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

 

1. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες στασιµότητας βάρους Αναφέρετε τρεις συχνές και το κύριο µέσο 

διάγνωσής τους. (σελ 177-178) 

  

2. Κοκκύτης: α) τρόπος µετάδοσης, β) κλινική εικόνα, γ) διάγνωση, δ) επιπλοκές, ε) θεραπεία. (σελ 

276) 

 

3. α) ∆ώστε 3 αιτίες µη σπειραµατικής αιµατουρίας  

 β)   Λευκωµατουρία: ποιές είναι οι ανώτερες φυσιολογικές τιµές στα παιδιά, σε  mg/m2/24-

ωρο (ή σε mg/m2/ώρα) 

 γ)   νεφριτικό  σύνδροµο:  

να δοθεί ο ορισµός, µε επιγραµµατική παράθεση των κλινικών και/ή των εργαστηριακών 

ευρηµάτων που χαρακτηρίζουν το νεφριτικό  σύνδροµο  

 (σελ. 427, πίνακας 14.10, σελ. 423 100mg/m2/24ωρο ή 4mg/m2/ωρα, σελ 430) 

 

 4. Τι είναι το Apgar score και ποια η κλινική σηµασία του; (σελ. 125) 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ  

(σύνολο: 4- βαθµός 4 x 5) 

 

1. Τα παρακάτω αντιβιοτικά είναι πιθανό να είναι δραστικά έναντι του ανθεκτικού στη µεθικιλλίνη 

χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (MRSA): 

α) κεφακλόρη 

β) κλινδαµυκίνη 

γ) κεφταζιδίµη 

δ) αµοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ 

ε) βανκοµυκίνη 

στ) τα α+γ 

ζ) τα δ+ε 

η) τα β+ε  

Σωστό: η 

 

2. Σε νήπιο στο οποίο έγινε ΟΝΠ η σύσταση του ΕΝΥ είναι: κύτταρα 300/mm3, τύπος 

λεµφοκυτταρικός, λεύκωµα 200 mg/dl και γλυκόζη 15 mg/dl, ενώ η γλυκόζη του αίµατος ήταν 95 

mg/dl. Τα ευρήµατα αυτά είναι συµβατά µε: 

α) µηνιγγίτιδα από εντεροϊό 



β) µηνιγγίτιδα από Mycobacterium tuberculosis 

γ) µηνιγγίτιδα από Neisseria meningitidis 

ε) ερπητική µηνιγγοεγκεφαλίτιδα 

στ) τα β+γ 

ζ) τα β+ε 

η) τα α+ε     

Σωστό: β 

 

3. Ένα βρέφος 6 εβδοµάδων εισάγεται στο Νοσοκοµείο για αποφρακτικό ίκτερο. Ποια από τις 

παρακάτω διαγνώσεις µπορεί να ευθύνεται: 

1. Ατρησία εξωηπατικών χοληφόρων πόρων, 2. Νόσος Gilbert, 3.Ελλείψη α1-αντιθρυψίνης,           

4. Υποθυρεοειδισµός 

Ποιο είναι σωστό 

Α) Το 1,2,3 

Β) Το 1,3 

Γ) Το 2,4 

∆) Το 4 µόνο 

Ε) Όλα είναι σωστά 

Σωστό είναι το Β 

 

4. Σας ξυπνάνε τη νύχτα από τα εξωτερικά ιατρεία επειδή προσκόµισαν ένα αγόρι 2 ετών που 

παρουσίασε αιφνίδιο θόρυβο στην αναπνοή στη φάση της εισπνοής, οι εισολκές στα µεσοπλεύρια 

διαστήµατα, αναπέταση ρινικών πτερυγίων και βραχνό κλάµα. Στο ιστορικό του παρουσιάζει 

πυρετό και ρινίτιδα από 2ηµέρου. Ποιες διαγνώσεις θα σκεφτείτε: 

1) άσθµα, 2) επιγλωτίτιδα, 3) βρογχιολίτιδα, 4) ιογενή λαρυγγίτιδα 

Θα σκεφτώ τα: 

Α) 1,2 και 3 

Β) 1 και 3 

Γ) 2 και 4 

∆) Το 4 µόνο 

Ε) 1,2, 3 και 4 

Σωστό το Γ 

 

Γ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (σύνολο: 6- βαθµός 6 x 10)  

 

1) Κορίτσι 20 µηνών προσκοµίζεται λόγω χαµηλής πυρετικής κίνησης (έως 38,2oC) µε ρινίτιδα και 

βήχα  Από την κλινική εξέταση καταλήγετε στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για ιογενή λοίµωξη του 



αναπνευστικού και συστήνετε αντιπυρετικά και επαρκή πρόσληψη υγρών. Μετά από 3 ηµέρες το 

παιδί προσκοµίζεται και πάλι λόγω ανόδου του πυρετού (έως 39,5oC) και ανησυχίας.   

