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„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

Do szpitala został przyjęty 2-tygodniowy noworodek. Z wywiadu wiadomo, że do tej pory dziecko nie chorowało
i dobrze przybierało na wadze. W dniu przyjęcia dziecko apatyczne, odwodnione, skóra marmurkowata.
Podejrzewa się wrodzony przerost nadnerczy. Które z poniższych wyników badań mogłyby wskazywać na to
rozpoznanie?

 Hipernatremia, hiperkaliemia, hipoglikemia
 Hiponatremia, hiperkaliemia, hiperglikemia
 Hiponatremia, hiperkaliemia, hipoglikemia
 Hipernatremia, hipokaliemia, hiperglikemia
 Hipernatremia, hipokaliemia, hiperglikemia
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2. Pytanie
Do kryteriów gorączki reumatycznej nie należy: 

 Zapalenie serca
 Zapalenie stawów
 Pląsawica
 Gorączka
 Podwyższone miano ASO
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3. Pytanie

Kryteria Petersona i Mellesona są przydatne w rozpoznaniu: 

 Bólów wzrostowych
 Nadmiernej wiotkości więzadeł
 Boreliozy
 Zapalenia skórno-mięśniowego
 Reaktywnego zapalenia stawów
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4. Pytanie
Poziomkowy przerost dziąseł jest patognomonicznym objawem: 

 Ziarniniakowatości Wegenera
 Choroby Kawasakiego
 Postaci skórnej guzkowego zapalenia tętnic
 Choroby Schönleina-Henocha
 Choroby Takayasu
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5. Pytanie

Zmiany skórne typu livedo reticularis są charakterystyczne dla:

 Leukocytoklastycznego zapalenia naczyń
 Postaci klasycznej guzkowego zapalenia tętnic
 Choroby Kawasakiego
 Choroby Takayasu
 Ziarniniakowatości Wegenera
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6. Pytanie

Najczęstszą przyczyną zgonu w przebiegu choroby Takayasu jest:

 Epizod mózgowo-naczyniowy
 Nadciśnienie tętnicze
 Zastoinowa niewydolność krążenia
 Pęknięcie tętniaka
 Zabieg operacyjny



Testy

Pediatria część 5

7. Pytanie

Do kryteriów diagnostycznych choroby Kawasakiego nie należy:

 Gorączka
 Przekrwienie spojówek
 Obrzęk stóp i rąk
 Zapalenie stawów
 Limfadenopatia szyjna
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8. Pytanie
Dla nefropatii toczniowej najbardziej charakterystycznym autoprzeciwciałem jest:

 Anty-RNP
 Anty-histon
 Anty-SSA
 Anty-Sm
 Anty-nDNA
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9. Pytanie
Do kryteriów diagnostycznych tocznia rumieniowatego układowego nie należy:

 Zapalenie stawów
 Leukopenia
 Zapalenie osierdzia
 Wypadanie włosów
 Nadwrażliwość na światło słoneczne
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10. Pytanie
Do typowych zmian skórnych w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego nie należy: 

 Objaw Gottrona
 Ręce mechanika
 Objawy Raynauda
 Wapnica skóry
 Livedo reticularis
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11. Pytanie

W przebiegu mieszanej choroby tkanki łącznej:

1. Często występuje objaw Raynauda

2. Nigdy nie obserwuje się zapalenia stawów

3. Zawsze obecne są przeciwciała przeciw dsDNA

4. Przeciwciała przeciwjądrowe obecne są u części chorych

5. U większości chorych występuje hipogammaglobulinemia

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

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

Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD): 

1. Jest zespołem nakładania innych chorób autoimmunologicznych, w tym cukrzycy insulinozależnej

2. Immunologicznym markerem MCTD są przeciwciała przeciw U1RNP

3. Przeciwciała obecne są w surowicy krwi chorych w bardzo wysokim mianie

4. Przeciwciała przeciwjądrowe obecne są w surowicy krwi chorych w bardzo niskim mianie

5. U chorych na MCTD nie obserwuje się zespołu Raynauda

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

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

W twardzinie układowej: 

