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Test przygotował: Autorzy podręcznik "Pediatria"

„Pediatria” to nowy, kompleksowy podręcznik.  Przygotowany został przez zespół znanych i cenionych
specjalistów w tej dziedzinie, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i aktualny stan wiedzy.
 
Uwzględniono w nim zagadnienia niezbędne do poznania okresu rozwojowego dzieci i młodzieży.  Omówiono
zarówno zagadnienia ogólne, jak np. rozwój fizyczny i psychiczny, badanie fizykalne, żywienie i diagnostyka
prenatalna, jak i szczegółowe - dotyczące chorób występujących w tym okresie.
 
Nowoczesna forma podręcznika - zwarty, przejrzysty układ książki wzbogacony licznymi rycinami, tabelami i
schematami ułatwi szybki dostęp do potrzebnych informacji, a interaktywny test on-line umożliwi sprawdzenie
przyswojonej wiedzy.
 
Podręcznik będzie przydatny zarówno dla studentów, jak i absolwentów medycyny przystępujących do
Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), a także dla osób przygotowujących się do specjalizacji z pediatrii.
Będzie również doskonałym źródłem wiedzy w codziennej praktyce dla lekarzy pediatrów i medycyny rodzinnej.

1. Pytanie

Jaki procent wczesnych poronień samoistnych wykazuje nieprawidłowości chromosomów: 

 1%
 7%
 25%
 30%
 50%
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2. Pytanie

 Wskazaniem do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora jest: 

 Niewydolność serca z asynchronią skurczu komór
 Napadowe kołatanie serca
 Stan po zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór
 Pobudzenia przedwczesne komorowe
 Migotanie przedsionków z wolnym rytmem komór
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3. Pytanie

 Najczęstszą formą nadciśnienia płucnego u dzieci jest: 

 Nadciśnienie płucne wtórne do choroby zatorowo-zakrzepowej
 Nadciśnienie płucne związane z wadami lewego serca
 Nadciśnienie płucne tętnicze
 Nadciśnienie płucne związane z chorobami płuc i niedotlenieniem
 Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób tkanki łącznej
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4. Pytanie

Rekomendowana dawka adrenaliny do podaży dożylnej przy resuscytacji noworodka i roztworze 1 : 10 000
wynoszą: 

 0,01–0,03 mg/kg mc.
 0,001–0,003 mg/kg mc.
 0,1–0,3 mg/kg mc.
 1–3 mg/kg mc.
 10–30 mg/kg mc.
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5. Pytanie

Martwicze zapalenie jelit (NEC):

1. Nie występuje u noworodków urodzonych o czasie

2. W rozpoznaniu istotne znaczenie ma badanie radiologiczne

3. Warunkiem rozpoznania jest dodatni posiew krwi

4. W zaawansowanej postaci choroby występuje powietrze w ścianie jelit

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2
 1, 3
 2, 4
 1, 4
 1, 2, 3, 4



Testy

Pediatria część 2

6. Pytanie

Zakażenie układu moczowego noworodka ma najczęściej etiologię Gram-ujemną (Escherichia coli, Proteus
mirabilit, Klebsiella pneumoniae), dlatego w leczeniu jako antybiotyk pierwszego rzutu stosowane są
aminoglikozydy. 

 Oba twierdzenia są prawdziwe
 Pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe
 Pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe
 Oba twierdzenia są fałszywe
 W okresie noworodkowym nie ma możliwości rozpoznania zakażenia układu moczowego.
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7. Pytanie

Które ze stwierdzeń dotyczących krwawień do komór mózgu są prawdziwe, a które fałszywe? 

1. Częstość ich występowania jest odwrotnie proporcjonalna do wieku płodowego

2. Pochodzą z macierzystej strefy rozrodczej

3. Najczęściej stwierdzonym objawem krwawienia u noworodka jest obniżone napięcie mięśniowe

4. W diagnostyce stosuje się badania obrazowe, przede wszystkim rezonans magnetyczny

5. Zwykle występują w pierwszych trzech dobach życia

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
 Wszystkie odpowiedzi są fałszywe
 1, 2, 5 prawdziwe, 3 i 4 fałszywe
 2, 5 prawdziwe, 1, 3 i 4 fałszywe
 3 prawdziwe, 1, 2, 4, 5 fałszywe
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8. Pytanie