α) Ποιες θα είναι οι επόµενες ενέργειές σας. 

β) Ποια είναι η διαφορική διάγνωση και ποια η πιθανότερη διάγνωση.  

γ) Πως θα προχωρήσετε θεραπευτικά  

Απάντηση: προσεκτική κλινική εξέταση, εστιάζοντας σε πιθανές βακτηριακές επιπλοκές της 

ιογενούς λοίµωξης του αναπνευστικού, όπως οξεία µέση ωτίτιδα και πνευµονία. Λόγω της 

ανησυχίας πιθανότερη διάγνωση είναι η οξεία µέση ωτίτιδα. Εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί η 

θεραπεία εκλογής είναι αµοξυκιλλίνη σε ψηλή δόση (90 mg/kg/24ωρο).  

 

2)  Αγόρι ηλικίας 8 ετών προσκοµίζεται στα ΕΙ Παιδιατρικής µε χωλότητα και µεταναστευτική 

αρθρίτιδα (γόνατα και ποδοκνηµική άρθρωση αριστερά) από διηµέρου, χωρίς πυρετό. Προ 15 

ηµερών αναφέρει ιογενή λοίµωξη αναπνευστικού. Από την αντικειµενική εξέταση ευαισθησία στην 

κοιλιακή χώρα στην πίεση και βλατιδοαιµορραγικό εξάνθηµα.µόνο στους γλουτούς και στα κάτω 

άκρα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο η γεν. αίµατος, τα αιµοπετάλια και η γεν. ούρων ήταν 

φυσιολογικά. Ποια διάγνωση σκέφτεστε; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας; 

Απάντηση: Πρόκειται για τυπική περίπτωση αλλεργικής πορφύρας Henoch Schonlein. 

 

3) Ένα βρέφος 3 µηνών προσκοµίζεται λόγω αιµορραγικών κενώσεων. Παρουσιάζει από 4ηµέρου 

κενώσεις µε πρόσµιξη αίµατος. Το βρέφος από τη γέννηση θηλάζει αποκλειστικά. Από 15θηµέρου 

ή µητέρα του επέστρεψε στην εργασία της, συνεχίζει το θηλασµό και το βρέφος παίρνει 2 γεύµατα 

την ηµέρα από γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας. Οι κενώσεις του από 5 µικρές κιτρινωπές 

ηµερησίως µειώθηκαν σε 2 µε αιµορραγική πρόσµιξη. Από την αντικειµενική εξέταση παρουσιάζει 

ξηροδερµία, δερµατίτιδα εκ σπαργάνων. Στο οικογενειακό ιστορικό η µητέρα πάσχει από 

ευερέθιστο έντερο και ο πατέρας από άσθµα και εποχική αλλεργική ρινίτιδα την άνοιξη. Ποια 

θεωρείτε πιο πιθανή διάγνωση. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. Πώς  θα επιβεβαιώσετε την 

διάγνωση; 

Απάντηση: Η πιο πιθανή διάγνωση είναι η αλλεργία στο γάλα της αγελάδος. Αυτό 

δικαιολογείται από την αλλαγή των κενώσεων σε αιµορραγικές µε την εισαγωγή γάλατος 

πρώτης βρεφικής ηλικίας που περιέχει πρωτεΐνη γάλατος αγελάδος. Το γεγονός ότι το βρέφος 

παρουσιάζει άλλες ατοπικές εκδηλώσεις (ξηροδερµία και δερµατίτιδα σπαργάνων) καθώς και 

το ότι υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ατοπίας απ/ο την πλευρά του πατέρα. Η διάγνωση θα 

επιβεβαιωθεί µε τη διόρθωση των κενώσεων µε την εισαγωγή στη διατροφή του παιδιού 

γάλατος µε υδρολυµένη πρωτεΐνη.  

