Eρωτήσεις
πολλαπλής επιλογής
Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση
1. Ποιό από τα παρακάτω δεν παρατηρείται στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;
α. Χρόνιος ξηρός βήχας
β. Μείωση DLCO
γ. Πληκτροδακτυλία
δ. Παροξυσμική δύσπνοια
2. Όλες οι παρακάτω παθήσεις προσβάλλουν τα άνω πνευμονικά πεδία καθ΄ υπεροχήν,
εκτός από την :
α. Σαρκοείδωση
β. Ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση
γ. Ιστιοκύττωση Χ
δ. Μεταπρωτοπαθή φυματίωση
3. Σε ποιό από τα παρακάτω νοσήματα η διαβρογχική βιοψία πνεύμονα έχει τη μικρότερη
διαγνωστική αξία;
α. IPF
β. Σαρκοείδωση
γ. Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση
δ. Ηωσινόφιλο κοκκίωμα
4. Ποιό από τα παρακάτω στοιχεία καθορίζει ουσιαστικά την πρόγνωση της IPF;
α. Η νεαρή ηλικία
β. Η απουσία πληκτροδακτυλίας
γ. Η αρχική ανταπόκριση στη θεραπεία
δ. Η διατήρηση φυσιολογικής διάχυσης για μεγάλο χρονικό διάστημα
5. Ποιό από τα παρακάτω σχετίζεται με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία της IPF;
α. Η μεγάλη ηλικία
β. Η αύξηση των λεμφοκυττάρων στο BAL
γ. Η προσβολή μόνο των κάτω πνευμονικών πεδίων
δ. Η απουσία πληκτροδακτυλίας
6. Ποιά είναι τα συνηθέστερα ευρήματα κατά την πρώτη προσέλευση ασθενούς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF);
α. Αιμόπτυση και πλευριτική συλλογή
β. Κυάνωση και πληκτροδακτυλία
γ. Ξηρός βήχας και δύσπνοια
δ. Παραγωγικός βήχας και αρθρίτιδα
7. Ποιό από τα παρακάτω φάρμακα ενοχοποιείται για πρόκληση πνευμονικής ίνωσης;
α. Αμιωδαρόνη
β. Ισονιαζίδη
γ. Κοκαΐνη
δ. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
8. Ποιό από τα παρακάτω νοσήματα εξελίσσεται συνηθέστερα σε πνευμονική ίνωση ;
α. Σαρκοείδωση
β. UIP
γ. COP
δ. Χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία
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9. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση εκτός από:
α. Η νόσος προσβάλλει όλες τις ηλικίες (κυρίως 50-60 έτη)
β. Η αναλογία ανδρών / γυναικών είναι 4/1
γ. Υπάρχει οικογενής επίπτωση της νόσου
δ. Η επίπτωση είναι περίπου 3/100.000
10. H DIP αποτελεί φάσμα νοσημάτων με ένα από τα παρακάτω:
α. IPF-UIP (ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση - συνήθη διάμεση πνευμονία)
β. AIP-DAD (οξεία διάμεση πνευμονία - διάχυτη κυψελιδική βλάβη)
γ. BOOP-COP (αναπνευστική βρογχιολίτιδα - οργανούμενη πνευμονία)
δ. RB-ILD (Αναπνευστική Βρογχιολίτιδα με Συνοδό Διάμεση Πνευμονία)
ε. LIP (λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία)
στ. NSIP (μη ειδική διάμεση πνευμονία)
11. Οργανούμενη πνευμονία (COP ή BOOP) μπορεί να επιπλέκει χορήγηση:
α. Μπλεομυκίνης
β. Ακτινοθεραπείας
γ. Αμιοδαρόνης
δ. Όλων των παραπάνω
12. Π
 οιό ποσοστό ασθενών με Λεμφοκυτταρική Διάμεση Πνευμονία (LIP) αναπτύσσει πνευμονική ίνωση ;
α. 10%
β. >20%
γ. >30%
δ. >50%
13. Π
 οιά είναι περίπου η θνητότητα της Οξείας Διάμεσης Πνευμονίας (ΑΙP) τους
πρώτους 1-2 μήνες από τη διάγνωσή της ;
α. > 10%
β. > 20%
γ. > 50%
δ. > 70%
14. Σ
 ε ποιά από τις παρακάτω ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες, δεν έχει διευκρινιστεί
αν τα κορτικοστεροειδή τροποποιούν τη φυσική πορεία της νόσου;
α. Κρυπτογενής Οργανούμενη Πνευμονία (COP)
β. Λεμφοκυτταρική Διάμεση Πνευμονία (LIP)
γ. Αποφολιδωτική Διάμεση Πνευμονία (DIP)
δ. Αναπνευστική Βρογχιολίτιδα με Συνοδό Διάμεση Πνευμονία (RBILD)
15. Π
 οιά από τις παρακάτω διάμεσες πνευμονίες προσβάλλει όλες τις ηλικίες και
τα δύο φύλα εξίσου;
α. COP
β. NSIP
γ. AIP
δ. DIP
ε. α+γ

Σωστές απαντήσεις:
1. δ, 2. β, 3. α, 4. γ, 5. β, 6. γ, 7. α, 8. β, 9. β, 10. δ, 11. δ, 12. γ, 13. γ, 14. β, 15. ε
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