
 1 

 

Εξετάσεις ΣΤ έτους, 4 Νοεµβρίου 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: 20  (5/ερώτηση) 

β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοιχίας   

 Ερωτήσεις: 4,            Συνολικός βαθµός: 20 ( 5/ερώτηση) 

γ. Περιστατικά ασθενών  

Ερωτήσεις: 6,  Συνολικός Βαθµός: 60 (10/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 



 2 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (σύνολο: 4- βαθµός 4 x 5)  

 

1. Φαινυλκετονουρία (PKU):  
α) Πως κληρονοµείται; 
β) Αναφέρατε το ένζυµο που λείπει. Ποια αντίδραση µετατροπής αµινοξέων καταλύει 
το ένζυµο αυτό;  
γ) Γιατί ο προληπτικός έλεγχος  των νεογνών περιλαµβάνει την  PKU;  

Οι απαντήσεις να δοθούν στον παρακάτω πίνακα 
  
α) Τρόπος κληρονοµικότητας της φαινυλκετονουρίας:  

………………………………………………………………………………. 

β) Μετατροπή του αµινοξέος ………………….στο αµινοξύ ……………………. 

γ) Η σηµασία του προληπτικού ελέγχου  των νεογνών για φαινυλκετονουρία  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. Ποια αίτια σπασµών χρειάζονται επείγουσα διάγνωση και αντιµετώπιση. 

 ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ποια η ενδεικνυόµενη αντιµικροβιακή αγωγή σε: 
α) Κορίτσι 3 ετών µε ουρολοίµωξη (χαµηλός πυρετός, καλή γενική κατάσταση) πριν 
από τη λήψη του αντιβιογράµµατος (εµπειρική θεραπεία) 
β) Νήπιο 2 ετών µε λοβώδη πνευµονία 
γ) Νήπιο 18 µηνών µε βήχα και ρινίτιδα το οποίο κατά την αντικειµενική εξέταση 
έχει λευκωπό επίχρισµα στις αµυγδαλές 
δ) Αγόρι 4 ετών µε οξεία µέση ωτίτιδα 
 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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4. Αναφέρατε 3 αιτίες άµεσης και 3 έµµεσης υπερχολερυθριναιµίας σε νεογνό.  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ  

(σύνολο: 4- βαθµός 4 x 5) 

 

1. Ποιο  από τα παρακάτω είναι λάθος στην σπειραµατικής προέλευσης αιµατουρία;  
α) ΙgΑ νεφροπάθεια 
β) Οξεία µεταλοιµώδης σπειραµατονεφρίτιδα 
γ) Ουρολοίµωξη  
δ) Παραµορφωµένα ερυθρά  
 

2. Ποιο από τα παρακάτω δεν προκαλεί θροµβοπενία:  
α) Απλαστική αναιµία 
β) Πορφύρα Henoch-Schönlein 
γ) Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 
δ) Αιµολυτικό ουραιµικό σύνδροµο 
 
 
3. Ποιο ή ποια από τα παρακάτω σχετίζονται µε τη σταφυλοκοκκική πνευµονία στα 
παιδιά; 
α) Έχει βαριά κλινική εικόνα 
β) Είναι το συχνότερο αίτιο βακτηριακής πνευµονίας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
γ) Χαρακτηρίζεται από εµφάνιση αερωδών κύστεων στην ακτινογραφία θώρακα 
δ) Αντιµετωπίζεται µε χορήγηση αµπικιλλίνης ενδοφλέβια 
ε) Μπορεί να συνοδεύεται συχνά από συριγµό στην αναπνοή. 
στ) τα α+δ 
ζ) τα α+γ 
η) τα γ+δ  
 
4. Η βρογχιολίτιδα σχετίζεται µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 
α) Μυκόπλασµα της πνευµονίας 
β) Ιό του αναπνευστικού συγκυτίου 
γ) Εµφανίζεται κυρίως τους χειµερινούς µήνες 
δ) Προσβάλλει βρέφη <12 µηνών 
ε) Το βρέφος µπορεί να έχει αναπνοές >50/min 
στ) τα α+γ+δ+ε 
ζ) τα β+γ+δ+ε 
η) τα β+γ+δ 
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Γ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (σύνολο: 6- βαθµός 6 x 10)  