Hipoglikemia hipoketotyczna:

1. Zagraża neuroglikopenią

2. Wymaga natychmiastowej podaży glukozy

3. Jest charakterystyczna dla zaburzeń utleniania kwasów tłuszczowych

4. Występuje w hiperinsulinizmie

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1 i 2 prawdziwe, 3 i 4 fałszywe
 1 prawdziwe, pozostałe fałszywe
 1 fałszywe, pozostałe prawdziwe
 1 i 2 fałszywe, 3 i 4 prawdziwe
 wszystkie prawdziwe
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9. Pytanie

Kwasica metaboliczna nie jest typowa dla:

1. Wrodzonej nietolerancji galaktozy

2. Zaburzeń cyklu mocznikowego

3. Chorób mitochondrialnych

4. Tyrozynemii typu 1

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 3
 1, 2, 3
 2
 2, 4
 4
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10. Pytanie

Przewód tętniczy jest naczyniem łączącym: 

 Pień płucny z aortą zstępującą
 Pień płucny z aortą wstępującą
 Prawą tętnicę płucną z aortą zstępującą
 Lewą tętnicę płucną z aortą zastępującą
 Pień płucny z pniem ramienno-głowowym.
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11. Pytanie

Prawidłowa liczba uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji u noworodka podczas resuscytacji wynosi: 

 1 : 3
 3 : 1
 2 : 6
 6 : 2
 15 : 3
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12. Pytanie

Padaczka lekooporna może być objawem:

1. Deficytu biotynidazy

2. Hiperglicynemii nieketotycznej

3. Fruktozemii

4. Deficytu GLUT1

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2, 4
 1, 3
 1, 2, 3, 4
 3
 2, 3, 4
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13. Pytanie

Objawy przypominające zespół Reye’a mogą stanowić manifestację:

1. Defektów cyklu mocznikowego

2. Tyrozynemii typu 1

3. Zaburzeń utleniania kwasów tłuszczowych

4. Defektów ketogenezy

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1 prawdziwe, pozostałe fałszywe
 1 i 3 prawdziwe, pozostałe fałszywe
 1 fałszywe, pozostałe prawdziwe
 2 i 4 prawdziwe, pozostałe fałszywe
 Wszystkie prawdziwe
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14. Pytanie

W zespole intoksykacji u noworodka należy: 
1. Zapewnić podaż hiperkaloryczną 
2. Odstawić podaż białka na co najmniej 3 doby 
3. W razie hiperglikemii stosować insulinę 
4. Rozważyć hemodializę 
Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2, 3, 4
 1, 2, 3
 tylko 1
 1, 3, 4
 2, 4
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15. Pytanie

Uogólniona wiotkość u niemowlęcia wymaga diagnostyki w kierunku:

1. Deficytu LCHAD

2. Choroby mitochondrialnej

3. Fruktozemii

4. Zaburzeń peroksyzomalnych

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 tylko 2
 2, 4
 1, 3
 1, 2, 4
 1, 2, 3, 4
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16. Pytanie

Makrocefalia może być objawem:

1. Acydurii glutarowej typu I

2. Acydurii L-2-hydroksyglutarowej

3. Choroby Canavan

4. Mukopolisacharydozy typu VI

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Tylko 1
 Tylko 2
 Tylko 2 i 4
 Tylko 3 i 4
 Wszystkich powyższych chorób
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17. Pytanie

Wybierz zdanie fałszywe: 

 W acydurii izowalerianowej charakterystyczny jest zapach spoconych stóp.
 Encefalopatia padaczkowa u niemowlęcia wymaga diagnostyki w kierunku podłoża metabolicznego.
 Podwichnięcie soczewek sugeruje diagnostykę metaboliczną.
 Łysienie u dziecka może być objawem wrodzonej wady metabolizmu.
 Uogólniony obrzęk płodu nie jest objawem wrodzonych wad metabolizmu.
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18. Pytanie

Wybierz zdanie fałszywe: 

 U noworodka stężenie amoniaku 200 μmol/l wymaga natychmiastowej diagnostyki metabolicznej.
 Hipoglikemia u dziecka z hepatomegalią sugeruje diagnostykę w kierunku glikogenozy.
 Stężenie kwasu mlekowego we krwi rzędu 20 mg/dl zawsze sugeruje podejrzenie wrodzonej wady

metabolizmu.
 Biochemiczne cechy tubulopatii wymagają diagnostyki metabolicznej.
 Kwasica metaboliczna pochodzenia nerkowego występuje w niektórych wrodzonych wadach metabolizmu.
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19. Pytanie

 Wybierz zdanie fałszywe: 

 Testu przedłużonego głodzenia nie należy przeprowadzać u pacjenta z podejrzeniem zaburzeń spalania
tłuszczów.

