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                                                                Υπό την αιγίδα τοσ  Ιατρικού Σσλλόγοσ Μαγνησίας                               
 

 
 
 

Πξψηνο αλαδείρζεθε ν θ. Πέπεξαο Γεψξγηνο, Καξδηνιφγνο, ν νπνίνο ζα 

ζπκκεηέρεη δσξεάλ ζην 9ν Κιηληθφ Φξνληηζηήξην. 
 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

Ο νξηζκφο ηνπ πλδξφκνπ Άπλνηαο Τπφπλνηαο Ύπλνπ (ΑΤΤ) πεξηιακβάλεη φια ηα παξαθάησ εθηφο 

απφ: 

Α. Δπεηζόδηα απνθξαθηηθώλ απλνηώλ θαη ππνπλνηώλ θαηά ηνλ ύπλν κε ΑΖΗ > 5 

Β. Παξνδηθνύο απνθνξεζκνύο ηεο αηκνζθαηξίλεο  

Γ. Ζιεθηξνεγθεθαιηθέο  αθππλίζεηο  

Γ. Ρνραιεηφ 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Σν πλδξφκν Άπλνηαο Τπφπλνηαο Ύπλνπ (ΑΤΤ) ζρεηίδεηαη αηηηνινγηθά θαη επηδεκηνινγηθά κε ηηο 

παξαθάησ παζήζεηο εθηφο απφ: 

Α. Θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο 

Β. Άζζκα  

Γ. Τπέξηαζε  

Γ. αθραξώδε δηαβήηε 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Η ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ηνπ πλδξφκνπ Άπλνηαο Τπφπλνηαο Ύπλνπ (ΑΤΤ) πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ εθηφο απφ: 

Α. Απώιεηα βάξνπο 

Β. Γηαθνπή θαπλίζκαηνο  

Γ. Ύπηηα ζέζε θαηά ηνλ χπλν  

Γ. Απνθπγή αιθνόι θαη θαγεηνύ πξηλ ηελ θαηάθιηζε 

 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Ση ΓΔΝ απμάλεη ην γιπθαηκηθφ δείθηε ελφο ηξνθίκνπ; 

Α. Ζ σξίκαλζε 

Β. Ζ ζέξκαλζε 

Γ. Η πξνζζήθε ιίπνπο 

Γ. Ο βξαζκόο 

 

ΔΡΩΣΗΗ 5 

Πνηα απφ ηηο παξαθάησ δίαηηεο δελ είλαη δίαηηα «ρακειψλ πδαηαλζξάθσλ» 

Α. Atkins diet 

Β. Ornish diet 

Γ. Zone diet 

Γ. Dukan diet 

 

ΔΡΩΣΗΗ 6 

Πνηφ απφ ηα παξαθάησ είλαη ζσζηφ; 

Η American Academy of Family Physicians νξίδεη σο δίαηηεο ρακειέο ζε πδαηάλζξαθεο ηηο δίαηηεο 

πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζιεςε πδαηαλζξάθσλ ζε  

Α. 20 έσο 60 γξακκάξηα ηελ εκέξα, ζπλήζσο ιηγφηεξν απφ ην 20% ηεο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο 

Β. <20 γξακκάξηα ηελ εκέξα, ζπλήζσο ιηγόηεξν από ην 20% ηεο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο 

Γ. >60 γξακκάξηα ηελ εκέξα, ζπλήζσο ιηγόηεξν από ην 20% ηεο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο 

Γ. 20 έσο 60 γξακκάξηα ηελ εκέξα, ζπλήζσο ιηγόηεξν από ην 10% ηεο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο 



 

ΔΡΩΣΗΗ 7 

Ο ζηφρνο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζην άηνκν κε ππέξηαζε θαη ζαθραξψδε δηαβήηε είλαη:  

Α. <140/90mmHg 

Β.  <140/85mmHg 

Γ.   <135/85mmHg 

Γ.  <130/80mmHg 

 

ΔΡΩΣΗΗ 8 

Πνηα αληηππεξηαζηθά απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ ηνπ νξνχ 

Α.  β-απνθιεηζηέο 

Β.  αΚΔΑ/ζαξηάλεο 

Γ.  πεξηξνλνιαθηόλε 

Γ.  Γηνπξεηηθά 

Δ.  Σν 2 & 3 

Σ. Σν 1,2,3 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Αληηυπεξηζηθά πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζηελ έγθπν είλαη φια εθηφο:  

Α. Κεζπιληόπα 

Β. Ιακπεηαιόιε 

Γ. Γηιηηαδέκε 

Γ. Θινληδίλε 

Δ. αξηάλεο 

Σ. Πξαδνζίλε 

Ε. Σν 4 & 5 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Γηα ηνπο β-απνθιεηζηέο νξζφ είλαη: 

