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

1 οµάδας Α ή 2 οµάδας Β. Απάντηση: σελ 96, 659 (Βιβλίο: Βασική Παιδιατρική, 
Κανακούδη- Τσακαλίδου, Γ. Κατζός, University Studio Press, 2007) 
 
2 οµάδας Α ή 4 οµάδας Β: 
α) υπογλυκαιµία, β) ηλεκτρολυτικές διαταραχές (πχ υπονατριαιµία, υπασβεστιαιµία), 
γ) λοίµωξη ΚΝΣ (µηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα), δ) καταστάσεις µε αυξηµένη 
ενδοκράνια πίεση (υδροκέφαλος, ενδοεγκεφαλική αιµορραγία, όγκοι) (σελ. 563, 569, 
574, 723, 728).  
 
3 οµάδας Α και οµάδας Β: 
α) πιθανές επιλογές σαν θεραπεία πρώτης γραµµής: αµοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό 
οξύ, κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς, κοτριµοξαζόλη. Εφόσον η κατάσταση του παιδιού 
είναι καλή, µπορούν να χορηγηθούν per os.  
β) αµοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό οξύ, κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς, αµπικιλλίνη 
(ενδοφλέβια χορήγηση, εφόσον πρόκειται για λοβώδη πνευµονία σε νήπιο 2 ετών). 
γ) δεν χρειάζεται αντιµικροβιακή αγωγή γιατί πρόκειται για ιογενή λοίµωξη 
(συνυπάρχουν βήχας και ρινίτιδα). Επιπλέον η στρεπτοκοκκική 
φαρυγγοαµυγδαλίτιδα αφορά κυρίως παιδιά >3ετών. 
δ) αµοξυκιλλίνη σε υψηλή δόση (90 mg/kg/24ωρο).  
 
4 οµάδας Α και 1 οµάδας Β. Απάντηση: σελ 158-159. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ  

(σύνολο: 4- βαθµός 4 x 5) 

 
Οµάδα Α 
 
1: γ (σελ 427, πίνακες 14.9 & 14.10),  2: β, 3: ζ, 4: ζ. 
 
Οµάδα Β 
 
1: η, 2: β (σελ 427, πίνακες 14.9 & 14.10),  3: στ, 4: γ 
 
Γ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (σύνολο: 6- βαθµός 6 x 10)  

 
1 οµάδας Α ή 2 οµάδας Β. 
α) Αλλεργική πορφύρα  των Henoch - Shonlein 
β) Αιµατολογικές παράµετροι: φυσιολογικές  
γ) Σηµαντικές επιπλοκές κατά την οξεία φάση της νόσου: από το γαστρεντερικό, από 
τους νεφρούς και από το ΚΝΣ. 
δ) Η θεραπεία στην πλειονότητα των περιπτώσεων: καµιά θεραπευτική αγωγή, µόνο 
συµπτωµατική (ενυδάτωση επί γαστρεντερικών συµπτωµάτων, αντιφλεγµονώδη επί 
αρθρίτιδας, αντιπυρετικά-αναλγητικά για πυρετό και κακουχία) 
(σελ 629-630).  
 
2 οµάδας Α ή 5 οµάδας Β. 
α) Λοιµώδης µονοπυρήνωση  



β) Παρουσία στο περιφερικό αίµα «άτυπων» ή «διεγερµένων λεµφοκυττάρων  
γ) Επιβεβαίωση της διάγνωσης: ανεύρεση ειδικών IgM και IgG αντισωµάτων έναντι 
του αντιγόνου του ελύτρου (VCA, αντικαψιδικών αντισωµάτων) 
δ) ∆υο πιθανές επιπλοκές: απόφραξη αεροφόρων οδών, ηπατίτιδα ή ουδετεροπενία, 
σύνδροµο Guillain –Barre, ρήξη σπληνός 
(σελ 276-277). 
 