1. Niedostateczna produkcja kolagenu jest podstawowym procesem patogenetycznym

2. Nie obserwuje się uszkodzenia naczyń krwionośnych

3. Przeciwciała przeciwjądrowe wykrywane są sporadycznie

4. Nigdy nie obserwuje się zapalenia stawów

5. Charakterystyczne jest wypadanie włosów

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Wszystkie fałszywe
 Wszystkie prawdziwe
 Tylko 1 i 5 prawdziwe
 Tylko 1, 3 i 4 prawdziwe
 Tylko 2 i 3 prawdziwe
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14. Pytanie

Wybierz prawidłowe twierdzenia dotyczące twardziny ograniczonej:

1. Nie występuje u dzieci

2. W postaci linijnej zmiany najczęściej występują na tułowiu

3. Może prowadzić do powstania zaburzeń rozwojowych

4. Nigdy nie obserwuje się zmian na owłosionej skórze głowy

5. Przeciwciała przeciwjądrowe nie są obecne u wszystkich chorych

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 3, 5
 1, 4
 1, 2, 3
 1, 2, 3, 5
 4, 5



Testy

Pediatria część 5

15. Pytanie

Wybierz prawidłowe twierdzenia dotyczące zespołu Sjögrena:

1. U dzieci jest zawsze zespołem wtórnym

2. Charakteryzuje się upośledzeniem zdolności wydzielniczej gruczołów wydzielania zewnętrznego, szczególnie
ślinianek i gruczołów łzowych

3. Funkcja zewnątrzwydzielnicza trzustki nie jest zaburzona

4. Nie wymaga leczenia

5. Pierwszym najczęstszym objawem jest nawracający obrzęk ślinianek  

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

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

W przebiegu zespołu Sjögrena:

1. Może dojść do perforacji rogówki

2. Charakterystycznym objawem jest postępująca próchnica zębów

3. Nigdy nie wykrywa się czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi

4. Przeciwciała anty-SSA nie są charakterystyczne dla tego zespołu

5. Istnieje ryzyko rozwoju chłoniaków w dalszym przebiegu

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Tylko 1, 2 i 5 prawdziwe
 Wszystkie prawidłowe
 Tylko 2, 3 i 5 prawdziwe
 3 i 4 prawdziwe
 Tylko 5 prawdziwe
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17. Pytanie

W przebiegu twardziny układowej nie obserwuje się:

1. Wapnicy

2. Objawu Raynauda

3. Upośledzenia perystaltyki przełyku

4. Zmian w narządzie ruchu

5. Śródmiąższowego włóknienia płuc

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Obserwuje się wszystkie wymienione objawy
 Nie obserwuje się żadnego z wymienionych objawów
 Nie obserwuje się 1, 3 i 4
 Obserwuje się tylko 1, 2 i 5
 Nie obserwuje się 2 i 5
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18. Pytanie

Wybierz zdanie fałszywe: 

 W zarażeniu Toxoplasma gondii i Toxocara canis może dojść do zajęcia gałki ocznej
 Glistą ludzką można zarazić się spożywając zanieczyszczony jajami Ascaris lumbricoides pokarm, w toalecie

i przez bezpośredni kontakt z chorym
 Zwiększony odsetek eozynofili we krwi obwodowej jest charakterystyczny m.in. dla zarażeń pasożytniczych
 W zarażeniu Enterobius vermicularis należy leczyć wszystkich pacjentów z potwierdzonym zarażeniem oraz

najbliższą rodzinę
 Bąblowica wywołuje objawy wolno rosnącego guza lub nacieku nowotworowego
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19. Pytanie

Wybierz zdania prawdziwe: 

1. W przebiegu zakażenia EBV węzły chłonne są przesuwalne, nie rozmiękają, nie ropieją, skóra nad nimi jest
niezmieniona, często towarzyszy obrzęk tkanki okołowęzłowej.

2. W różyczce najbardziej charakterystyczne jest powiększenie węzłów chłonnych karkowych, potylicznych,
zausznych i szyjnych.