 

1. Αγόρι 7 ετών παρουσιάζει από 24ώρου διαλείπον κοιλιακό άλγος, οίδηµα στην 
περιοχή της ράχης της δεξιάς άκρας χειρός και κηλιδοβλατιδώδες–πορφυρικό 
εξάνθηµα στα κάτω άκρα και στους γλουτούς. Εργαστηριακά διαπιστώθηκε 
πρωτεϊνουρία και αιµατουρία.  
α) Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση; 
β) Πως περιµένετε να βρεθούν οι αιµατολογικές παράµετροι (λευκά αιµοσφαίρια, 
αιµοσφαιρίνη, αιµοπετάλια);  
γ) Ποιές επιπλοκές θεωρούνται σηµαντικές κατά την οξεία φάση της νόσου;  
δ) Ποιά είναι η θεραπεία στην πλειονότητα των περιπτώσεων (όχι του συγκεκριµένου 
παιδιού); 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Αγόρι 6 ετών µε εµπύρετο από 7ηµέρου προσκοµίζεται στα Εξωτερικά Ιατρεία. 
Κατά την αντικειµενική εξέταση διαπιστώθηκε: φαρυγγοαµυγδαλίτιδα  µε έντονο 
λευκωπό επίχρισµα που κάλυπτε τις αµυγδαλές και τον περιβάλλοντα χώρο των 
παρισθµίων, ελαφρά διόγκωση  των τραχηλικών λεµφαδένων και διόγκωση του ήπατος 
και του σπληνός.  
α) Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση; 
β) Ποιο «τυπικό» εύρηµα θα περιµένατε να βρείτε  στην εξέταση του περιφερικού 
αίµατος; 
γ) Πως θα επιβεβαιωθεί η διάγνωση; 
δ) Να αναφέρετε 2 πιθανές επιπλοκές 
 

Οι απαντήσεις να δοθούν στον παρακάτω πίνακα 

α) Η πιο πιθανή διάγνωση:……………………………………………………………. 

β) «Τυπικό» εύρηµα στην εξέταση του περιφερικού αίµατος: 

………………………………………………………………………………………… 

γ) Επιβεβαίωση της διάγνωσης:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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δ) ∆ύο πιθανές επιπλοκές: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Σε κορίτσι 9 ετών σε εξέταση των ούρων µε ταινίες (dipstick) διαπιστώθηκε 
πρωτεϊνουρία 3+. Στην  µικροσκοπική εξέταση των ούρων δεν διαπιστώθηκε 
µικροσκοπική αιµατουρία.  

1 Από τον βιοχηµικό έλεγχο διαπιστώθηκε: ουρία: 30 mg/dl, κρεατινίνη: 0,8 
mg/dl, λευκωµατίνη ορού: 3,5 g/dl 

2 Στην 24-ωρη συλλογή ούρων βρέθηκε απέκκριση πρωτεϊνών 60 mg/dl σε 
όγκο ούρων 900 ml.  

3 Το βάρος του παιδιού  βρέθηκε 25 Kg και η επιφάνεια υπολογίστηκε µε βάση 
το βάρος και το ύψος σε 0,8 m2  

α) Στο συγκεκριµµένο παιδί: πόση είναι η 24ωρη απέκκριση πρωτεϊνών, 
υπολογιζόµενη σε mg/24ωρο  

β) Οι τιµές ουρίας, κρεατινίνης και λευκωµατίνης ορού είναι φυσιολογικές; 
γ) Ποια είναι η τιµή λευκωµατίνης του  ορού, κάτω από την οποία (<) η 

λευκωµατουρία ορίζεται ως λευκωµατουρία νεφρωσικού τύπου; 
δ) Γενικά, ποια είναι η τιµή της 24ωρης απέκκρισης πρωτεϊνών, πάνω από την 

οποία (>) η λευκωµατουρία ορίζεται ως νεφρωσικού τύπου (εκφρασµένη σε 
mg/m2/24ωρο); 

