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Примерен тест по сърдечно-съдова хирургия 
 
1. Кое от следните твърдения, отнасящо се до анатомичните особености на 
перикарда е невярно? 
а) Перикардът се състои от два слоя; 
б) Серозният перикард има два подслоя: (висцерален и париетален); 
в) Приблизително 200-500 mL перикардна течност обикновено се намира в 
перикардното пространство; 
г) Серозните перикардни слоеве са облицовани с мезотелиални клетки, които 
секретират и резорбират перикардна течност 
 
2. При пациентка, приемаща Синтром след имплантация на изкуствена сърдечна 
клапа и оплаквания от подуване и посиняване на подбедрицата след битова 
травма, е необходимо да изследваме: 
а) Фибриноген 
б) Д-димери 
в) INR 
г) аРТТ 
 
3.В спешно отделение постъпва възрастен пациент със силна болка в гърдите, 
ирадиираща между скапулите, започнала внезапно и на фона на артериална 
хипертония. При прегледа забелязвате отслабен пулс на киткови артерии в дясно, 
измереното на а.брахиалис АН в дясно е 130/85, а в ляво – 180/105. Вероятната 
диагноза е: 
а) Остър миокарден инфаркт 
б) Тромбоемболия на десен горен крайник 
в) Дисекация на аортата 
г) тромбоза на палмарната арка в дясно  

4. Кое от следните твърдения, отнасящо се до анатомичните особености на лявата 
вътрешна гръдна артерия (LIMA / LITA) е невярно? 
а) Лявата вътрешна гръдна артерия води началото си от десцендентната торакална 
аорта; 
б) Лявата вътрешна гръдна артерия води началото си от проксималния сегмент на 
лявата подключична артерия и е медиално разположена спрямо m. scalenus anterior; 
в) Лявата вътрешна гръдна артерия преминава и се разполага по задната повърхност на 
гръдната стена, приблизително на 2 cm. латерално от левия стернален ръб, и се 
придружава от вътрешни гръдни вени, намиращи се от двете й страни; 
г) Лявата вътрешна гръдна артерия завършва на нивото на  VI-то междуребрено 
пространство 
 
5. Най-честата цианотична вродена сърдечна малформация, която се установява 
при деца, преживяли до 1 година и представлява  4-6% от всички вродени 
сърдечни заболявания, е: 
а) Транспозиция на големите артерии (TGA); 
б) Тетралогия на Fallot (ToF); 
в) Тотално аномално вливане на пулмоналните вени (TAPVC); 
г) Синдром на хипопластичното ляво сърце (HLHS) 
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6. Най-честата причина за тежка цианоза при новороденото, която може да доведе 
до смърт, ако не се лекува, е характерна за: 
а) Транспозиция на големите артерии (TGA); 
б) Тетралогия на Fallot (ToF); 
в) Синдром на Eisenmenger; 
г) Коарктацията на аортата (CoA) 
 
7. Най-често срещаният тип (70-80%) дефект на междукамерната преграда (VSD) 
е: 
а) Инфундибуларният или суб-аратериален (суб-аортен и суб-пулмонален); 
б) Перимембранозният или коновентрикуларен; 
в) Тип AV-канал; 
г) Мускулният тип и/или дефект тип “Swiss cheese” 
 
8. Най-честият хирургичен достъп за извършване на операцията аорто-коронарен 
байпас (АКБ) е: 
а) Лявата антеролатерална торакотомия; 
б) Мини-стернотомия; 
в) Медианна стернотомия; 
г) Суб-ксифоиден достъп 
 
9. Какви са принципите на лечение на angina pectoris?: 
а) Консервативни (спиране на тютюнопушенето, здравословна диета, контрол на 
кръвното налягане, контрол на диабета); 
б) Медикаментозни (антиагрегант, статин, нитрат, бета-блокери, блокер, калциеви 
антагонисти); 
в) Перкутанна коронарна интервенция (PCI) - балонна ангиопластика, имплантиране на 
метални стентове или медикамент-излъчващи стентове;; 
г) Хирургия - аорто-коронарен байпас (АКБ); 
д) A, B, C & D - вярно; 
е) Само C & D – вярно 
 