3. W przebiegu zakażenia HIV najczęściej dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych pachowych.

4. Gruźlica obwodowych węzłów chłonnych jest najczęstszą postacią gruźlicy u dzieci i młodych dorosłych;
węzły tworzą pakiety, z tendencją do rozmiękania i powstawania trudno gojących się przetok skórnych.

5. W toksoplazmozie nabytej limfadenopatia narasta stopniowo, w ciągu kilku tygodni od zakażenia i może
utrzymywać się długo, nawet do roku.

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2, 5
 1, 3, 5
 1, 4, 5
 2, 3, 4
 1, 2, 4
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20. Pytanie
Dziedziczy się w sposób sprzężony z chromosomem X (mutacja WASP).

 Choroba Kawasakiego
 Oparzenie
 AIDS pediatryczny
 Pospolity zmienny niedobór odporności
 Samoistna małopłytkowość
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21. Pytanie

Najczęstszą postacią poliendokrynopatii (autoimmune polyglandular syndromes, APS) jest: 

 APS1
 APS2
 APS3
 APS4
 Wszystkie postacie występują rzadko z podobną częstością
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22. Pytanie

W której z postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów najczęściej występuje zapalenie błony
naczyniowej oka: 

 Nielicznostawowa
 Układowa
 Wielostawowa
 Niezróżnicowana
 Łuszczycowe zapalenie stawów
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23. Pytanie

W leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów „złotym standardem” nazwano: 

 Chlorochinę
 Sulfasalazynę
 Cyklosporynę
 Metotreksat
 Cyklofosfamid
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24. Pytanie

Antygen HLA-B27 jest często obecny we krwi chorych na: 

 Spondyloartropatie młodzieńcze
 Toczeń rumieniowaty układowy
 Twardzinę uogólnioną
 Zapalenie skórno-mięśniowe
 Mieszaną chorobę tkanki łącznej



Testy

Pediatria część 5

25. Pytanie

Które z wymienionych poniżej leków biologicznych są zarejestrowane w Polsce do leczenia młodzieńczego
idiopatycznego zapalenia stawów:

1. Etanercept

2. Adalimumab

3. Abatacept

4. Anakinra

5. Tocilizumab

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

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

Wskaż zdanie fałszywe: 

 Rumień wędrujący jest postacią boreliozy, która nie wymaga potwierdzenia serologicznego.
 W leczeniu boreliozowego zapalenia stawów u dzieci lekiem pierwszego rzutu jest amoksycylina.
 Leczenie nawrotów boreliozowego zapalenia stawów prowadzi się do uzyskania ujemnych badań

serologicznych.
 W przypadkach podejrzenia chłoniaka limfocytarnego skóry pomocne jest badanie histopatologiczne skóry.
 Izolowane porażenie nerwu twarzowego może być leczone antybiotykiem doustnie.
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27. Pytanie

Dwuletnia dziewczynka zgłosiła się do lekarza w 2. dobie intensywnych wymiotów i wodnistej biegunki (bez
domieszki krwi), odmawia przyjmowania płynów doustnie, jest apatyczna. Objawy nieżytu
żołądkowo-jelitowego występują u rodzeństwa. W badaniu przedmiotowym stwierdza się wydłużony powrót
włośniczkowy i suche śluzówki jamy ustnej. Postępowanie: 

 Należy zastosować nifuroksazyd, leki przeciwgorączkowe, probiotyk oraz płyny do nawadniania doustnego.
 Dziecko powinno być hospitalizowane. Zalecane badania laboratoryjne: ocena czynności nerek, Na, K,

gazometria żylna, CRP, morfologia, mocz badanie ogólne.
 Wskazane jest badanie bakteriologiczne stolca.
 Prawdziwe A, C.
 Prawdziwe B, C.



Testy

Pediatria część 5

28. Pytanie

Znajdź prawdziwe stwierdzenie:

 Najczęstszym zakażeniem wrodzonym jest cytomegalia.
 Część objawów (np. zajęcie ośrodkowego układu nerwowego, zmiany oczne, zapalenie wątroby,

upośledzenie słuchu) może być wspólna dla zakażeń z grupy TORCH’S.
 Zapobieganie zakażeniom wrodzonym polega m.in. na testowaniu ciężarnych. Obecnie w Polsce standard

opieki nad ciężarną obejmuje wykonanie badań w kierunku zakażeń HBV, HCV, HIV, kiły, różyczki i
toksoplazmozy.

