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Εξετάσεις É έτους,       27 Σεπτέµβριου 2012 

 
Ονοµατεπώνυµο  φοιτητού: _____________________________________________________________ 

Α.Μ: ________________________________________________________________________________ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
Οι ερωτήσεις που σας δίνονται υπάγονται στις παρακάτω 3 κατηγορίες: 

α. Ερωτήσεις ανάπτυξης  

    Ερωτήσεις: 4     Βαθµός: 10/ερώτηση  βαθµός 40  

β. Περιστατικά ασθενών  

Ερωτήσεις: 2     Βαθµός: 5/ερώτηση  βαθµός 10 

γ. Ερωτήσεις πολλαπλής 

 επιλογής  

    Ερωτήσεις: 10    Βαθµός: 5/ερώτηση βαθµός 50 
 
          Συνολικός βαθµός: 100 
Καλή  επιτυχία!  
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
1. Ποιο εξάνθηµα χαρακτηρίζεται ως αιµορραγικό και ποιο ως µη αιµορραγικό; Αναφέρατε 3 
νοσήµατα που προκαλούν αιµορραγικό και 4 νοσήµατα που προκαλούν µη αιµορραγικό εξάνθηµα. 
 
Απάντηση:  Σελ 270 (Πίν.10.2) [Βιβλίο ΒΑΣΙΚΗ Παιδιατρική, Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου και Γ. 

Κατζός, 2007, University Studio Press]     

        

2. Αιφνίδιο εξάνθηµα: α) αιτιολογία και β) κλινική εικόνα. 
 
Απάντηση: Σελ 274  

 

3. Σε ποια ηλικία το παιδί: α) στηρίζει το κεφάλι, β) κάθεται σταθερά, γ) «αρκουδίζει», δ) αρχίζει να 

περπατάει.   

Απάντηση: Σελ 57 (Εικόνα  2.10) 

 
4. α) Να δώσετε τον ορισµό (σε επιγραµµατική παράθεση των κλινικών και/ή των εργαστηριακών 
ευρηµάτων) του νεφριτικού συνδρόµου 

 

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

β) Να δώσετε τον ορισµό του νεφρωσικού συνδρόµου 
 
Απάντηση: Σελ 430 & σελ 423. Σηµειωτέον ότι στην ερώτηση 4β, θα πρέπει η απέκκριση των 

πρωτεϊνών στα ούρα να εκφραστεί σε  mg/m2/24-ωρο (> 1.0 g στο νεφρωσικό σύνδροµο)   

 
 
Β. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ  

 
Περιστατικό 1: 
 
Κατά την κλινική εξέταση βρέφους 10 µηνών που προσκοµίσθηκε λόγω λοίµωξης αναπνευστικού 

διαπιστώνετε ωχρότητα. Ο σπλήνας δεν ψηλαφάται και δεν υπάρχει σηµαντική διόγκωση 

λεµφαδένων. Το διαιτολόγιο του βρέφους περιλαµβάνει µεγάλη ποσότητα γάλακτος (περίπου 1 λίτρο 

το 24ωρο), δηµητριακά και φρουτόκρεµα. 

α) Ποια είναι η διαφορική σας διάγνωση και ποια η πιθανότερη διάγνωση; 

β) Τι εργαστηριακό έλεγχο θα ζητήσετε και πως θα αξιολογήσετε τα αποτελέσµατα;  
 
Απάντηση: 

H διαφορική διάγνωση θα περιλαµβάνει τα αίτια αναιµίας. Πιθανότερη διάγνωση είναι η 
σιδηροπενική αναιµία λόγω της διατροφής αυτού του παιδιού (βλέπετε Πίν 16.6, τροφικές πηγές Fe).  
Ο εργαστηριακός έλεγχος θα περιλαµβάνει τον έλεγχο για σιδηροπενική αναιµία: γενική αίµατος 
(Ht, Hb, MCV, MCH, MCHC), πλακάκι, κορεσµό τρανφερρίνης (↓), φερριτίνη ορού (↓), 
σιδηροδεσµευτική ικανότητα ορού (↑). [Εικ. 15.4] 
 
 
 
 
Περιστατικό 2: 
 
Τελειόµηνο νεογνό παρουσιάζει κυάνωση την πρώτη µέρα ζωής. Η κυάνωση δεν διορθώνεται µε τη 
χορήγηση Ο2 100%.  
Α) Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση;  
Β) Ποια πρέπει να είναι η θεραπευτική αντιµετώπιση; 
Απάντηση:  
α) Μετάθεση των µεγάλων αρτηριών της καρδιάς (σελ 354) 
β) ∆ιόρθωση της  οξέωσης και αντιµετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας αν υπάρχουν. Επίσης 
χορηγούνται  προσταγλανδίνες  για να παραµείνει ανοικτός ο αρτηριακός πόρος (σελ 354-356) 
 

 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
(µια σωστή απάντηση)  
 
 
Οι σωστές απαντήσεις είναι σηµειωµένες µε µπλε χρώµα  
1. Συνεχές φύσηµα “σαν ήχος ατµοµηχανής” στην αριστερή υποκλείδια χώρα ανευρίσκεται σε: 
α) µεσοκολπική επικοινωνία 
β) τετραλογία Fallot 
γ) ανοικτό αρτηριακό πόρο 
δ) µεσοκοιλιακή επικοινωνία 
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ε) πλήρη µετάθεση των µεγάλων αρτηριών της καρδιάς 
 
2. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά µε τη σωµατική ανάπτυξη του βρέφους; 
α) Το βάρος γέννησης διπλασιάζεται στην ηλικία των 8 µηνών. 
β) Η πρόσθια πηγή µπορεί να παραµείνει ανοικτή µέχρι την ηλικία των 18 µηνών 
γ) Το µήκος αυξάνεται στη διάρκεια του πρώτου έτους κατά 25-30 cm. 
δ) Στο τέλος του πρώτου έτους η περίµετρος κεφαλής είναι πάνω από 55 cm. 
ε) Τα α+β 
στ) Τα β+γ 
ζ) Τα γ+δ  
 
3. Ποιο από τα παρακάτω ευρήµατα δεν συνηγορεί για πυρετικούς σπασµούς; 
α) Γενικευµένοι τονικοκλονικοί σπασµοί 
β) Θετικό οικογενειακό ιστορικό 
γ) ∆ιάρκεια κάτω από 10 λεπτά 
δ) Ηλικία εκδήλωσης 6 µηνών – 6 ετών 
ε) Πυρετός, λήθαργος και αυχενική δυσκαµψία 
στ) Τα α+ε 
ζ) Τα α+δ 
 
4. Η τετραλογία Fallot χαρακτηρίζεται από: 
α) Εφίππευση αορτής επί του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος 
β) Στένωση της πνευµονικής 
γ) Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας 
δ) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία 
ε) Εκβολή της πνευµονικής αρτηρίας από την αριστερή κοιλία 
στ) Τα α+β+γ+δ 
ζ) Τα α+β+δ+ε 
η) Τα β+γ+δ+ε  Σελ 352  
 
5. Φάρµακο εκλογής για τη στρεπτοκοκκική αµυγδαλίτιδα είναι: 
α) κεφακλόρη για 7 ηµέρες 
β) αµοξυκιλλίνη σε 2 δόσεις (ανά 12ωρο) για 10 ηµέρες 
γ) πενικιλλίνη V σε 3 δόσεις (ανά 8ωρο) για 10 ηµέρες 
δ) αµοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ για 10 ηµέρες 
ε) πενικιλλίνη V σε 2 δόσεις (ανά 12ωρο) για 10 ηµέρες 
 
6. Ποιο είναι σωστό από τα παρακάτω ; 
α) Οι ενδοκρινικές διαταραχές αποτελούν σπάνια αιτία (3-5%) του κοντού αναστήµατος 
β) Σε κοντό ανάστηµα που οφείλεται σε κοιλιοκάκη, προέχουν πάντα στην κλινική εικόνα τα συµπτώµατα 
από το γαστρεντερικό 
γ) Στη διερεύνηση κοριτσιού µε κοντό ανάστηµα συχνά περιλαβάνεται και ο καρυότυπος. 
δ) Τα α+β 
ε) Τα α+γ 
στ) Τα α+β+γ    Σελ 379, Πίν 13.12 
 
 
7. Ποιο(α) από τα παρακάτω επιληπτικά σύνδροµα έχουν επιφυλακτική πρόγνωση: 
α) Εφηβική µυοκλονική επιληψία 
β) Σύνδροµο Lennox-Gastaut 
γ) Βρεφικοί σπασµοί (σύνδροµο West) 
δ) Ρολάνδειος επιληψία 
ε) Τα α+β 
στ) Τα α+γ 
ζ) Τα β+γ     
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8. Ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις µπορεί να υποδυθούν εικόνα οξείας γαστρεντερίτιδας;  
α) Σηψαιµία 
β) ∆ιαβητική κετοξέωση 
γ) Ανεπάρκεια φλοιού επινεφριδίων 
δ) ∆υσανεξία στο γάλα αγελάδας 
ε) Τα β + δ 
στ) Τα α+β+γ+δ 
ζ) Τα β + γ 
 
9. Τα παρακάτω ισχύουν στην οξεία µεταστρεπτοκοκκική σπειραµατονεφρίτιδα: 
α) Το C4 είναι χαµηλό 
β) Η κλασµατική απέκκριση νατρίου (FeNa) είναι > 1% 
γ) Μπορεί να συνοδεύεται από υπερτασική εγκεφαλοπάθεια 
δ) Ανευρίσκονται δύσµορφα ερυθρά κατά τη µικροσκόπηση αντίθετου φάσεως 
ε) Τα γ+δ 
στ) Τα α+δ 
ζ) Τα α+β   Σελ 430-433 
 
10. Βρέφος 35 ηµερών προσκοµίζεται λόγω µη χολωδών εµέτων από εβδοµάδος που τελευταία 
παρατηρούνται µετά από κάθε γεύµα. Το βρέφος θηλάζει αποκλειστικά, διατηρεί καλή όρεξη, είναι 
απύρετο και δεν έχει όψη πάσχοντος. Η πιθανότερη διάγνωση είναι: 
α) Εγκολεασµός 
β) Αλλεργία στο γάλα αγελάδας 
γ) Ανώµαλη ή ατελής περιστροφή του εντέρου (malrotation) 
δ) Πυλωρική στένωση 
ε) Ουρολοίµωξη 
 