 Obniżenie napięcia mięśniowego jest częstym objawem wrodzonych wad metabolizmu.
 Biopsja mięśnia jest złotym standardem w diagnostyce chorób mitochondrialnych.
 Obciążenie białkiem może być pomocne w rozpoznaniu zaburzeń cyklu mocznikowego.
 Dożylne obciążenie glukozą nie jest przydatne w diagnostyce w kierunku deficytu dehydrogenazy

pirogronianowej.
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20. Pytanie

 Typowy objaw acydurii propionowej to: 

 Rybi zapach
 Znaczna hipoglikemia
 Powiększenie wątroby i śledziony
 Kardiomiopatia
 Tubulopatia
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21. Pytanie

 Dziecko z rozpoznaniem tyrozynemii typu I wymaga: 

1. Diety ubogotłuszczowej

2. Regularnych badań USG jamy brzusznej

3. Monitorowania poziomu α-fetoproteiny

4. Regularnych badań w lampie szczelinowej

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Tylko 1, 2 i 3
 Tylko 2, 3 i 4
 Tylko 2 i 4
 Tylko 1 i 3
 Wszystkie prawidłowe
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22. Pytanie

U noworodka z przedłużającą się żółtaczką należy rozważyć przede wszystkim:

1. Wrodzoną nietolerancję galaktozy

2. Chorobę Niemanna-Picka typu C

3. Chorobę Gauchera

4. Hiperglicynemię nieketotyczną

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Tylko 1
 Tylko 1 i 2
 Tylko 1, 2 i 3
 Tylko 2 i 4
 Wszystkie
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23. Pytanie

Obraz kliniczny deficytu LCHAD nie obejmuje: 

 Kardiomiopatii
 Zaburzeń rytmu
 Opóźnienia rozwoju psycho-ruchowego
 Polineuropatii
 Zwyrodnienia barwnikowego siatkówki i naczyniówki
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24. Pytanie

 Obecność cech dysmorficznych u niemowlęcia nie jest charakterystyczna dla: 

 Zespołu Downa
 Zespołu Zellwegera
 Pierwotnych zaburzeń glikozylacji
 Deficytu dehydrogenazy pirogronianowej
 Choroby Krabbego
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25. Pytanie

 Wybierz niewłaściwe połączenie badania laboratoryjnego z testowaną wrodzoną wadą metabolizmu: 

 Izoformy transferyny w surowicy – zaburzenia glikozylacji białek
 Oligosacharydy w moczu – choroba Pompego
 Kwasy tłuszczowe o bardzo długich łańcuchach – choroby lizosomalne
 Kwas mlekowy w płynie mózgowo-rdzeniowym – choroby mitochondrialne
 Poziom glicyny w płynie mózgowo-rdzeniowym i osoczu – hiperglicynemia nieketotyczna
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26. Pytanie

Wybierz niewłaściwe połączenie sposobu dziedziczenia z wrodzoną wadą metabolizmu: 

 Choroba Wolmana – autosomalne recesywne
 Choroba Fabry’ego – recesywne sprzężone z chromosomem X
 Deficyt transportera kreatyny (CRTR) – autosomalne recesywne
 Choroba Pompego – autosomalne recesywne
 Hiperamonemia typu II – sprzężone z chromosomem X
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27. Pytanie

Choroby płuc występujące zwykle u noworodków urodzonych przedwcześnie to: 

1. Zespół zaburzeń oddychania

2. Zespół aspiracji smółki

3. Dysplazja oskrzelowo-płucna

4. Odma opłucnowa

5. Zapalenie płuc

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2, 3, 4, 5
 1, 3, 4, 5
 1, 2, 3, 5
 1, 3
 3, 5
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28. Pytanie

Do najczęstszych patogenów wywołujących zakażenie wewnątrzmaciczne należą: 