 Obecnie w Polsce standard opieki nad ciężarną obejmuje wykonanie badań w kierunku zakażeń HBV, HCV,
HIV, kiły, różyczki i toksoplazmozy.

 Prawdziwe są stwierdzenia A, B i C.
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29. Pytanie
Ośmiomiesięczne niemowlę, po podaniu 2 dawek DTP, znajduje się obecnie w 5. tygodniu napadowego kaszlu
po 7-dniowej kuracji klarytromycyną. Jakie badania należy wykonać w celu potwierdzenia rozpoznania
krztuśca? 

 Oznaczenie miana przeciwciał klasy IgG
 Oznaczenie miana przeciwciał klasy IgA
 Izolacja i hodowla bakterii z odkrztuszonej wydzieliny
 Oznaczenie DNA B. pertussis w materiale pobranym z nosogardzieli
 Zdjęcie RTG klatki piersiowej
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30. Pytanie

Skuteczne metody zapobiegania zachorowaniu na krztusiec u niemowląt to:

1. Izolacja chorych na krztusiec

2. Podanie antybiotyku po kontakcie

3. Pełne szczepienie podstawowe

4. Podanie immunoglobuliny po kontakcie

5. Szczepienie przeciwko krztuścowi osób z najbliższego otoczenia

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1
 2, 3, 4
 2, 3, 5
 4
 wszystkie
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31. Pytanie

 Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu A polega na: 

 Stosowaniu leków przeciwwirusowych
 Wyeliminowaniu z diety białka
 Stosowaniu leków hepatoprotekcyjnych
 Uregulowaniu trybu życia i żywienia, bez dodatkowych leków
 Podawaniu steroidów
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32. Pytanie

  Przebieg wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci charakteryzuje: 

1. Duża częstość przypadków z żółtaczką.

2. Większe prawdopodobieństwo przejścia w przewlekłe zapalenie.

3. Możliwość późnych powikłań takich jak marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy, chociaż stwierdza się
je rzadziej niż u dorosłych.

4. Gorsza odpowiedź na leczenie przeciwwirusowe.

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 2
 Tylko 2
 Tylko 4
 1, 2, 4
 2, 3, 4
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33. Pytanie

Wirus zapalenia wątroby typu C: 

 Wirus zapalenia wątroby typu C:
 Nie jest powodem patologii nerek
 Należy do Hepadnawirusów
 Może być wykryty tylko w komórkach wątrobowych lub we krwi.
 Przenosi się innymi drogami niż HBV
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34. Pytanie

Choroba kociego pazura charakteryzuje się:

1. Łagodnym przebiegiem

2. Limfadenopatią, która ma czasami nietypową lokalizację (np. podobojczykową)

3. Możliwością poważnych, śmiertelnych powikłań u osób z AIDS

4. Nie zawsze wymaga leczenia antybiotykiem

5. Jest bakteryjną chorobą odzwierzęcą

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 1, 4
 Tylko 2
 3, 5
 2, 3, 5
 1, 2, 3, 4, 5
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35. Pytanie

Kobieta w 20. tygodniu ciąży przebywała w tym samym pomieszczeniu z 5-letnim chłopcem z objawami
rumienia zakaźnego. Kontakt był jednorazowy. Co należy zrobić? 

 Nic, ponieważ szczepienie przeciw rumieniowi zakaźnemu jest w kalendarzu szczepień i z pewnością kobieta
jest uodporniona.

 Natychmiast pobrać u chłopca badania, które pozwolą potwierdzić rozpoznanie i ewentualnie objąć ciążę
ścisłym nadzorem.

 Nie wymaga żadnego postępowania, ponieważ w momencie wystąpienia wysypki pacjent nie jest zakaźny
dla otoczenia.

 Skierować kobietę na badanie USG płodu i zaplanować badania kontrolne USG co 6 tygodni, co pozwoli jak
najszybciej wykryć obrzęk płodu i zastosować leczenie.

