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Εξετάσεις Ε έτους 
Ιουνίου 2010 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
Οι ερωτήσεις που σας δίνονται υπάγονται στις παρακάτω 4 κατηγορίες: 

α. Ερωτήσεις ανάπτυξης  
 Ερωτήσεις: 3  Βαθµός: 13,3/ερώτηση  
β. Περιστατικά ασθενών  

Ερωτήσεις: 2  Βαθµός: 5/ερώτηση 
γ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις: 10  Βαθµός: 5/ερώτηση 

 
Όπου χρειάζεται, υπάρχουν έτοιµοι πίνακες  που θα συµπληρωθούν οι 
απαντήσεις 
 
Καλή  επιτυχία!  
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
1. Να αναφερθούν ονοµαστικά:  

α. Ποιοι είναι οι 4 τοµείς της ψυχοκινητικής ανάπτυξης? 
β. Ποια είναι η τυπική τριάδα συµπτωµάτων των διάχυτων διαταραχών της 
ανάπτυξης (αυτιστικά σύνδροµα) ?  
 

Οι απαντήσεις (α και β) να συµπληρωθούν στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Απάντηση  
(σελ 55 και σελ 702, Βιβλίο: Βασική Παιδιατρική, Κανακούδη- Τσακαλίδου, Γ. 
Κατζός, University Studio Press, 2007) ) 

1. Αδρή κινητικότητα 
2. Λεπτή κινητικότητα και όραση 
3. Επικοινωνία (ακοή, αντίληψη, λόγος, οµιλία)  

 
α 

4. Ατοµική και κοινωνική συµπεριφορά 
  

1. ∆ιαταραχή της κοινωνικής επαφής και αλληλεπίδρασης 
2. ∆ιαταραχή του αντιληπτικού και εκφραστικού λόγου 

 
β 

3. Περιορισµένες, ασυνήθιστες και επαναληπτικές συµπεριφορές  
 
 

2. Ποιά  είναι η κατάταξη των ασθενών µε νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα σε 
οµάδες σύµφωνα µε την τελευταία αναθεώρηση (Edmontson 2001) 
 

Η  απάντηση να δοθεί στον πίνακα που ακολουθεί.  
 

 
Απάντηση:  
Σελ 607  
 

α.. Συστηµατική µορφή αρθρίτιδας (systemic arthritis) 
β. Ολιγοαρθρίτιδα 
γ. Πολυαρθρίτιδα RF αρνητική (Polyarthitis RF negative) 
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δ. Πολυαρθρίτιδα RF θετική (Polyarthitis RF positive) 
ε. Αρθρίτιδα σχετιζόµενη µε ενθεσίτιδα (enthesitis related arthritis) 
στ. Ψωριασική αρθρίτιδα (Psoriatic arthritis) 
ζ. Μη ταξινοµούµενη (µη διαφοροποιηµένη) µορφή 
 
3. Για τα εµβόλια  IPV, PCVκαι MMR, συµπληρώσετε τον µήνα που θα γίνουν η      

1η, 2η, 3η και 4η δόση, στον παρακάτω πίνακα. 
 
Απάντηση 
Σελίδα 252 
 1η δόση   2η δόση   3η δόση   4η δόση   
Πολυοµυελίτιδος 
(IPV)  

2 µηνών  4 µηνών 6-18 
µηνών 

4-6 ετών  

Πνευµονιοκόκκου 
(PCV) 

2 µηνών  4 µηνών 6 µηνών 12-18 
µηνών 

Ιλαράς,ερυθράς, 
παρωτίτιδας  
(MMR) 

12-15 
µηνών 

4-6 ετών - - 

 
Β. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ  

 
Περιστατικό 1: 

Αγόρι ηλικίας 3 ετών παρουσιάζει υποτροπιάζουσες λοιµώξεις του 
αναπνευστικού από την πρώτη βρεφική ηλικία και επίµονη ρινική συµφόρηση. 
Κατά την ακρόαση του θώρακα διαπιστώθηκαν διάσπαρτοι  ρόγχοι 
αµφοτερόπλευρα, µε αδυναµία ψηλάφησης της καρδιακής ώσης στο 
ηµιθωράκιο  κάτω από την αριστερή θηλή του µαστού.  