Α. Δίλαη εμαηξεηηθά νκνηνγελήο θαηεγνξία θαξκάθσλ 

Β. Δίλαη θάξκαθα πξώηεο επηινγήο γηα ηελ ππέξηαζε ζύκθσλα κε ηηο Ακεξηθαληθέο νδεγίεο 

Γ.  Δίλαη θάξκαθα πξώηεο επηινγήο γηα ηελ ππέξηαζε ζύκθσλα κε ηηο Βξεηαληθέο νδεγίεο 

Γ. Δίλαη θάξκαθα πξψηεο επηινγήο γηα ηελ ππέξηαζε ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

Γηα ηα θεληξηθψο δξψληα αληηππεξηαζηθά θάξκαθα νξζφ είλαη: 

Α. Ζ κνμνληδίλε είλαη θάξκαθν εθινγήο ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Β. Η α-κεζπιληφπα είλαη θάξκαθν εθινγήο ζηελ ππέξηαζε ηεο εγθπκνζχλεο 

Γ. Ζ θινληδίλε πξνθαιεί αύμεζε ηεο ζηέινπ 

Γ. Ζ θινληδίλε κπνξεί λα δηαθνπεί απόηνκα ρσξίο πξόβιεκα 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

Γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηεο αιδνζηεξφλεο νξζφ είλαη: 

Α. Απμάλνπλ ηελ απνβνιή ιεπθώκαηνο ζηα νύξα 

Β. Πξνθαινύλ ππνθαιηαηκία 

Γ. Δίλαη θάξκαθα εθινγήο ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Γ. Ζ επιεξελόλε ζπλνδεύεηαη πνιύ ζπρλά από γπλαηθνκαζηία 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

Πνην απφ ηα παξαθάησ δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ εχξεκα ηεο δηαβεηηθήο δπζιηπηδαηκίαο 

Α. Απμεκέλε LDL-ρνιεζηεξφιε 

Β. Απμεκέλε apo-B 

Γ. Απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα 

Γ. Κεησκέλε HDL-ρνιεζηεξόιε 

Δ. Κεησκέλo πειίθν apoA1/apoB 



 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 

Πνηα είλαη ε θχξηα αηηία ηεο χπαξμεο κηθξψλ θαη ππθλψλ ζσκαηηδίσλ LDL ζηα άηνκα κε αληίζηαζε 

ζηελ ηλζνπιίλε 

Α. Ζ απμεκέλε κεηαηξνπή ησλ IDL ζε LDL 

Β. H απώιεηα ρνιεζηεξόιεο από ηα ζσκαηίδηα LDL ιόγσ ππεξιεηηνπξγίαο ηεο LCAT 

Γ. Ζ απμεκέλε παξαγσγή κηθξώλ ζσκαηηδίσλ VLDL 

Γ. Η ππεξιεηηνπξγία ηνπ ελδχκνπ CETP θαη ε απμεκέλε αληαιιαγή ρνιεζηεξφιεο/ηξηγιπθεξηδίσλ 

κε ηα ζσκαηίδηα VLDL 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 

Πνηα είλαη ε ελδεηθλπφκελε ζεξαπεία ζε αζζελή κε δηαβήηε ηχπνπ 2, 50 εηψλ, θαπληζηή, ρσξίο 

καθξναγγεηαθέο επηπινθέο, κε ην αθφινπζν ιηπηδαηκηθφ πξνθίι: TC: 230mg/dl, HDL-C: 42mg/dL, 

TG: 250mg/dL θαη HbA1c: 7.5%. 

Α. Αηνξβαζηαηίλε 20mg 

Β. ηκβαζηαηίλε 10mg 

Γ. Ρνζνπβαζηαηίλε 10mg + Φαηλνθνκπξάηε 200mg 

Γ. ηκβαζηαηίλε 20mg + Δδεηηκίκπε 10mg 

Δ. Πξαβαζηαηίλε 20mg 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16 

Πνηνί αζζελείο ζεσξνχληαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα αηκνξξαγία; 

Α. Απηνί πνπ ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ ππέξηαζε 

Β. Απηνί πνπ έρνπλ HAS BLED score >2 

Γ. Οη ειηθησκέλνη 

Γ. Οη γπλαίθεο 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17 

Πνηνη αζζελείο έρνπλ απφιπηε αληέλδεημε ζηα λεψηεξα αληηπεθηηθά 

Α. Απηνί πνπ έρνπλ κεηαιιηθή βαιβίδα 

Β. Απηνί πνπ έρνπλ λενπιαζκαηηθή λόζν 

Γ. Απηνί πνπ ιάκβαλαλ βαξθαξίλε 

Γ. Απηνί πνπ πάζρνπλ από θνιπηθό πηεξπγηζκό 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18 

Σν εχξνο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ΙΝR γηα ηνπ αζζελείο κε θνιπηθή καξκαξπγή είλαη: 