 Podać kobiecie w ciągu 72 godzin od kontaktu swoistą immunoglobulinę zabezpieczającą przed zakażeniem
parwowirusem B19.
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36. Pytanie

Dla szkarlatyny typowe są: 

 Linie Pastii, trójkąt Fiłatowa, zapalenie gardła, język malinowy, ból brzucha, wymioty, leukocytoza
granulocytarna

 Suchy kaszel, plamki Koplika, zapalenie gardła, zapalenie spojówek, leukocytoza granulocytarna
 Wysypka wybroczynowa, wymioty, ból głowy, objaw Kerniga, leukocytoza granulocytarna
 Linie Pastii, trójkąt Fiłatowa, zapalenie gardła, język malinowy, łuszczenie grubopłatowe skóry od pierwszego

dnia choroby, leukopenia
 Wysypka zstępująca, drobno- i średnioplamista, mierne zapalenie spojówek, znacznie powiększone węzły

chłonne karkowe, dolegliwości bólowe ze strony drobnych stawów dłoni, często małopłytkowość



Testy

Pediatria część 5

37. Pytanie
Wybierz wszystkie prawdziwe informacje dotyczące jersiniozy: 

1. Przebieg może imitować zapalenie wyrostka robaczkowego.

2. Jest chorobą egzotyczną, podejrzewamy ją głównie u pacjentów powracających z tropiku.

3. Jest przyczyną nieżytu jelitowego. W badaniu USG charakterystyczne jest znaczne powiększenie węzłów
chłonnych krezki.

4. Yersinia enterocolitica może namnażać się w produktach przechowywanych w chłodziarkach.

5. Powikłaniem jersiniozy mogą być ropnie narządowe.

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

Enterowirusy są czynnikiem etiologicznym:

1. Choroby rąk, stóp i ust

2. Pleurodynii

3. Herpanginy

4. Zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych

5. Stanów gorączkowych o nieustalonej etiologii

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

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

Najczęstszą przyczyną wirusowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych o ustalonej etiologii jest/są: 

 Adenowirusy
 Enterowirusy
 Wirus opryszczki
 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu
 Wirus świnki
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40. Pytanie
W przebiegu mononukleozy zakaźnej w morfologii krwi obwodowej typowo stwierdza się: 

 Leukopenię limfocytarną z obecnością monocytów ≥ 10%
 Leukocytozę limfocytarną z obecnością monocytów ≥ 10%
 Leukopenię limfocytarną z obecnością limfocytów atypowych ≥ 10%
 Leukocytozę limfocytarną z obecnością limfocytów atypowych ≥ 10%
 Żadne z powyższych
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41. Pytanie
Do Poradni Endokrynologicznej zgłosił się otyły chłopiec. Na podstawie analizy siatki wzrostowej stwierdzono:
zahamowanie wzrastania, bardzo szybki przyrost masy ciała w ciągu ostatniego roku. Ponadto w badaniu
stwierdzono nadciśnienie tętnicze. U chłopca w diagnostyce różnicowej należy przede wszystkim wykluczyć:

 Zespół Cushinga
 Wrodzony przerost nadnerczy
 Otyłość prostą
 Wszystkie z powyższych
 Żadne z powyższych
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42. Pytanie

W zagrażającej życiu tyreotoksykozie zastosowanie u noworodka mają:

1. Tiamazol

2. Propranolol

3. Roztwór jodku potasu (płyn Lugola)

4. Prednizolon

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Tylko 1 i 2
 Tylko 3 i 4
 Tylko 1 i 3
 Tylko 1, 2 i 4
 Wszystkie



Testy

Pediatria część 5

43. Pytanie

Wskaż objaw, który nie występuje we wrodzonej pierwotnej niedoczynności tarczycy:

 Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania
 Wole u noworodka
 Duże stężenie tyroksyny oznaczanej w kropli krwi na bibule
 Opóźnienie rozwoju psychoruchowego w przypadku nie włączenia leczenia lewoskrętną tyroksyną
 Opóźnienie rozwoju psychoruchowego w przypadku nie włączenia leczenia lewoskrętną tyroksyną
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44. Pytanie

Wskaż stwierdzenie nieprawidłowe:

 Objętość płynów przetaczanych choremu w pierwszej dobie leczenia cukrzycowej kwasicy ketonowej nie
powinna przekraczać 4 l/m2

 Wskazaniem do podania roztworu dwuwęglanów w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej jest pH krwi <
7,1

 Początkowa dawka insuliny w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej wynosi 0,05–0,1 jednostki/kg
mc./godz.