 Staphyloccoccus epidermidis, Escherichia coli
 Streptococcus agalactiae grupy B, Candida albicans
 Staphyloccoccus epidermidis, Listeria monocytogenes
 Streptococcus agalactiae grupy B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes
 Streptococcus agalactiae grupy B, Escherichia coli, Candida albicans
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29. Pytanie

Stwierdzenie retinopatii (ROP) 3 stopnia w badaniu okulistycznym noworodka wymaga: 

 Leczenia z zastosowanie fotokoagulacji laserowej
 Badania kontrolnego za 2 dni
 Badania kontrolnego za 5 dni
 Zabiegu witrektomii
 Antybiotykoterapii miejscowej
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30. Pytanie

Do najważniejszych czynników ryzyka rozwoju mózgowego porażenia dziecięcego u noworodków
przedwcześnie urodzonych należą:

1.Infekcje, w tym zakażenie błon płodowych

2. Niska punktacja w skali Apgar

3. Stwierdzenie jamistych postaci leukomalacji okołokomorowych

4. Stwierdzenie krwawienia około-/dokomorowego IV stopnia

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2, 3, 4
 3, 4
 1, 3, 4
 1, 2, 3
 2
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31. Pytanie

Wybierz niewłaściwe połączenie objawu z wrodzoną wadą metabolizmu: 

 Hepatomegalia – glikogenoza
 Splenomegalia – choroba Gauchera
 Kardiomiopatia – choroba Pompego
 Zachowania autystyczne – deficyt liazy adenylobursztynianowej
 Otyłość – homocystynuria
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32. Pytanie

 Wybierz niewłaściwe połączenie metody leczenia z wrodzoną wadą metabolizmu: 

 Enzymatyczna terapia substytucyjna – mukopolisacharydoza typu I
 L-glicyna – acyduria izowalerianowa
 Benzoesan sodu – cytrulinemia typu I
 Czynnik stymulujący powstawanie granulocytów – glikogenoza typu Ia
 Olej Lorenza – adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X
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33. Pytanie

Przeczytaj dokładnie opis wady układu oddechowego. Wada ta polega na nieprawidłowym wykształceniu w
okresie płodowym tylno-bocznego listka przepukliny. Przez wrota przepukliny mogą się przedostawać do klatki
piersiowej jelito grube, śledziona i żołądek. Należy do jednej z najbardziej naglących sytuacji klinicznych w
okresie noworodkowym. Jaka to wada? 

 Przepuklina przeponowa Morgagniego
 Przepuklina przeponowa Bochdaleka
 Wrodzona rozedma płatowa
 Wrodzona torbiel płuca
 Sekwestracja płucna
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34. Pytanie

Nasilanie się duszności w pozycji poziomej, poszerzenie żył szyjnych oraz objawy małego rzutu serca są
charakterystyczne dla: 

 Napadu astmy oskrzelowej
 Narastającej niewydolności oddechowej w przebiegu krztuśca
 Zespołu żyły głównej górnej
 Zapalenia nagłośni
 Epizodu aspiracji ciała obcego
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35. Pytanie

Triada czynników odpowiadających za rozwój dysplazji oskrzelowo-płucnej klasycznie obejmuje:

1. Niedojrzałość płuc

2. Predyspozycje genetyczne

3. Zaburzenia odżywiania

4. Nieprawidłowa reparacja tkanki płucnej

5. Pierwotne uszkodzenie miąższu płuc przez podwyższone stężenie O2

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2, 3
 1, 3, 4
 1, 4, 5
 2, 3, 5
 3, 4, 5
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36. Pytanie

Spośród objawów wymienionych poniżej wybierz wszystkie objawy alarmujące związane z kaszlem:

1. Początek kaszlu w okresie noworodkowym

2. Kaszel podczas karmienia

3. Współistnienie kaszlu z potami nocnymi i utratą masy ciała

4. Współistnienie objawów przewlekłej choroby płuc

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2, 3, 4
 1, 2, 3
 2, 3
 2, 4
 3, 4
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37. Pytanie

Wybierz prawidłową definicję bezdechu u wcześniaków:

 Każda przerwa w oddychaniu z towarzyszącym niepokojem dziecka lub płaczem.
 Przerwa w oddychaniu > 30 s lub przerwę w oddychaniu < 30 s z towarzyszącą bradykardią < 80/min.,

sinicą centralną i/lub obniżeniem saturacji < 85%.
 Każda przerwa w oddychaniu trwająca > 10 s.
 Każda przerwa w oddychaniu trwająca > 10 s ustępująca po podaniu tlenu.
 Przerwa w oddychaniu > 20 s lub przerwa w oddychaniu < 20 s z towarzyszącą bradykardią < 80/min.,

sinicą centralną i/lub obniżeniem saturacji < 85%.
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38. Pytanie

Przyczyną jednostronnego stłumienia odgłosu opukowego nad płucem może być: 

 Odma opłucnowa
 Rozedma płuca
 Płatowe zapalenie płuc
 Ropniak opłucnej
 Zarówno C, jak i D
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39. Pytanie

W leczeniu empirycznym pozaszpitalnego zapalenia płuc u dziecka 4-letniego antybiotykiem z wyboru jest: 

 Cefuroksym
 Amoksycylina
 Makrolid
 Amokscylina z kw. klawulanowym
 Gentamycyna
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40. Pytanie

 Kontrolne zdjęcie rentgenowskie po leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc należy wykonać u dzieci: 

 Z niedodmą płatową
 Z wysiękiem opłucnowym
 W każdym przypadku
 A i B są prawidłowe
 Nigdy
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41. Pytanie

Wskaż prawidłowe zdania dotyczące zapalenia oskrzelików:

1. Jest chorobą wywoływaną najczęściej przez wirusy

2. Jest związana ze skurczem oskrzelików

3. Niektórzy pacjenci wymagają tlenoterapii

4. Każde dziecko wymaga leczenia glikokortykosteroidami ogólnie

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

  1, 2, 3
 1, 3
 1, 4
 2, 3
 1, 2, 3, 4
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42. Pytanie

 Zgodnie z zaleceniami u dziecka 5-letniego z rozpoznaniem gruźlicy latentnej należy zastosować: 

 Chemioprofilaktykę
 Tylko obserwację kliniczną
 Pełne leczenie przeciwprątkowe
 Powtórne wykonanie odczynu tuberkulinowego Mtx RT 23 na prawym przedramieniu
 Wykonasz bronchoskopię i pobierzesz popłuczyny oskrzelowe do badania bakteriologicznego
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43. Pytanie
U niemowlęcia w 2. mż. (szczepiony BCG w 2. dobie życia) rodzice zauważyli w lewym dole pachowym „guz” o
średnicy 13 mm z tendencją do rozmiękania. Stan ogólny dziecka bardzo dobry, prawidłowy przyrost masy
ciała, rozwój psychoruchowy prawidłowy. W tej sytuacji rozpoznasz: 

 Niepożądany odczyn miejscowy po szczepieniu BCG
 Gronkowcowe zapalenie węzła chłonnego obwodowego
 Gruźlicę obwodowych węzłów chłonnych
 Guz nowotworowy
 Żadne z powyżej wymienionych
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44. Pytanie

Niepożądany odczyn miejscowy po szczepieniu BCG u 2-miesięcznego dziecka w stanie ogólnym dobrym (guz
w dole pachowym o średnicy 10 mm z tendencją do rozmiękania) wymaga: 

 Wykonania badania histopatologicznego
 Podania antybiotyku o szerokim spektrum działania
 Miejscowego leczenia antybiotykiem
 Chirurgicznego usunięcia zmiany
 Pozostawienia bez żadnego leczenia
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45. Pytanie

Do szpitala przyjęto 10-letnie dziecko z następującymi objawami: stan ogólny średni, gorączką 37,8°C, ból w
prawej połowie klatki piersiowej, pokasływanie. Badaniem przedmiotowym i badaniami dodatkowymi (zdjęcie
przeglądowe klatki piersiowej, USG klatki piersiowej) stwierdzono obecność płynu w prawej jamie opłucnej.
Wykonano nakłucie prawej jamy opłucnej uzyskując 180 ml lekko żółtego płynu, w którym stwierdzono: ciężar
właściwy 1020 g/l, stężenie białka 3,7 g%, stężenie LDH 4500 j/l, stężenie deaminazy adenozyny 570 j/l, w
rozmazie limfocyty 70%.