Α. Κεηαμύ 1-2 

Β. Αλαιόγσο ηνλ αζζελή 

Γ. Μεηαμχ 2-3 

Γ. Κεγαιύηεξν ηνπ 3 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19 

Ιζρχεη γηα ηνλ ζηφρν γηα ηε HbA1c ζε ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνχο 

Α. Πξέπεη λα επηδηώθνπκε πάληα ηηκέο HbA1c < 6,5% 

B. Οη ηηκέο ηεο HbA1c 7,5-8,5% ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο 

Γ. Ζ ηηκή ηεο HbA1c δελ παίδεη θαλέλα ξόιν 

Γ. Ζ ηηκή ηεο HbA1c θαζνξίδεη ηελ επηβίσζε 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 20 

Ση δελ ηζρχεη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνχο 

Α. Οη θιηληθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ είλαη ζπρλά άηππεο 

Β. Ο απζηεξφο γιπθαηκηθφο έιεγρνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

Γ. Σα ειηθησκέλα άηνκα είλαη πην επαίζζεηα ζηηο ππνγιπθαηκίεο 

Γ. Ζ κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία πεξηνξίδεη ηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 21 

Ση δελ ηζρχεη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο δηαβεηηθνχο 

Α. Η πνιπνπξία κπνξεί λα απνπζηάδεη ιφγσ κεησκέλνπ νπδνχ επαλαξξφθεζεο γιπθφδεο απφ ηνπο 

λεθξνχο 

Β. Σα πεξίπινθα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα πξέπεη λα απνθεύγνληαη 

Γ. Ζ ζλεηόηεηα είλαη απμεκέλε ζε πεξίπησζε νμείαο κεηαβνιηθήο απνξξύζκηζεο 

Γ. Σν όθεινο ηνπ κεηαβνιηθνύ ειέγρνπ δηαπηζηώλεηαη κεηά ηελ πεληαεηία 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 22 

ηελ εθεβεία εκθαλίδεηαη 

Α. Κεησκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο 

Β. Αληίζηαζε ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο 

Γ. πλδπαζκόο θαη ησλ δύν 

Γ. Σίπνηε από ηα δύν 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23 

Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο ηχπνπ 2 

Α. Γελ εθδειώλεηαη πνηέ ζε παηδηά 

Β. Δθδειψλεηαη ζπρλφηεξα ζηελ εθεβεία απφ φηη ζηελ παηδηθή ειηθία 

Γ.  Υξεηάδεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ πάληα θάξκαθα 

Γ. Γελ πξνθαιεί επηπινθέο ζηελ ελήιηθν δσή 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24 

Η δηάγλσζε ηνπ Γ ζηελ παηδηθή ειηθία θαη εθεβεία γίλεηαη 

Α. Κε δηαθνξεηηθό θξηηήξην γηα ην ζάθραξν λεζηείαο από όηη ζε ελήιηθεο 

Β. Κε ίδην θξηηήξην γηα ην ζάθραξν λεζηείαο αιιά δηαθνξεηηθό γηα ην κεηαγεπκαηηθό 

Γ.  Κε ηα ίδηα ππόινηπα θξηηήξηα εθηόο από ηελ γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε 

Γ. Με ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζηνπο ελήιηθεο 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25 

Ο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο ζηελ εθεβεία είλαη 

Α. ίδηνο κε απηόλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

Β. ίδηνο κε απηόλ ησλ ελειίθσλ  

Γ. κεγαιύηεξνο από απηόλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

Γ. κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ ελειίθσλ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26 

Πνην/α απφ ηα παξαθάησ είλαη ζσζηφ/ά; 

Α. ε ΥΝΝ ε ηλζνπιηλναληίζηαζε απμάλεη 

Β. Ζ κεηθνξκίλε απμάλεη ηνλ θίλδπλν ΥΛΛ 

Γ. Ζ ξεπαγιηλίδε παξνπζηάδεη θπξίσο λεθξηθό κεηαβνιηζκό 

Γ. Η πηνγιηηαδφλε κπνξεί λα δνζεί κε αζθάιεηα ζε ΥΝΝ 

Δ. ε ΥΛΛ ε γιηκεπηξίδε είλαη ε αζθαιέζηεξε ζνπιθνλπινπξία 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27 

ε ΥΝΝ: 

Α. εκθαλίδεηαη ππεξγιπθαηκία 

Β.  ε ζλεηφηεηα απμάλεη 

Γ. ε κεηθνξκίλε δηαθόπηεηαη όηαλ ν GFR< 45 ml/min/1,73 m2 

Γ. ε HbA1c ππεξεθηηκά ην επίπεδν γιπθαηκηθήο ξύζκηζεο 

Δ. ε δόζε ηεο ηλζνπιίλεο ζπλήζσο απμάλεηαη 

 

 

 
 

 
 


