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Εξετάσεις E έτους, 8 Οκτωβρίου 2010 

 

ΟΜΑ∆Α Α 

 

Ονοµατεπώνυµο  φοιτητού:  

 

Α.Μ:  

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 

Οι ερωτήσεις που σας δίνονται υπάγονται στις παρακάτω 3 κατηγορίες: 

α. Ερωτήσεις ανάπτυξης  

 Ερωτήσεις: 4,  Συνολικός βαθµός: 40  (10 βαθµοί/ερώτηση) 

β. Περιστατικά ασθενών  

Ερωτήσεις: 2,  Συνολικός βαθµός: 10 (5 βαθµοί /ερώτηση) 

γ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής   

 Ερωτήσεις: 10,            Συνολικός βαθµός: 50 ( 5 βαθµοί /ερώτηση) 

 

Όπου χρειάζεται, υπάρχουν έτοιµοι πίνακες που θα συµπληρωθούν οι 

απαντήσεις. 

Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστή απάντηση είναι µία.  

Καλή  επιτυχία!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ιατρική Σχολή 

3η Παιδιατρική Κλινική 

 
 

∆ιευθυντής : Καθηγητής  Ιωάννης Ν. Τσανάκας 

 
Ι̟̟οκράτειο Νοσοκοµείο 
Κωνσταντινου̟όλεως 49 
Θεσσαλονίκη 54642 
 Τηλ.: 2310-992982 
FAX: 2310-992981  
e-mail: tsanakas@med.auth.gr 
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Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (σύνολο: 4- βαθµός 4 x 10)  

1Α. Ποια είναι η διαφορά της αύξησης από την ανάπτυξη; 
1Β. Να αναφερθούν  οι οριακές ηλικίες  των παρακάτω δεξιοτήτων:  

α. Προσήλωση του βλέµµατος 
β. Συνειδητό χαµόγελο 
γ. Στήριξη κεφαλής 
δ. Βάδισµα χωρίς υποστήριξη  
 
Απάντηση 1A 
Αύξηση: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ανάπτυξη: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Απάντηση 1Β 
 Οριακή ηλικία 

α. Προσήλωση του βλέµµατος  

β. Συνειδητό χαµόγελο  

γ. Στήριξη κεφαλής  

δ. Βάδισµα χωρίς υποστήριξη   

 
 
2. Σύνδροµο Turner 

α. Να αναφέρετε 3 κλινικά ευρήµατα  στο σύνδροµο Turner. 
β. Πως είναι η νοητική ανάπτυξη; 
γ. Ποιος είναι ο καρυότυπος µε την µεγαλύτερη συχνότητα;  

 
 
α.. 3 κλινικά χαρακτηριστικά:  

        - ……………………………… 

        - ……………………………… 

        - ……………………………… 

β. Νοητική ανάπτυξη:  

γ. Κύριος καρυότυπος :  
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3. Οστική ηλικία: να αναφέρετε 2 αίτια προηγµένης οστικής ηλικίας και 2 αίτια 
καθυστερηµένης οστικής ηλικίας  
 
α. 2 αιτίες προηγµένης οστικής ηλικίας είναι:  

          - ……………………………………………………………………… 

          - ……………………………………………………………………… 

β. 2 αιτίες καθυστέρησης της οστικής ηλικίας είναι: 

          - ……………………………………………………………………… 

          - ……………………………………………………………………… 

 

 
 
4. Ποιες είναι οι 4  ανατοµικές βλάβες της καρδιάς  που περιλαµβάνει η τετραλογία 
Fallot; 

 

α)……………………………………………………………………………………

β)……………………………………………………………………………………

γ)……………………………………………………………………………………

δ)…………………………………………………………………………………… 

 
 
Β. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ (σύνολο: 2 - βαθµός 2 x 5) 

 
Περιστατικό 1: 

Σε αγόρι 6 ετών παρουσίασε µακροσκοπική αιµατουρία, οίδηµα, υπέρταση και 
αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης 4 εβδοµάδες µετά από πυοδερµία. Ο ιατρός 
διέγνωσε οξύ νεφριτικό σύνδροµο. 

α. Πως είναι συνήθως το χρώµα των ούρων σε αυτή την περίπτωση; 

β. Η επαναρρόφηση του νατρίου είναι αυξηµένη ή ελαττωµένη; 

γ. Τι χρειάζετε να ξέρετε (στο αίµα και στα ούρα) για να υπολογίσετε την FeNa και τι 
τιµή περιµένετε να βρείτε;  

δ. Πως περιµένετε να βρείτε το C3, C4, ANCA και ANA (απαντήστε µε ↑, ↓ ή  κ.φ  
 
Συµπληρώστε την απάντηση στις επόµενες 4 γραµµές  

α. χρώµα ούρων: ……………………………………………………….. 

β. Η επαναρρόφηση του νατρίου είναι ↑,  ↓,  κ.φ: (υπογραµµίστε το σωστό) 

γ. Στο αίµα µετράµε :………………………Στα ούρα  µετράµε :……………………… 

Τιµή FeNa: ……... 

δ. C3: ……C4: ……ANCA: …… ANA: : …… 
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Περιστατικό 2: 
Θήλυ βρέφος 8 µηνών προσκοµίζεται µε ιστορικό µειωµένης λήψης τροφής και 
ανησυχίας από 2 / µέρου, χωρίς πυρετό ή άλλα συµπτώµατα. ∆εν αναφέρονται 
ανάλογα συµπτώµατα σε άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Από την 
αντικειµενική εξέταση διαπιστώνετε καλή γενική κατάσταση, χωρίς ευρήµατα από τα 
επιµέρους συστήµατα.  
 