α. Ποια είναι η διάγνωση 
β.  Πού οφείλεται η νόσος ;  

 
Σελ 299  
Απάντηση:   
α. Πρόκειται για το σύνδροµο Kartagener.  
β. Η νόσος οφείλεται  σε διαταραχή της δοµής του αξονήµατος των των κροσσών  

του αναπνευστικού επιθηλίου ( σύνδροµο δυσκινησίας των κροσσών).     
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Περιστατικό 2: 
Σε αγόρι 6 ετών έγινε διάγνωση  ότι πάσχει από  νεφρωσικό σύνδροµο.  
Στο Νοσοκοµείο που νοσηλεύτηκε το παιδί,  ο ιατρός είπε στους γονείς ότι 
πιθανότητες υποχώρησης της λευκωµατουρίας  µε την θεραπεία µε κορτιζόνη είναι 
90%.  
α. Ποια στοιχεία (κλινικοεργαστηριακά) συνεκτιµήθηκαν από τον ιατρό, ώστε  να 

δώσει µια  τέτοια πρόβλεψη?  
β. ∆ώστε τον ορισµό του νεφρωσικού  συνδρόµου 
γ. ∆ώστε  2 αιτίες του πρωτοπαθούς νεφρωσικού συνδρόµου  
δ. Σε ποια δόση θα αρχίζατε την πρεδνιζολόνη p.os  (εκφρασµένη ανά επιφάνεια 

σώµατος) ?  
ε. Πως θα υπολογίσετε την επιφάνεια σώµατος,  χωρίς να χρειαστείτε το ειδικό 

νοµόγραµµα βάρους, ύψους και επιφάνειας σώµατος? (η απάντηση είναι 
προαιρετική)  

 
 Οι απαντήσεις (α έως στ) να συµπληρωθούν στον πίνακα που ακολουθεί. 
  
Σελ 423-425  
 
Απάντηση  

Στοιχεία που συνηγορούν για  µεγάλη 
πιθανότητα  απάντησης στην κορτιζόνη:  

∆υο αιτίες πρωτοπαθούς 
νεφρωσικού συνδρόµου 

1. Ηλικία εµφάνισης 1-10 ετών  1. Νόσος των ελαχίστων 
αλλοιώσεων 

2. Απουσία µακροσκοπικής αιµατουρίας  

 
 
 γ.   

2. Εστιακή και τµηµατική 
σπειραµατοσκλήρυνση  

 
 
α.  

3. Φυσιολογική αρτηριακή πίεση 
4. Φυσιολογικά επίπεδα συµπληρώµατος  

∆όση πρεδνιζολόνης:  
60 mg/m2/ηµερησίως  

 5. Φυσιολογική νεφρική λειτουργία  

 
δ. 

 
Ορισµός του νεφρωσικού  συνδρόµου: 
1. πρωτεϊνουρία > 1 g/m2/24-ωρο  
2. Υπολευκωµατιναιµία < 2.5 g/dl  
3.Υπερχοληστερολαιµία  

 
 
β. 

4. Οίδηµα  

ε. 
Επιφάνεια σώµατος=  

S (m
2
) =  √ (B.Σ x Y.Σ/3.600)  

 
 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
(µια σωστή απάντηση)  
 

Οι σωστές απαντήσεις σηµειώνονται µε κόκκινο χρώµα και bold  
 
 
1. Για την  πυλωρική στένωση, ένα από τα παρακάτω είναι λάθος : 

α) Εµφανίζεται συνήθως στην 4η-6η εβδοµάδα ζωής 
β) Εκδηλώνεται µε χολώδεις εµέτους 
γ) Εκδηλώνεται µε µη χολώδεις εµέτους 
δ) Οι έµετοι προοδευτικά είναι ρουκετοειδείς 
ε) Παρατηρείται συχνότερα στα αγόρια  