 Osmolalność osocza u chorych z ciężką kwasicą ketonową jest zwykle większa od 295 mOsm/l
 Spadek glikemii o 10 mmol/l/godz. jest czynnikiem ryzyka rozwoju obrzęku mózgu w przebiegu cukrzycowej

kwasicy ketonowej
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45. Pytanie

Wybierz mechanizmy odporności swoistej organizmu:

1. Limfocyty T

2. Skóra

3. Organizmy saprofityczne konkurujące z patogenami

4. Lizozym zawarty we łzach

5. Kwas żołądkowy

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Tylko 1
 Tylko 2
 Tylko 1 i 3
 Tylko 2, 4 i 5
 Tylko 1, 4 i 5
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46. Pytanie
Który objaw nie należy do objawów ostrzegawczych sugerujących pierwotny niedobór odporności?

 4 zakażenia uszu w jednym roku u 3-latka
 Przewlekła grzybica jamy ustnej u niemowlęcia
 Wywiad rodzinny wskazujący na występowanie pierwotnych niedoborów odporności
  2 zapalenia płuc w ciągu roku u 2-latka
 Brak przyrostu masy ciała i zahamowanie prawidłowego rozwoju
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47. Pytanie
Które niedobory stanowią większość wrodzonych defektów odporności humoralnej?

 Ciężkie złożone niedobory odporności
 Zespół Wiskotta-Aldricha i zespół DiGeorge’a
 Pierwotne niedobory z przewagą defektu przeciwciał
 Zespół Nijmegen i zespół Blooma
 Zespoły związane z hipopigmentozą
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48. Pytanie
Wybierz zespół chorobowy związany z nadmierną łamliwością chromosomów:

 Zespół Cushinga
 Zespół DiGeorge’a
 Niedobór ligandu CD40
 Zespół ataksja-teleangiektazja
 Zespół hemofagocytarny
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49. Pytanie
Triada objawów chorobowych w zespole DiGeorge’a to:

 Małopłytkowość, wada serca, atopowe zapalenie skóry
 Małopłytkowość, przyrost masy ciała, zaburzenia odporności
 Tężyczka hipokalcemiczna, plamy typu café au lait, zaburzenia odporności
 Atopowe zapalenie skóry, hiperkaliemia, plamy typu café au lait
 Tężyczka hipokalcemiczna, wada serca, zaburzenia odporności
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50. Pytanie
Wynik którego badania decyduje o rozpoznaniu wrodzonych ciężkich zaburzeń odporności wynikających z
braku lub niedostatecznego wytwarzania granulocytów?

 Biopsja szpiku kostnego
 Ocena liczby leukocytów
 Ocena stężenia immunoglobulin
 Biopsja węzłów chłonnych
 Wykazanie mutacji genu TNFRSF6
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51. Pytanie

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące gorączek nawrotowych.

 Ich inna nazwa to choroby autozapalne.
 Podstawą terapii rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej są steroidy.
 Rodzinna gorączka śródziemnomorska dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny.
 W zespole PFAPA znaczną poprawę przynosi usunięcie migdałów podniebiennych.
 W zespole PFAPA objawy zwykle ustępują z wiekiem, w pozostałych gorączkach nawrotowych zwykle

utrzymują się przez całe życie.
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52. Pytanie

Wybierz objawy charakterystyczne dla rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej:

1. Nawrotowe gorączki

 2. Bóle brzucha

 3. Zapalenie stawów

 4. Zapalenie opłucnej

 5. Zapalenie siatkówki

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Tylko 3, 4 i 5
 Tylko 1 i 5
 Tylko 1, 2 i 4
 Tylko 1, 2, 3 i 4
 1, 2, 3, 4 i 5
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53. Pytanie
Wybierz zdanie fałszywe dotyczące defektów układu dopełniacza.

