
 

 

 

Εξετάσεις ΣΤ έτους, 18 Νοεµβρίου 2011 

 

ΟΜΑ∆Α Β 

 

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 αντιστοίχησης   

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

γ. Περιστατικά ασθενών  

Ερωτήσεις: 6,  Συνολικός Βαθµός: 60 (10/ερώτηση) 

 

 

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 

  



 

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

 
1. 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 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2. Κυστική ίνωση: α) κλινικές εκδηλώσεις ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού, β) 
διαγνωστική προσπέλαση.  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3. Ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων: α) αιτιολογία, β) κλινική εικόνα, γ) 
διάγνωση. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
4. ∆ιαφορική διάγνωση τραχηλικής λεµφαδενοπάθειας. Πότε οι λεµφαδένες 
θεωρούνται «ύποπτοι» για κακοήθεια. Ενδείξεις βιοψίας.    
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ  

(σύνολο: 4- βαθµός 4 x 5) 

 
1. Οι παρακάτω συσχετίσεις ισχύουν µεταξύ ανεπάρκειας συγκεκριµένων αµυντικών 
µηχανισµών του οργανισµού και λοιµώξεων από συγκεκριµένα παθογόνα: 
α) κυτταρική ανοσία → µηνιγγιτιδόκοκκος   
β) χυµική ανοσία → πνευµονιόκοκκος 
γ) φαγοκυττάρωση → σταφυλόκοκκος 
δ) συµπλήρωµα → µυκοβακτηρίδιο  
ε) Τα β+δ 
στ) Τα β+γ 
ζ) Τα α+δ  
 
2. Τα παρακάτω νοσήµατα κληρονοµούνται µε φυλοσύνδετη υπολειπόµενη 
κληρονοµικότητα: 
α) Αγαµµασφαιριναιµία Bruton 
β) Μυοτονική δυστροφία 
γ) Μυϊκή δυστροφία Duchenne 
δ) Φαινυλκετονουρία 
ε) Τα α+β 
στ) Τα α+γ 
ζ) Τα β+γ 
 
3. Στην προνεφρικής αιτιολογίας οξεία νεφρική ανεπάρκεια: 
α) Το νάτριο των ούρων είναι χαµηλό (< 10mEq/L) 



β) Η ωσµωτικότητα των ούρων είναι χαµηλή (< 350mOsm/kg) 
γ) Η κλασµατική απέκκριση του νατρίου (FeNa) είναι χαµηλή (< 1%)  
δ) Συνήθως συνοδεύεται από λευκωµατουρία και αιµατουρία 
ε) Τα α+γ 
στ) Τα α+δ 
ζ) Τα β+γ 
 
4. Τα παρακάτω ισχύουν για τον οικογενή µεσογειακό πυρετό: 
α) Τα περιοδικά εµπύρετα επεισόδια συνοδεύονται από αφθώδη στοµατίτιδα και 
αµυγδαλίτιδα 
β) Επειδή τα επεισόδια είναι αυτοπεριοριζόµενα δεν χρειάζεται θεραπευτική 
αντιµετώπιση  
γ) Η κλινική εικόνα συχνά µιµείται οξεία κοιλία 
δ) Τα εµπύρετα επεισόδια συνοδεύονται από φλεγµονή των ορογόνων υµένων 
ε) Τα α+β 
στ) Τα β+δ 
ζ) Τα γ+δ 
 
 
Γ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (σύνολο: 6- βαθµός 6 x 10)  

 
1. Αγόρι 5 ετών µε ιστορικό αλλεργίας στο γάλα αγελάδας και εκζέµατος 
προσκοµίζεται λόγω «δυσκολίας στην αναπνοή» από ωρών. Συνυπήρχε βήχας και 
µέτριος πυρετός (37,5-38,5oC) από 2µέρου. Κατά την αντικειµενική εξέταση 
διαπιστώνονται ταχύπνοια, εισολκές µεσοπλευρίων και εκπνευστικοί (µουσικοί) 
ρόγχοι αµφοτερόπλευρα, ενώ ο κορεσµός σε Ο2 είναι 88%.  
α) Ποια είναι η άµεση αντιµετώπισή σας.  
β) Ποια συµπληρωµατικά στοιχεία θα αναζητήσετε από το ιστορικό του παιδιού.  
γ) Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση.  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2. Νεογνό ηλικίας 3 εβδοµάδων που θηλάζει προσκοµίζεται λόγω επιµένουσας 
ικτερικής χροιάς. Από το ιστορικό αναφέρεται ότι γεννήθηκε τελειόµηνο, µε 
φυσιολογικό τοκετό και είχε εµφανίσει ίκτερο από τη 2η ηµέρα ζωής αλλά δεν 
χρειάστηκε φωτοθεραπεία επειδή οι τιµές χολερυθρίνης µέχρι να βγει από το 
µαιευτήριο δεν ήταν τόσο υψηλές.  