Wstępnie powinno się rozpoznać: 

 Gruźlicze wysiękowe zapalenie opłucnej
 Pneumokowkowe zapalenie opłucnej
 Chlamydiowe wysiękowe zapalenie opłucnej
 Paciorkowcowe zapalenie opłucnej
 Wysiękowe zapalenie opłucnej wywołane wirusami świńskiej grypy
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46. Pytanie

 Czteromiesięczne niemowlę z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną i przewlekłą niewydolnością
oddechową. Obecnie przebywa w domu na przewlekłej tlenoterapii. Który z poniższych wyników badania
gazometrycznego z krwi kapilarnej jest najbardziej prawdopodobny u tego dziecka

 pH 7,2, pO2 50 mmHg, PCO2 35 mmHg, HCO3 7 mmol/l
 pH 7,56, pO2 75 mmHg, PCO2 15 mmHg, HCO3 21 mmol/l
 pH 7,38, pO2 75 mmHg, PCO2 60 mmHg, HCO3 38 mmol/l
 pH 7,25, pO2 55 mmHg, PCO2 50 mmHg, HCO3 20 mmol/l
 pH 7,4, pO2 80 mmHg, PCO2 29 mmHg , HCO3 22 mmol/l
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47. Pytanie

Dziewczynka 9-letnia zgłosiła się do szpitala z powodu przewlekłego kaszlu trwającego od 12 miesięcy. Kaszel
jest wilgotny, w badaniu przedmiotowym okresowo słyszalne są furczenia i trzeszczenia nad dolnym polem
płuca lewego. W wywiadzie dziewczynka przebyła lewostronne zapalenie płuc z niedodmą w wieku 8 lat. W
badaniu radiologicznym (RTG PA) klatki piersiowej bez istotnych nieprawidłowości. Jakie dalsze postępowanie
będzie najbardziej właściwe? 

 Wykonanie punktowych testów skórnych – podejrzenie alergii wziewnej
 Wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z podaniem kontrastu – podejrzenie sekwestracji

płucnej
 Wykonanie testu prowokacji z metacholiną – podejrzenie nadreaktywności oskrzeli
 Wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej o wysokiej rozdzielczości – podejrzenie rozstrzeni

oskrzeli
 Wykonanie tomografii komputerowej zatok obocznych nosa – podejrzenie zespołu zatokowo-oskrzelowego
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48. Pytanie

Zaznacz zdanie nieprawdziwe dotyczące wad układu oddechowego:

 Niektóre wady układu oddechowego mogą przebiegać bezobjawowo i zostają wykryte przypadkiem przy
okazji wykonywania badań obrazowych układu oddechowego z innych powodów.

 Objawy przepukliny przeponowej przedniej Morgagniego są zawsze bardzo nasilone i często wymagają
wczesnej interwencji chirurgicznej.

 Agenezja płuca charakteryzuje się brakiem oskrzeli, pęcherzyków płucnych i naczyń płucnych.
 Podwójny łuk aorty może dawać objawy ucisku na drzewo oskrzelowe.
 W aplazji płuca typowe są obecność resztkowego ślepo zakończonego oskrzela i brak tkanki płucnej.
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49. Pytanie

U 7-letniego chłopca wystąpiły objawy w postaci bólów głowy, bólów mięśniowych, gorączki do 38oC oraz
nasilonego kaszlu. W badaniu przedmiotowym stwierdzono trzeszczenia u podstawy płuca prawego. Zdjęcie
przeglądowe klatki piersiowej ujawniło zagęszczenia miąższowe u podstawy płuca prawego oraz obustronne
powiększenie węzłów chłonnych wnękowych. Najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym w tym
przypadku jest: 

 Mycoplasma pneumoniae
 Chlamydophila pneumoniae
 Chlamydia trachomatis
 Respiratory syncytial virus
 Streptococcus pneumoniae
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50. Pytanie

Leczeniem z wyboru w atypowym zapaleniu płuc wywołanym przez Mycoplasma pneumoniae jest: 

 Makrolid
 Amoksycylina
 Cefalosporyna III generacji
 Doksycyklina
 Trimetoprim/sulfametoksazol
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51. Pytanie

W przypadku stwierdzenia bloku przedsionkowo- komorowego III stopnia z napadami MAS leczeniem z wyboru
jest: 