  W niedoborze składowej C5 dominują inwazyjne zakażenia meningokokowe.
 W populacji europejskiej dominuje defekt składowej C2.
 Defekt dotyczy zwykle kilku składowych, choć dominują objawy niedoboru jednej z nich.
 Niedobór składowej C1 może manifestować się objawami tocznia rumieniowatego układowego.
 Układ dopełniacza współdziała z przeciwciałami w walce z zakażeniami.



Testy

Pediatria część 5

54. Pytanie

Wybierz choroby, które prowadzą do wtórnych niedoborów odporności.

 1. Cukrzyca

 2. Chłoniak Hodgkina

 3. Gammapatia monoklonalna

 4. Niewydolność nerek

 5. Zakażenie HIV

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

 Tylko 2
 Tylko 2 i 5
 Tylko 1, 3 i 5
 Tylko 2, 3 i 4
 1, 2, 3, 4 i 5
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55. Pytanie
(1) Ponowne zaszczepienie tą samą szczepionką wywołuje szybsza produkcję przeciwciał. (2) Są to głównie
przeciwciała klasy IgG. (3) Jednak przeciwciała te wykazują mniejsze powinowactwo do antygenu niż
przeciwciała wytworzone po pierwszej dawce szczepionki.

 Wszystkie 3 zdania są fałszywe
 Tylko 1. zdanie jest fałszywe
 Tylko 2. zdanie jest fałszywe
 Tylko 3. zdanie jest fałszywe
 Wszystkie zdania są prawdziwe
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56. Pytanie

Która szczepionka najczęściej wywołuje niepożądane odczyny poszczepienne?

 BCG
 DTP
 DTaP
 Hib
 WZW B
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57. Pytanie

Szczepienie przeciw gruźlicy (BCG) podaje się dziecku:

 Raz – w 1. dobie życia
 Raz – w 1. tygodniu życia
 Dwukrotnie – w 1. dobie życia i 6 tygodni później
 Dwukrotnie – w 1. tygodniu życia i 6 tygodni później
 Trzykrotnie – w 1. tygodniu życia, 6 tygodni później i w 7. mż.
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58. Pytanie

Szczepienie przeciw WZW typu B podaje się dziecku:

 Raz – w 1. dobie życia
 Raz – w 1. tygodniu życia
 Dwukrotnie w okresie niemowlęcym
 Dwukrotnie – w 1. dobie życia i w 16.–18. mż.
 Trzykrotnie w okresie niemowlęcym
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59. Pytanie

Wybierz najczęstszy selektywny niedobór odporności.

 Niedobór składowej C2 dopełniacza
 Niedobór ligandu CD40
 Selektywny niedobór IgA
 Pospolity zmienny niedobór odporności
 Niedobór składowej C5 dopełniacza
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60. Pytanie

Które zdanie dotyczące selektywnego niedoboru IgA jest prawdziwe? 

 Bardzo charakterystycznym objawem tej choroby jest tężyczka hipokalcemiczna.
 U większości pacjentów występują ciężkie nawracające zakażenia.
 Pewne rozpoznanie selektywnego niedoboru IgA można postawić dopiero po 4. rż..
 Leczenie polega na substytucji immunoglobulin raz w miesiącu.
 Dziedziczy się w sposób sprzężony z chromosomem X (mutacja WASP).
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61. Pytanie

„Wrodzona erytrodermia ichtiotyczna (zaczerwienienie i złuszczenie skóry), łamliwe włosy
(bambusowe/paciorkowate, bamboo hair) nawracające zakażenia skórne (głównie gronkowcowe,
predysponujące do rozwoju sepsy) oraz niedobór masy ciała i wzrostu. Po 1. rż. zmiany skórne łagodnieją,
pojawia się rybia łuska.” – do którego z niżej wymienionych zespołów pasuje ten opis? 

 Zespół ataksja-teleangiektazja
 Zespół hiper-IgE
 Zespół Noonan
 Autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny
 Zespół Nethertona