 

4) Βρέφος 10 µηνών προσκοµίζεται για ωχρότητα βαθµιαία επιδεινούµενη  από µηνός. Το παιδί 

είναι ζωηρό µε φυσιολογικά ευρήµατα από την κλινική κατά συστήµατα εξέταση. ∆εν εµφανίζει 



πυρετική κίνηση. Ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος έδειξε Hb: 5,1gr%, Ht: 15%. Τα ∆ΕΚ 5,5%. Ο 

αριθµός αιµοπεταλίων, λευκών αιµοσφαιρίων και ο λευκοκυτταρικός τύπος είναι φυσιολογικά. 

Ποιες οι διαγνωστικές σας σκέψεις και πως θα κατευθύνετε την εργαστηριακή διερεύνηση της 

νόσου. 

Απάντηση: Πρόκειται για βρέφος που παρουσιάζει βαριά αναιµία. Τα αυξηµένα ∆ΕΚ 

κατευθύνουν στην αιµολυτική αναιµία. Το γεγονός ότι το παιδί είναι ζωηρό, δεν έχει πυρετό 

(δεν συνοδεύεται η αναιµία από λοίµωξη) δείχνει αναιµία που παρά τη βαρύτητά της είναι 

ανεκτή από το παιδί και συνεπώς χρόνια. Οι φυσιολογικές άλλες σειρές αποµακρύνουν από 

την λευχαιµία. Η πιο πιθανή διάγνωση είναι η χρόνια αιµολυτική αναιµία (π.χ. Οµόζυγη 

µεσογειακή αναιµία). Η διάγνωση θα επιβεβαιωθεί µε ηλεκτροφόρηση της αιµοσφαιρίνης. 

 
5) Eνα αγόρι 9 ετών παρουσιάζει από 48ώρου, πυρετό ως 39,8ο C και κοιλιακό άλγος. Ο νεαρός 

ειδικευόµενος που εξέτασε το παιδί διαπίστωσε ότι έχει  ωχρότητα του προσώπου, αυξηµένο 

αριθµό αναπνοών (περίπου 40/min), κοιλιά µαλακή, φυσιολογικό στοµατοφάρυγγα, και 

SaO2=94%. Έδωσε εργαστηριακό έλεγχο όπου διαπίστωσε: 29.000 λευκά/dl, µε 

Πολυµορφοπύρηνα 95%, TKE=145mm, φυσιολογική ακτινογραφία κοιλίας και φυσιολογική 

γενική ούρων.  

 Ποιες διαγνώσεις θα συµπεριλάβετε στη διαφορική σας διάγνωση;  

Ποια από αυτές είναι η πιο πιθανή;  

Με ποια εξέταση θα τεκµηριώσετε τη διάγνωσή σας; 

Απάντηση: Σε ένα παιδί µε πυρετό και κοιλιακό άλγος χωρίς άλλα συµπτώµατα οι πιθανές 

διαγνώσεις είναι: Λοίµωξη γαστρεντερικού (οξεία σκωληκοειδίτιδα), Οξεία πυελονεφρίτιδα, 

Οξεία αµυγδαλίτιδα και Πνευµονία των βάσεων. Ο λευκοκυτταρικός τύπος µε δεξιά στροφή 

δείχνει βακτηριακή λοίµωξη. Τα φυσιολογικά ευρήµατα από την αντικειµενική εξέταση της 

κοιλιάς, το στοµατοφάρυγγα, την α/α κοιλίας και την γενική ούρων αποµακρύνουν από τις 

πρώτες 3 διαγνώσεις, ενώ η ταχύπνοια και ο χαµηλός SaO2 κατευθύνουν περισσότερο προς τη 

διάγνωση της πνευµονίας που θα επιβεβαιώσουµε µε την α/α θώρακος. 

 
6) Κορίτσι 12 ετών προσέρχεται λόγω  αρτηριακής πίεσης σε τυχαία µέτρηση στο βραχίονα: 145 

συστολική και 90 διαστολική. Το εύρηµα αυτό παρέµεινε σταθερό σε 5 διαφορετικές µετρήσεις σε 

διαφορετικές χρονικές στιγµές στο τελευταίο 5θήµερο και σε ιδανικές συνθήκες. Ποιο εύρηµα από 

την κλινική εξέταση αν είναι παθολογικό θα θέσει τη διάγνωση; Ποια θα είναι η διάγνωση;  

Απάντηση: Ένα αίτιο αρτηριακής υπέρτασης στα παιδιά είναι η στένωση του ισθµού της 

αορτής. Στην αντικειµενική εξέταση διαπιστώνεται απουσία σφύξεων στις µηριαίες αρτηρίες.  