 Wszczepienie układu stymulującego serce
 Zastosowanie doustnych preparatów atropinowych
 Nie wymaga leczenia, tylko dalszej obserwacji
 Stymulacja przezprzełykowa
 Podawanie doustnych preparatów izoprenaliny
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52. Pytanie
Leczeniem z wyboru u 15-letniego pacjenta z zespołem Wolffa-Parkinsona- White’a i nawracającymi napadami
częstoskurczu przedsionkowo-komorowego jest: 

 Podawanie preparatów digoksyny
 Profilaktyczne stosowanie werapamilu
 Pobudzenie nerwu błędnego
 Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości
 Kardiowersja elektryczna
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53. Pytanie

Niemowlę z nawracającymi napadami częstoskurczu nadkomorowego wymaga: 

 Przynajmniej 6-miesięcznego profilaktycznego podawania leków antyarytmicznych
 Defibrylacji
 Przewlekłego stosowania steroidów
 Umiarowienia werapamilem
 Naparstnicowania
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54. Pytanie

Aby rozpoznać przetoki tętniczo-żylne w płucach, należy wykonać: 

 Angiokardiografię radioizotopową techniką pierwszego przejścia
 Angiokardiografię radioizotopową bramkowaną w stanie równowagi
 Scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego
 Scyntygrafię perfuzyjną płuc z użyciem mikrosfer
 Scyntygrafię wentylacyjną płuc
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55. Pytanie

Angiokardiografia izotopowa techniką pierwszego przejścia pozwala na ocenę: 

 Wielkości przecieku lewo-prawego
 Frakcji wyrzutowych komór
 Symetrii ukrwienia płuc
 Czasu krążenia płucnego
 Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
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56. Pytanie

Największe ryzyko nagłego zgonu w kardiomiopatii przerostowej dotyczy pacjentów, u których stwierdza się: 

 Zatrzymanie czynności serca w wywiadzie
 Bóle w klatce piersiowej
 Nawracające omdlenia
 Ruch do przodu prawego płatka zastawki mitralnej
 Prawdziwe A i C
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57. Pytanie

 Lekiem z wyboru w leczeniu dzieci z kardiomiopatią przerostową zawężającą są: 
 Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
 β-blokery
 Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynęi β-blokery
 Blokery kanału wapniowego i inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
 Blokery kanału wapniowego
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58. Pytanie

Wskazaniem do zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum jest: 

 Stosunek przepływu płucnego do systemowego powyżej 1,5 : 1
 Powiększenie jamy prawej komory
 Powiększenie lewego przedsionka
 Prawdziwe A i B
 Prawdziwe A, B i C
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59. Pytanie

Wskazaniem do zamknięcia ubytku przegrody międzykomorowej jest: 

 Stosunek przepływu płucnego do systemowego powyżej 1,5 : 1
 Ubytek podaortalny z niedomykalnością aortalną
 Ubytek mięśniowy ze stosunkiem przepływu płucnego do systemowego poniżej 1,3 : 1
 Prawdziwe A i B
 Prawdziwe A, B i C
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60. Pytanie

U noworodka z krytyczną koarktacją aorty leczeniem z wyboru jest: 

 Operacja metodą Fontana
 Zespolenie Blalocka-Taussig
 Operacja Rossa
 Operacja koarktacji aorty metodą zespolenia aorty koniec do końca
 Operacja Jatene’a
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61. Pytanie

 Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia powinna być stosowana: 

 U dziecka z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej przed usunięciem zęba mlecznego
 U pacjentki 15-letniej ze zwężeniem zastawki aorty przed badaniem echokardiograficznym

przezprzełykowym
 U dziecka, u którego 3 lata wcześniej zamknięto szczelnie ubytek przegrody międzykomorowej
 U chłopca z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej zamkniętym dwa miesiące temu metodą

przezskórna implantem Amplatza przed usunięciem zęba stałego
 U pacjentki po przebyciu choroby Kawasakiego, bez dysfunkcji zastawek
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62. Pytanie

Przeciwwskazaniem do angioplastyki balonowej wrodzonej koarktacji aorty jest: 

 Obecność tętna na tętnicach udowych
 Masywnie rozwinięte krążenie oboczne
 Współistnienie innych wad serca
 Współistnienie stanów powodujących osłabienie ściany aorty
 Odpowiedź A i B