10. Кое от следните твърдения, отнасящо се до миокардната исхемия не е вярно?: 
а) Миокардната исхемия представлява дисбаланс между доставката и потребността на 
кислород в миокарда; 
б) Миокардната исхемия представлява исхемично-индуцирана кардиомиоцитна загуба 
(некроза) и е причинена от оклузия на коронарна артерия; 
в) Остра миокардна исхемия води до остър коронарен синдром, който представлява 
група от клинични състояния; 
г) Миокардната исхемия причинява angina pectoris 
 
11. Основната цел на извършването на операцията аорто-коронарен байпас (АКБ) 
е да се постигне пълна реваскуларизация чрез заобикаляне на всички тежки 
стенози (намаление с най-малко 50% диаметър) във всички коронарни артерии и 
клонове с диаметър около 1 mm. или повече. 
а) Вярно; 
б) Невярно 
 
12. При пациент със сърдечна тампонада е най-добре да се извърши: 
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а) Перикардиоцентеза, последвана от окончателна торакотомия, ако е необходимо 
б) Само перикардиоцентеза 
в) Отворена торакотомия и кардиорафия 
г) Срединна стернотомия  
 
13. Най-често срещаният клапен дефект в резултат на ревматизъм е: 
а) Митрална стеноза 
б) Митрална недостатъчност 
в) Аортна стеноза 
г) Аортна недостатъчност 
 
14. Кое от следните твърдения е вярно по отношение на морфологията на 
сърдечните миксоми? 
а) Тези тумори най-често се срещат в лявото предсърдие 
б) Миксомите винаги имат характерна твърда текстура и рядко предизвикват системни 
емболизации 
в) Миксомите обикновено са прикрепени към клапните платна  
г) Нямат злокачествен потенциал 
 
15. Кое от следните твърдения е вярно по отношение на синдрома на Картегенер? 
а) Декстрокардия, бронхиектазии и пансинузит 
b) Situs inversus на белите дробове с левокардия 
в) Аномално начало на коронарна артерия от ствола на белодробната артерия 
г) Тотално аномално вливане на белодробните вени 
 
16. Комбинацията от дясна сърдечна недостатъчност, повишено централно 
венозно налягане и наличие на глухи сърдечни тонове, е известно като: 
а) триадата на Whipple 
б) Триада на Saint 
в) Триадата на Beck 
г) симптом на Murphy 
 
17. Кое от следните твърдения относно острата дисекация на възходящата аорта е 
правилно? 
а) Болничната смъртност при незабавно хирургично лечение е значително по-ниска от 
тази при медикаментозното лечение  
б) Състоянието може лесно да се отдиференцира от остър коронарен синдром  
в) Перикардната тампонада е най-честата причина за смърт 
г) Всички посочени  
 
 
18. Рискови фактори за появата на остра дисекация на аортата са: 
а)Хипертония 
б)Исхемияна болест на сърцето 
в)Бременост 
г)Хипопитуитаризъм 
 
 
19. Кое заболяване води до появата на остра аортна клапна инсуфициенция 
а)Остра дисекация на аортата  
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б)Белодробна тромбоемболия 
в)Остър миокарден инфаркт 
г)Сифилистичен аортит с образуване на аневризма на асцендентната аорта 
 
20. Златен стандарт при диагностиката на коронарната болест на сърцето е 
а)Коронарография 
б)Компютърна томография с контраст 
в)Ядреномагнитен резонанс 
г)Ехокардиография 
 
21. Истинските аневризми на артериалните съдове включват: 
а)всички слоеве на стената на съда 
б)само ендотелния слой 
в)само адвентициалния слой 
г)не съдържат слоеве от стената на съда. 
 