 
Λάθος το β  
Σελ 175-176 
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2. Το Σύνδροµο Αναπνευστικής ∆υσχέρειας: 

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  

 
Απάντηση: στ (α+γ+δ) 
Σελ 144  
 
 
3. Τι είναι σωστό για τα χρόνια κοιλιακά άλγη στα παιδιά; 

α. Παρατηρείται σε > του 10% των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας  
β. ∆ιαρκούν > 3 µηνών  
γ. Επηρεάζουν τη φυσιολογική δραστηριότητα του παιδιού 
δ. α+β+γ 
ε.  α+β  

 
Σωστή η δ  
Σελ 376-377  
 
4. Οι απλοί πυρετικοί σπασµοί: 

α. Εκδηλώνονται µεταξύ 6 µηνών έως 6 ετών  
β. Χαρακτηρίζονται από τονικούς σπασµούς διάρκειας < 10 min 
γ. Χαρακτηρίζονται από εστιακούς σπασµούς διάρκειας > 15 min 
δ. ∆εν εµφανίζουν µετακριτικά νευρολογικά υπολείµµατα 
ε. α+β+δ 
στ α+γ 
 
Απάντηση : ε  
Σελ 574-575  

 
 
5. Ποιο από τα παρακάτω νοσήµατα προκαλεί φυσαλιδώδες εξάνθηµα;  

α. Ιλαρά  
β. Ερυθρά  
γ. Λοιµώδες ερύθηµα  
δ. Αιφνίδιο εξάνθηµα  
ε. Ανεµευλογιά 

 
Απάντηση: ε 
Σελ 270 (Πίν. 10.2) 
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6. Στη µεσογειακή αναιµία ποιές από τις παρακάτω ερωτήσεις είναι σωστές; 
α) Μεταγγίζουµε 
β) ∆ίνουµε σίδηρο 
γ) ∆ίνουµε γ-σφαιρίνη 
δ) Αποσιδήρωση 
ε) α+δ 

 
Σωστή η ε  
Σελ 469-470  
 
  
7. Επιπλοκές της ανεµευλογιάς αποτελούν:  

α. Παρεγκεφαλίτιδα και εγκεφαλίτιδα 
β. Πνευµονία 
γ. ∆ευτεροπαθής µικροβιακή λοίµωξη των δερµατικών βλαβών 
δ. Ορχίτιδα  
ε. α+β+γ 
στ. α+δ  
 
Σωστή η ε  
Σελ 469-470 
  

 
8. Η λοίµωξη από Parvo B19 δεν προκαλεί:  

α. Λοιµώδες ερύθηµα  
β. Αιφνίδιο εξάνθηµα  
γ. Απλαστική αναιµία σή αναιµία σε ε πάσχοντες από αιµολυτική αναιµία  
δ. Εµβρυϊκό  ύδρωπα 

 
Σωστή η β (δεν προκαλεί αιφνίδιο εξάνθηµα) 
Σελ 275 
 
9. Σχετικά µε το σύνδροµο Turner 

α) Ο καρυότυπος του συνδρόµου Turner στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
(57%-60%) είναι 45, ΧΟ  

β) Το πτερύγιο του αυχένα και ο βλεσσός αγκώνας αποτελούν κλινικά 
ευρήµατα αυτού του συνδρόµου 

γ) Η νοηµοσύνη είναι φυσιολογική  
δ) Η υποκατάσταση µε οιστρογόνα επηρεάζει θετικά το ανάστηµα και την 

γονιµότητα  
ε) α+β+δ 
στ) α+β+γ 

 
Σελ 84, 93  
Σωστή η στ 
 
 
 
 
 
 



Οι απαντήσεις των εξετάσεων Ε’ έτους- Ιούνιος 2010- Γ’ Παιδιατρική ΑΠΘ  

 

 

6 

 
 
10. 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  
δ) Τυπικό χαρακτηριστικό αποτελεί ο επίκανθος, καθώς και τα κοντά δάκτυλα 

των χεριών  
ε) α+β+γ 
στ) α+β+γ+δ 

 
Απάντηση: στ 
Σελ 85  