α) Που θα εστιάσετε κατά τη λήψη του ιστορικού και την αντικειµενική σας εξέταση. 
β) Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση.  
γ) Θα προχωρήσετε ή όχι σε εργαστηριακό έλεγχο στη συγκεκριµένη περίπτωση 
(δικαιολογείστε την απάντησή σας).    
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3. Κορίτσι 2,5 ετών προσκοµίζεται λόγω επεισοδίου εστιακών σπασµών (συσπάσεις 
δεξιού άνω άκρου και προσήλωση βλέµµατος προς τα δεξιά, διάρκειας ολίγων 
λεπτών) στο σπίτι. Τις δύο τελευταίες ηµέρες είχε χαµηλό πυρετό (έως 38oC). Από 
την αντικειµενική εξέταση δεν διαπιστώνεται αυχενική δυσκαµψία. Κατά την 
παραµονή της στην κλινική παρουσιάζει µειωµένη ανταπόκριση στα εξωτερικά 
ερεθίσµατα, απουσία βλεµµατικής επαφής και αδυναµία βάδισης. 
α) Ποια είναι η διαφορική διάγνωση και ποια η πιθανότερη διάγνωση.  
β) Πως θα προχωρήσετε διαγνωστικά. 
γ) Πως θα προχωρήσετε θεραπευτικά (παρακολούθηση ή χορήγηση θεραπευτικής 
αγωγής) – δικαιολογείστε την απάντησή σας.    
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
4. Αγόρι 9 ετών προσκοµίζεται λόγω επεισοδίου γενικευµένων τονικοκλονικών 
σπασµών διάρκειας 3 λεπτών. Η αρτηριακή του πίεση µετά την αποδροµή του 
επεισοδίου ήταν 190/110 mmHg. Από το ιστορικό αναφέρονται δερµατικές βλάβες 
προ 15µέρου για τις οποίες ο παιδίατρος είχε χορηγήσει αντιµικροβιακή αγωγή από 
το στόµα.  
α) Ποια είναι η διαφορική διάγνωση και ποια η πιθανότερη διάγνωση.  
β) Που θα εστιάσετε κατά τη λήψη του ιστορικού και την αντικειµενική σας εξέταση. 
γ) Ποιες εργαστηριακές εξετάσεις θα ζητήσετε.  



 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
5. Βρέφος θήλυ 9 µηνών προσκοµίζεται λόγω ελαττωµένης λήψης τροφής και 
ανησυχίας από 24ώρου, µε χαµηλή πυρετική κίνηση. ∆εν υπάρχει ιστορικό λοίµωξης 
στο οικογενειακό περιβάλλον. Κατά την αντικειµενική εξέταση διαπιστώνεται 
σχετικά καλή γενική κατάσταση, χωρίς παθολογικά ευρήµατα.  
α) Ποια η διαφορική διάγνωση και ποια η πιθανότερη διάγνωση.  
β) Πως θα προχωρήσετε διαγνωστικά και θεραπευτικά.  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
6. Κορίτσι 4 ετών προσκοµίζεται λόγω «δυσκολίας στην αναπνοή» από ωρών. Κατά 
την αντικειµενική εξέταση διαπιστώνεται επηρεασµένη γενική κατάσταση, 
αφυδάτωση και υπέρπνοια, ενώ το αναπνευστικό ψιθύρισµα είναι φυσιολογικό, χωρίς 
πρόσθετους ήχους κατά την ακρόαση. Ο κορεσµός σε Ο2 είναι 100%.  
α) Ποια η διαφορική διάγνωση και ποια η πιθανότερη διάγνωση.  
β) Που θα εστιάσετε κατά τη λήψη του ιστορικού. 
γ) Πως θα προχωρήσετε διαγνωστικά και θεραπευτικά.  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 