22. Клаудикацио интермитенс е симптом на: 
а)остра артериална недостатъчност 
б)хронична артериална недостатъчност 
в)асцендиращ варикофлебит 
г)руптурирала аневризма на периферен съд 
 
23. При физикален преглед на пациент с остра артериална недостатъчност се 
открива: 
а) затопляне на крайника с оток 
б) ливедо ретикуларис 
в) липса на пулс 
г) анкилоза с ограничен обем на движения в засегнатия крайник 
 
24. Артериалната тромбоемболизация се дължи на: 
а) Дискинезия на лява камера 
б) предсърдно мъждене 
в) проксимални аневризмални разширения на съдовете 
г) всички изброени 
 
25. Ендоваскуларно лечение на кръвоносните съдове се осъществява чрез: 
а) специално конструиран гъвкав ендоскоп 
б) пункционен достъп под рентгенов контрол 
в) отделни оперативни достъпи 
г) всички изброени 
 
26. ABI е индекс, показващ съотношението между: 
а) средното артериално налягане измерено на брахиалната и глезенни артерии 
б) систоличното артериално налягане измерено на брахиалната и глезенни артерии 
в) систоличното артериално налягане, измерено на бедрената и аксиларната артерии 
г) процент на стеноза на каротидна артерия  
 
27. Критична артериална исхемия е налице при следните критерии: 
а) ABI под 0.4 
б) наличие на рани 
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в) продължителност на оплакванията над 14 дни 
г) всички изброени 
 
28. От всички периферни артерии с най-висока честота се срещат аневризмите на: 
а) а.лиеналис 
б) а.реналис 
в) а.феморалис 
г) а.поплитеа 
 
29. При болни със синдром на Марфан е налице предиспозиция за: 
а) Развитие на дълбока венозна тромбоза 
б) Рецидивиращи артериални емболии 
в) Формиране на аортни и артериални аневризми 
г) Всички изброени 
 
30. При случайно открита асимптоматична аневризма на абдоминалната аорта с 
диаметър 43мм без ангажиране на клоновете на аортата препоръката към 
пациента е: 
а) Планово отворено оперативно лечение или ендоваскуларно протезиране  
б) Спешно отворено оперативно лечение или ендоваскуларно протезиране 
в) Ежегодно проследяване чрез УЗД/КТ; контрол на артериалното налягане и липидния 
профил 
г) Генетично изследване за дефекти в коагулацията 
 
31. Едностранна левостранна варикоза в млада възраст се асоциира най-често с: 
а) Синдром на Пейджет – Шрьотер 
б) Синдром на Рейно 
в) Синдром на Мей-Търнър 
г) Синдром на Марфан 
 
32. Болест на Пейджет Шрьотер се нарича: 
а) Притискане на лява обща илиачна вена от дясна обща илиачна артерия 
б) Притискане на а.поплитеа в задколянната ямка 
в) Тромбоза на вена субклавиа/вена аксиларис 
г) Поява на незарастващи рани по подбедрицата след прекарана ДВТ. 
 
33. Поведението при пациенти със Синдром на Рейно включва:  
а) осъществяване на съдово-хирургична оперативна реконструкция 
б) осъществяване на перкутанна транслуменна ангиопластика 
в) препоръка за избягване на провокиращия стимул 
г) ограничаване на приема на високоалкохолни напитки 
 
34. За диагностика на заболяванията на артериалните и венозни съдове НЕ се 
използват следните изследвания: 
а) Директна конвенционална ангиография, компютър томографска ангиография, 
магнитно резонансна ангиография 
б) УЗД+ доплер, периферна плетизмография, реография 
в) рентгеноскопия, ортопантомография, иригография 
г) ивназивно и неинвазивно измерване на периферно артериално и венозно налягане, 
определяне на ABI, TcpO2- метрия. 
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35. Оперативното лечение на пациенти с хронична артериална недостатъчност НЕ 
включва: 
а) емболектомия с балон-катетър на Фогърти 
б) байпас с автовена или синтетична съдова протеза 
в) дезоблитерация на атеросклеротична плака 
г) разширяваща пач-пластика 
36. Кава-филтър е индициран за имплантация при пациенти с: 
а) предсърдно трептене и неколкократни епизоди на периферна артериална 
емболизация 
б) асцендиращ варикофлебит на вена сафена магна 
в) доказани вродени или придобити дефекти в коагулацията 
г) неколкократни епизоди на БТЕ с източник под нивото на реналните вени. 
 