ε) Στο συγκεκριµµένο παιδί, ποια τιµή της 24ωρης απέκκρισης πρωτεϊνών, θα 
προσδιορίσει ότι  πρόκειται για πρωτεϊνουρία νεφρωσικού τύπου (εκφρασµένη σε 
mg/24ωρο); 

 

Οι απαντήσεις να δοθούν στον παρακάτω πίνακα 

α) Στο συγκεκριµένο παιδί η 24ωρη απέκκριση των πρωτεϊνών των ούρων είναι:  

……………………………………………………………………………….. 

β) Οι  τιµές ουρίας, κρεατινίνης και λευκωµατίνης ορού:  

……………………………………………………………………………….. 

γ) Λευκωµατίνη ορού στο νεφρωσικό σύνδροµο:   

<……………………………………………………………………………… 

δ) 24ωρη απέκκριση πρωτεϊνών σε νεφρωσικό σύνδροµο (mg/m2/24-ωρο):  

>……………………………………………………………………………… 

ε) Στο συγκεκριµένο παιδί, η 24ωρη απέκκριση πρωτεϊνών, σε περίπτωση 

νεφρωσικού συνδρόµου (mg/24ωρο) είναι : 

. …………………………………………………………………………. 

 

4. Αγόρι 2 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία µε πυρετό έως 37,5 οC από 
3ηµέρου, βράγχος φωνής και εισπνευστικό συριγµό µε σταδιακή εµφάνιση  από 
8ώρου. Στην αντικειµενική εξέταση έχει  µέτρια υπνηλία, ωχρότητα, 55 
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αναπνοές/min, εισολκές µεσοπλευρίων διαστηµάτων και σφαγής και στην ακρόαση 
εισπνευστικό συριγµό αµφοτερόπλευρα και SaO2=91%. 
Ποια είναι η πρώτη σας ενέργεια; 
α) Τραχειοτοµή για την άµεση απελευθέρωση των αεροφόρων οδών  

β) ∆ιενέργεια  ακτινογραφίας θώρακος σε εισπνοή και εκπνοή 

γ) Χορήγηση Ο2 και εισπνεόµενης αδρεναλίνης  

δ) Χορήγηση Ο2, εισπνεόµενης αδρεναλίνης και κεφουροξίµης ενδοφλέβια 

∆ικαιολογείστε την απάντησή σας. 
 
……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Ζευγάρι υγιών γονέων αποκτά παιδί µε κλινική εικόνα συνδρόµου Down. Στον 
καρυότυπο του παιδιού βρέθηκε µετάθεση 21;21. Η ίδια µετάθεση βρέθηκε στον 
καρυότυπο της µητέρας. Ποια γενετική συµβουλή θα δώσετε στους γονείς για 
επόµενη κύηση. ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.  
 
……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Βρέφος 2 µηνών προσκοµίζεται λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης βάρους και 
ογκωδών διαρροϊκών κενώσεων από µηνός χωρίς πυρετό. Το βρέφος είχε βάρος 
γέννησης 3,2 kg και δεν θηλάζει. Κατά την αντικειµενική εξέταση το βάρος είναι 
κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση για την ηλικία του και τα υπόλοιπα 
σωµατοµετρικά φυσιολογικά, ενώ διαπιστώνεται µέτρια αφυδάτωση. Από τον 
εργαστηριακό έλεγχο οι τιµές της ουρίας και κρεατινίνης είναι σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Οι τιµές των ηλεκτρολυτών είναι: Na=132 mEq/l, K=3,6 mEq/l και Cl=108 
mEq/l. Στον έλεγχο της οξεοβασικής ισορροπίας διαπιστώθηκαν: pH=7,25, pCO2=23 
mm Hg, HCO3=12 mEq/l.  
α) Υπάρχει διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας και ποια; 
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β) Πως θα προχωρήσετε στη διερεύνησή της; 
γ) Ποια η διαφορική σας διάγνωση – δικαιολογείστε την απάντησή σας.  
 
……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 


