαζία κε θάξκαθα γηα ηελ επηηπρία ηεο θαξδηαθήο αλάηαμεο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη θάξκαθα
εθηόο από έλα
a)
b)
c)
d)
e)

ακησδαξόλε
δηγνμίλε
ζνηαιόιε
πξνπαθελόλε
ηβνπηηιίδε

ΔΡΩΣΗΗ 15
ε αζζελή κε παξνμπζκηθή ΚΜ θαη γλσζηή ζηεθαληαία λόζν, πνηό είλαη ην θάξκαθν επηινγήο γηα
θαξδηναλάηαμε;
a)
b)
c)
d)

Πξνπαθελόλε
Κηληδίλε
Ακηνδαξώλε
Ιβνπηηιίδε

ΔΡΩΣΗΗ 16
Η γιπθαηκηθή κεηαβιεηόηεηα
a) ππνινγίδεηαη κόλν κε ζπζηήκαηα ζπλερνύο θαηαγξαθήο θαη αθνξά εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο
b) κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη κε κεηξήζεηο απηνειέγρνπ θαη έρεη θαη πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα
c) κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη κε κεηξήζεηο απηνειέγρνπ αιιά δελ έρεη θακηά πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα
ΔΡΩΣΗΗ 17
Πνηό από ηα θαησηέξσ είλαη ιαλζαζκέλν;
a) Γελ κπνξεί λα επηηεπρζεί άξηζηνο γιπθαηκηθόο έιεγρνο όηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο
(θίλδπλνο ππνγιπθαηκηώλ)
b) Η κεηαβιεηόηεηα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θαξκαθεπηηθνύ παξάγνληα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
c) Η πςειή γιπθαηκηθή κεηαβιεηόηεηα ζηα άηνκα κε Γ ηύπνπ 1 κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ιόγν
ηνπνζέηεζεο αληιίαο ηλζνπιίλεο
ΔΡΩΣΗΗ 18
Πνηά ε ζρέζε ηεο κεηαβιεηόηεηαο κε ηηο επηπινθέο ηνπ δηαβήηε;
a) Παξά ηα απνηειέζκαηα ηεο βαζηθήο έξεπλαο δε θαίλεηαη λα έρεη θακηά ζρέζε
b) Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπινθέο κόλν ζηνλ Γ ηύπνπ 1
c) Τα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ έιιεηςε ζπζρέηηζεο βξαρππξόζεζκα αιιά ζηεξίδνπλ
ζπζρέηηζε κε ηηο κηθξναγγεηαθέο επηπινθέο θαη ζηνπο δύν ηύπνπο δηαβήηε ζε
καθξνρξόληα βάζε
ΔΡΩΣΗΗ 19
Οη αλαζηνιείο DPP-IV θαη ηα αλάινγα GLP-1 εληζρύνπλ ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο θαη κεηώλνπλ ηελ έθθξηζε
γιπθαγόλεο κε έλα εμαξηώκελν από ηε γιπθόδε ηξόπν
a) Ναη
b) Όρη
ΔΡΩΣΗΗ 20
Σα αλάινγα GLP-1 κηκνύληαη ην θπζηνινγηθό GLP-1
a) ζηνρεύνληαο άκεζα ην GIP
b) έκκεζα κε δηέγεξζε ηνπ GLP-1 ππνδνρέα
c) άκεζα κε απεπζείαο δηέγεξζε ηνπ GLP-1 ππνδνρέα

ΔΡΩΣΗΗ 21
ηα θαξκαθνινγηθά επίπεδα GLP-1 πνπ επηηπγράλνληαη κε ελέζηκν αλάινγν GLP-1, ην γιπθαηκηθό όθεινο
ζπλνδεύεηαη από
a)
b)
c)
d)

λαπηία θαη αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο
θαζπζηεξεκέλε γαζηξηθή θέλσζε θαη απώιεηα βάξνπο
κεηώζεηο ζηε ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε
επηπιένλ γιπθαηκηθό έιεγρν

ΔΡΩΣΗΗ 22
Οη αλαζηνιείο DPP-IV (ζηηαγιηπηίλε, βηιληαγιηπηίλε θαη ζαμαγιηπηίλε) απμάλνπλ ηα επίπεδα ησλ ελεξγώλ
ηνπ ελδνγελνύο GLP-1 ζε
a)
b)
c)
d)

θαξκαθνινγηθέο ζπγθεληξώζεηο
πάλσ από ηηο θπζηνινγηθέο ζπγθεληξώζεηο
κέηξηα θπζηνινγηθέο ζπγθεληξώζεηο
ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα

ΔΡΩΣΗΗ 23
Πνιινί αζζελείο κε δηαβήηε ηύπνπ 2 απαηηνύλ πςειόηεξεο δόζεηο ηεο DPP-IV γηα λα επσθειεζνύλ από ηελ
επεξγεηηθή ηεο επίδξαζε ζηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο
a) Ναη
b) Όρη
ΔΡΩΣΗΗ 24
Οη DPP-IV αλαζηνιείο δελ θαζπζηεξνύλ ηε γαζηξηθή θέλσζε, δελ πξνσζνύλ ηελ απώιεηα βάξνπο, ή
ζπλήζσο δελ πξνθαινύλ λαπηία, πηζαλώο ιόγσ ησλ ρακειόηεξσλ επηπέδσλ GLP-1
a) Ναη
b) Όρη
ΔΡΩΣΗΗ 25
ε πνηά από ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο παξαηεξείηαη παξάδνμνο ζθπγκόο;
a) Καξδηνγελήο θαηαπιεμία
b) Καξδηαθόο επηπσκαηηζκό
c) Έκθξαγκα δεμηάο θνηιίαο
ΔΡΩΣΗΗ 26
Πνηά από ηηο θάησζη θαηαζηάζεηο ζπλδπάδεηαη κε κεηαηόπηζε ηεο θαξδηαθήο ώζεο πάλσ από ηε ζπλήζε
ζέζε (ζην 3ν–4ν κεζνπιεύξην δηάζηεκα);
a) Τν αλεύξπζκα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο
b) Η ζπγθεληξηθή ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο
c) Η ζπκπηεζηηθή πεξηθαξδίηηδα
ΔΡΩΣΗΗ 27
ε πνηά από ηηο παξαθάησ βαιβηδηθέο λόζνπο αθξνάηαη θύζεκα κε ραξαθηήξα crescendo-decrescendo;
a) Ομεία αλεπάξθεηα ανξηήο
b) Τπεξηξνθηθή κε απνθξαθηηθή κπνθαξδηνπάζεηα
c) Σηέλσζε ανξηηθήο βαιβίδαο

ΔΡΩΣΗΗ 28
Άλδξαο αζζελήο 65 εηώλ πξνζέξρεηαη κε νμεία αξζξίηηδα 1εο κεηαηαξζηνθαιαγγηθήο άξζξσζεο ηππηθή γηα
πνδάγξα. Πνηό από ηα παξαθάησ θάξκαθα δελ πξέπεη λα ρνξεγεζεί;
a)
b)
c)
d)

ΜΑΦ
Κνιρηθίλε
θνξηηθνζηεξνεηδή
αιινπνπξηλόιε

ΔΡΩΣΗΗ 29
Αζζελήο κε γλσζηό ηζηνξηθό ππεξνπξηραηκίαο πνπ ιακβάλεη αγσγή κε αιινπνπξηλόιε πξνζέξρεηαη κε
ηππηθή εηθόλα πνδάγξαο. Μεηξάηαη ην νπξηθό νμύ ζηα επίπεδα ηνπ 5.8mg/dl. Πνηά είλαη ε πεξαηηέξσ
αληηκεηώπηζε;
a) Θεξαπεία ηνπ νμένο επεηζνδίνπ, ρσξίο δηαθνπή αιινπνπξηλόιεο
b) Θεξαπεία ηνπ νμένο επεηζνδίνπ κε δηαθνπή αιινπνπξηλόιεο θαη επαλαρνξήγεζή ηεο 3 εβδνκάδεο
αξγόηεξα
c) Αιιαγή ζε θεκπνπμνζηάηε
ΔΡΩΣΗΗ 30
Η ρνξήγεζε πξνθπιαθηηθήο αγσγήο γηα πξόιεςε θξίζεσλ νπξηθήο αξζξίηηδαο γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα
πξέπεη λα δίδεηαη;
a) 1-2 κήλεο
b) κήλεο
c) 9- 12 κήλεο
ΔΡΩΣΗΗ 31
Πνηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο ησλ ειηθησκέλσλ;
a)
b)
c)
d)
e)

Απμεκέλα ΑΠ
Απμεκέλε αιαηνεπαηζζεζία
Απμεκέλε πίεζε ζθπγκνύ
Σν a & c
Όια ηα παξαπάλσ

ΔΡΩΣΗΗ 32
Πνηά θαηεγνξία αληηππεξηαζηθώλ θαξκάθσλ είλαη πξώηε επηινγή γηα ηε ζεξαπεία ηεο αλεπίπιεθηεο
ππέξηαζεο ησλ ειηθησκέλσλ;
a)
b)
c)
d)
e)

Γηνπξεηηθά
Β αλαζηνιείο
Φάξκαθα ηνπ άμνλα
Αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ
Όια ηα παξαπάλσ

ΔΡΩΣΗΗ 33
Πνηά είλαη ηα αζθαιή επίπεδα κείσζεο ηεο ΓΑΠ ζηνπο ειηθησκέλνπο;
a)
b)
c)
d)
e)

ΓΑΠ< 70 mmHg
ΓΑΠ< 80 mmHg
ΓΑΠ< 90 mmHg
Τν b & c
Όια ηα παξαπάλσ