3 οµάδας Α ή 1 οµάδας Β. 
α)  H 24ωρη απέκκριση πρωτεϊνών είναι 60 mg/dl x 900 ml (=9 dl) = 540 mg 
β) Οι τιµές ουρίας, κρεατινίνης και λευκωµατίνης ορού είναι φυσιολογικές 
γ) Λευκωµατίνη ορού στο νεφρωσικό σύνδροµο: <2,5 g/dl 
δ) 24ωρη απέκκριση πρωτεϊνών σε νεφρωσικό σύνδροµο: > 1000 mg /m2/24ωρο 
ε) Στο συγκεκριµένο παιδί η 24ωρη απέκκριση πρωτεϊνών, σε περίπτωση νεφρωσικού 
συνδρόµου (mg/24ωρο) είναι: 0,8 m2 x 1000 mg/m2= 800 mg 
(σελ 423). 
 
4 οµάδας Α και οµάδας Β. 
Η σωστή απάντηση είναι η (γ). Το περιστατικό που περιγράφεται αφορά µία τυπική 
εικόνα λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδας µε µέτρια προς βαρειά αναπνευστική δυσχέρεια η 
οποία όµως δεν χρήζει άµεσα διενέργειας τραχειοτοµής. ∆εν προκύπτει από το 
ιστορικό η υπόνοια εισρόφησης ξένου σώµατος ώστε να απαιτείται η διενέργεια 
ακτινογραφίας σε εισπνοή και εκπνοή, ούτε και υπάρχει υπόνοια επιγλωττίτιδας µε το 
σχετικά καλό επίπεδο συνείδησης και τη χαµηλή πυρετική κίνηση που συνοδεύει το 
περιστατικό ώστε να απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικού ή διενέργεια 
τραχειοτοµής για την απελευθέρωση των ανώτερων αεροφόρων οδών. 
 
5 οµάδας Α και 3 οµάδας Β. 
Από τη στιγµή που ο ένας γονέας είναι φορέας της µετάθεσης 21;21 και αποκτήσει 
παιδί, αυτό θα πάσχει σίγουρα από σύνδροµο Down. Αυτό γίνεται γιατί τα µισά από 
τα έµβρυα που θα προκύψουν θα έχουν µονοσωµία 21 (εποµένως θα είναι µη 
βιώσιµα) και τα άλλα µισά (βιώσιµα) θα έχουν τρισωµία 21.  
(σελ 87). 
 
6 οµάδας Α και οµάδας Β. 
α) Ναι, υπάρχει: µεταβολική οξέωση, µερικώς αντιρροπούµενη. 
β) Θα υπολογίσουµε το χάσµα ανιόντων, που στην προκειµένη περίπτωση είναι: Na – 
(HCO3 + Cl) = 132 – (12 + 108) = 12 (φυσιολογικό). 
γ) Εφόσον το χάσµα ανιόντων είναι φυσιολογικό, η µεταβολική οξέωση οφείλεται σε 
απώλεια διττανθρακικών, που µπορεί να είναι είτε από τα νεφρά (νεφρική 
σωληναριακή οξέωση) είτε από το γαστρεντερικό. Η συµπτωµατολογία του βρέφους 
προσανατολίζει σε απώλεια διττανθρακικών από το γαστρεντερικό λόγω των 
διαρροϊκών κενώσεων (εξάλλου η νεφρική σωληναριακή οξέωση δεν συνοδεύεται 
από διάρροιες). Μια γαστρεντερίτιδα λοιµώδους αιτιολογίας θα έκανε πιθανότατα 
πυρετό και δεν θα διαρκούσε τόσο πολύ. Προσανατολιζόµαστε λοιπόν σε κάποιο 
σύνδροµο δυσαπορρόφησης. Η κοιλιοκάκη αποκλείεται λόγω ηλικίας, ενώ η κυστική 
ίνωση θα συνοδευόταν από υποχλωραιµία και ίσως υπονατριαιµία και µεταβολική 
αλκάλωση. Πιθανότερη διάγνωση (που ενισχύεται και από το ότι το βρέφος δεν 
θηλάζει) είναι η αλλεργία στο γάλα αγελάδας.  