37."Homans' симптома е патогномоничен за: 
а) Мозъчен инсулт 
б) Дълбока венозна тромбоза 
в) Артериална емболия 
г) Пулмонален емболизъм 
 
38.Синдрома на изхода на гръдната клетка (TOS) може да е рзултат от:   
а) травма 
б) Анатомична вариация - например ""шийно ребро"" 
в) A и B  
г) Нито едно от изброените  
39. Тромбофилията е:    
а) Клинична форма на болестта на Рейно 
б) Абнормно състояние на коагулацията, при което има повишен риск от 
тромбообразуване 
в) Състояние, водещо до исхемия на крайника 
г) Нито едно от изброените. 
 
40. Кой от изброените медикаменти трябва да бъде спрян при предстояща 
оперативна интервенция?  
а) Beta-блокер 
б) Заместителна терапия със тиреоидни хормони 
в) Антиагрегантна терапия 
г) Стероидна терапия"  
 
41. Турникетът е:  
а) Компресивен чорап 
б)Леплива марлена превръзка за покриване на раната 
в) Плътно стегната лента около крайника, целяща да ограничи кръвозагубата 
г) Нито едно от изброените. 
 
42.Артериалното кървене:  
а)Обикновено е червено/кафеникаво на цвят 
б) Обикновено се спира лесно 
в) Изисква компресия, приложена проксимално от раната 
г) Нито едно от изброените. 
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43. “Subclavian steal”-синдрома се изявява с:  
а)Отпадна неврологична симптоматика 
б) Инвертиран кръвоток в ипсилатералната вертебрална артерия 
в) Клаудикацио на горен крайник 
г) Увеличено систолно налягане на ипсилатералната ръка 
 
44. Класическото лечение на ДВТ е:  
а)Антиагрегантна терапия и повишена физичеста активност 
б) Антикоагулантна терапия и раздвижване с еластична компресия 
в) Диуретична терапия и контрол на водно-солевия баланс 
г) Beta-блокер и ЕКГ контрол  
 
45. Най-честото усложнение на ДВТ е:  
а) Миокарден инфаркт 
б) Пневмония 
в) Пулмонална емболия 
г)Нито едно от изброените 
 
46. Кое от посочените е ендоваскуларна процедура?  
а) Стрипинг 
б) Ендовенозна лазерна аблация 
в)Флебокутанеорафия 
г) Кросектомия 
 
47. Каква е дефиницията за варикозни вени?  
а) Възпалени вени 
б) Вени след пункция за инфузионна терапия 
в) Абнормно удължени и разширени вени, промониращи над нивото на кожата 
г) Вените, разположени в коремната кухина  
 
48. Каква е физиологичната посока на пропускане на венозните клапи на долни 
крайници? 
а) Каудална за дълбоката венозна система 
б) Краниална за повърхностната венозна система 
в) От дълбочина към повърхността за перфораторните вени 
г) Каудална за повърхностната венозна система 
 
49. Как бихте интерпретирали резултат от изследване на брахио-стъпален индекс 
(ABPI) : 1,0? 
а) Критична исхемия на крайника 
б)  нормален 
в) Калциноза на магистралните съдове 
г) Невъзможен резултат - вероятна лабораторна грешка  
 
50. Аортната дъга:  
а)  Няма клонове 
б)  Има два главни клона 
в)  Има три главни клона 
г)  Има седем главни клона 
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