2α. Ποια από τις παρακάτω παρακλινικές εξετάσεις θα ζητήσετε:  
α. Γενική αίµατος 
β. Γενική ούρων  
γ. Ακτινογραφία κοιλίας 
δ. Βιοχηµικό έλεγχο 
ε. Καλλιέργεια αίµατος 
 
2β. ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
(10 ερωτήσεις x 5/ερώτηση= 50 βαθµοί - µια σωστή απάντηση)  
 
Ε1. Για την  πυλωρική στένωση, ένα από τα παρακάτω είναι σωστό : 

α) Εµφανίζεται συνήθως µετά τον 6ο µήνα της ζωής 
β) Εκδηλώνεται µε µη χολώδεις εµέτους 
γ) Προκαλεί µεταβολική οξέωση  

 
Ε2. Στην αντιµετώπιση της µεσογειακής αναιµίας ποια από τα παρακάτω είναι 
σωστά; 

α) Μεταγγίζουµε 
β) ∆ίνουµε σίδηρο 
γ) ∆ίνουµε γ-σφαιρίνη 
δ) Αποσιδήρωση 
ε) α+δ 
στ) α+γ 

 
Ε3. Στην δρεπανοκυτταρική αναιµία  

α) Η αναιµία είναι ορθόχρωµη  
β) Κληρονοµείται µε τον επικρατούντα χαρακτήρα  
γ) Μπορεί να κάνει απλαστικές κρίσεις  
δ) α+γ 
ε) α+β  

 
Ε4. Σχετικά µε το σύνδροµο Down: 

α) Η πλειονότητα των περιπτώσεων (95%) οφείλονται σε µη διάζευξη του 
χρωµοσώµατος 21 κατά την µείωση  
β) Η συχνότητα του συνδρόµου Down η οποία οφείλεται σε µη διάζευξη, 
αυξάνεται µε την πρόοδο της µητρικής ηλικίας 
γ) Ο επίκανθος αποτελεί ένα από τα 8 διαγνωστικά κριτήρια του Fried  
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δ) Τυπικό χαρακτηριστικό αποτελεί ο επίκανθος, καθώς και τα κοντά δάκτυλα 
των χεριών  
ε) α+β+γ 
στ) α+β+γ+δ 

 
Ε5. Το Σύνδροµο Αναπνευστικής ∆υσχέρειας στο νεογνό: 

α. Οφείλεται στην ανεπάρκεια επιφανειοδραστικού παράγοντα 
β. Παρουσιάζεται µε την ίδια συχνότητα σε τελειόµηνα και πρόωρα 
γ. Εκδηλώνεται  µετά τον τοκετό ή τις πρώτες 4 ώρες της ζωής  
δ. Η ακτινογραφία θώρακα χαρακτηρίζεται από αεροβρογχογράφηµα και 

δικτυοκοκκώδη εµφάνιση  
ε. Για την πρόληψη χορηγούνται  κορτικοστεροειδή αµέσως µετά τη γέννηση 
στ. α+γ+δ 
ζ. α+ε  

 
Ε6. Τα παρακάτω ∆ΕΝ ισχύουν για την αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου: 

α. Το σηµείο Ortolani είναι αρνητικό. 
β. Παρατηρείται συχνότερα στα κορίτσια. 
γ. Το φάσκιωµα βελτιώνει την κατάσταση 
δ. Σε υποψία δυσπλασίας συνιστάται η χρήση διπλής πάνας 
ε. Τα β+δ 
στ. Τα α+γ 
ζ. Τα γ+δ 

 
Ε7. Τα παρακάτω ισχύουν για το αιφνίδιο εξάνθηµα: 

α. Παρατηρείται ερύθηµα των παρειών που θυµίζει σηµάδι από χαστούκι 
β. Οφείλεται στον παρβοϊό Β19 
γ. Αποτελεί συχνή αιτία πυρετικών σπασµών 
δ. Ο πυρετός υποχωρεί µε την εµφάνιση του εξανθήµατος 
ε. Τα β+γ 
στ. Τα γ+δ 
ζ. Τα α+β 

 
Ε8. Τα παρακάτω εµβόλια περιέχουν ζώντες µικροοργανισµούς: 

α. Πνευµονιοκόκκου 
β. Ανεµευλογιάς 
γ. Φυµατίωσης 
δ. Γρίπης 
ε. Ηπατίτιδας Β 
στ. Τα β+γ 
ζ. Τα α+ε 

 
Ε9. Aπόφραξη των αεροφόρων οδών µπορεί να συµβεί σε: 

α. Τέτανο 
β. Παρωτίτιδα 
γ. ∆ιφθερίτιδα 
δ. Κοκκύτη 
ε. Λοιµώδη Μονοπυρήνωση 
στ. Τα α+γ 
ζ. Τα γ+ε 
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Ε10. Η διάγνωση της γαστροοισοφαγικής παλινδροµικής νόσου γίνεται µε όλα τα 
παρακάτω εκτός: 

α. Βαριούχο γεύµα 
β. Ενδοσκόπηση και βιοψία 
γ. ∆ιάβαση λεπτού εντέρου 
δ. Σπινθηρογράφηµα οισοφάγου 
ε. 24ωρη pHµετρία 

 


