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Glomerulonefrita la copii 

Complement simplu 

1. Cs Enumeraţi maladiile care nu pot declanşa glomerulonefrita acută la copii: 

a. vaccinarea DTP 

b. boala Fabry 

c. varicela 

d. rujeola 

e. hepatita A 

 

2. Cs Debutul tipic al glomerulonefritei acute  poststreptococice la copii nu este determinat 

de: 

      a.   sindrom urinar 

b. sindrom hipertensiv 

c. sindron edematos 

d. sindrom de  retenţie azotată 

e. debut cu insuficienţă cardiac 

 
3. Cs Selectaţi agentul  etiologic frecvent al glomerulonefritei  acute poststreptococice la 

copii: 

a. virusurile ECHO 

b. stafilococul 

c. streptococul B-hemolitic 

d. vaccinările 

e. alergiile alimentare 

 
4. Cs Marcaţi  indicii paraclinici care  atestă o evoluţie nefavorabilă a glomerulonefritei la 

copii: 

a. leucociturie 

b. proteinurie  

c. hematurie macroscopică 

d. cilindrurie frecventă 

e. proteinurie neselectivă 

 
5. Cs  Selectaţi  leziunileglomerulare care   produc  proteinurie importantă la copii: 

a. la nivel endotelial 

b. la nivelul membranelor bazale 

c. la nivelul membranelor subepiteliale 

d. la nivelul celulelor epiteliale 

e. la nivel mezangial 

 
6. Cs Tratamentul  glomerulonefritei acute  poststreptococice la copii nu include: 

a. corticoterapie 

b. dieta hipoalergică, restrictivă de sare 

c. terapie antibacterială 

d. antiagregante  

e. diuretice 

7. Cs Tratamentul patogenetic al sindromului nefrotic idiopatic la copii  se efectuează cu: 

a. prednisolon 

b. diuretice 

c. antihipertensive 



d. antibiotice 

e. antiagregante 

 
8. Cs Leziunile glomerulare în glomerulonefrita  cronică la copii se realizează  cel mai 

frecvent prin mecanism: 

a. imune 

b. metabolice 

c. hemodinamice 

d. toxice 

e. infecţioase 

 
9. Cs  Selectaţi sindromul clinic prin care se manifestă glomerulonefrita acută cu schimbari 

minimale glomerulare la copii: 

a. nefritic 

b. nefrotic 

c. urinar izolat 

d. nefrotic cu hematurie şi hipertensiune arterială 

e. hematuric 

 
10. Cs Selectaţi varianta morfologică ce  corespunde glomerulonefritei acute rapid 

progresive? 

a.  glomerulonefrita cu schimbări   minimale glomerulare  

b. glomerulonefrita mesangio-proliferativă 

c.  glomerulonefrita extracapilară cu semilune 

d. glomerulonefrita  membrano-proliferativă 

e.  glomerulonefrita difuza sclerozantă 

 
11. Cs Indicaţi durata evidenţei dispanserice la  copiii cu glomerulonefrită  acută: 

a. 2 ani 

b.5 ani 

c.10 ani 

d.15 ani  

e.18 ani 

 

12. Cs Pentru glomerulonefrita acută poststreptococică la copii nu este caracteristic: 

a. hipertensiune arterială 

b. hematurie 

c. edeme moderate 

d. proteinurie>3,5g/24h 

e. proteinurie<3,5g/24h 

 

13. Cs Selectaţi  gradul  de proteinurie caracteristic pentru sindromul nefrotic idiopatic la 

copii? 

a. pâna la 1g/l 

b. 1.0-2.0g/l 

c. 2,0-2,5g/l 

d. 2,5-3,0 g/l 

e. peste 3,5g/l 

 

14. Cs Pentru sindromul nefrotic idiopatic la copii nu este caracteristic: 



a.hematurie macroscopică 

b.proteinurie 

c.hipoalbuminemie 

d.edeme generalizate 

e.hiperlipidemie 

 

 15. Cs Complicaţii cardiovasculare ale glomerulonefritei  acute la copii  nu sunt: 

a.edem pulmonar 

b.insuficienţă cardiacă 

c.nefroscleroză 

d.encefalopatia hipertensivă 

e.hipertensiunea arterială 

 

16. Cs Leziunile fiziopatologice în glomerulonefrita acută poststreptococică  la copii nu 

sunt determinate de: 

a.depunerea complexelor imune circulante în glomeruli 

b.activarea locală a complementului 

c.scăderea filtratului glomerular 

d.creşterea permiabilitaţii filtrului glomerular 

e.lezarea podocitelor 

 

17. Cs Sindromul urinar în glomerulonefrita acută poststreptococică la copii nu include: 

a.hematurie 

b.proteinurie 

c.cilindrurie 

d.celule epiteliale  

e.hiperosmolaritate 

 

18. Cs Selectaţi  gradul de proteinurie caracteristic pentru glomerulonefrita acută cu 

sindrom nefritic la copii? 

a.până la  0,5 g/l 

b. 0,5-3,0 g/l 

c. absenţa proteinuriei   

d.>3,5 g/l 

e. >3,0 g/l  

 

19. Cs Glomerulonefrita cronică la copii nu se manifestă clinic prin: 

a.sindrom urinar 

b.sindrom febril 

c.sindrom edematos tip nefritic 

d.sindrom edematos tip nefrotic 

e.sindrom hipertenziv 

 

20. Cs Selectaţi durata dispanserică a copiilor  cu  glomerulonefrită cronică: 

a.2 ani 

b.5 ani 

c.10 ani 

d.toată viaţa 

e.pâna la vârsta de 18 ani 

 



 

Complement multiplu 

1. Cm Enumeraţi condiţiile care  favorizează depunerea complexelor imune circulante în 

rinichi în glomerulonefrită al copii: 

a.fluxul sanguin majorat 

b.suprafaţa endotelială 

c.componentele filtrului glomerular 

d.leziuni glomerulare 

e.nivelul crescut al fracţiilor complementului 

 

2. Cm Enumeraţi substanţele proinflamatorii care intervin în patogenia  leziunilor 

glomerulare în glomerulonefrită al copii: 

a.molecule de adeziune celulară 

b.metaboliţii reactivi de oxigen 

c.IgE 

d.acidul hialuronic 

e.factori de creştere 

 

3. Cm Enumeraţi caracteristicile specifice edemelor de origine renală la copii: 

a.albe 

b.dure 

c.pufoase 

d.localizare în ţesut subcutanat lax bogat 

e.masive 

 

4. Cm Complicaţiile glomerulonefritei  la copii sunt următoarele: 

a.edem pulmonar acut 

b.traheobronşite 

c.pneumonii 

d.astm bronşic 

e.infarct pulmonar 

 

5. Cm Infecţia streptococică este  demonstrată prin următoarele: 

a.titrul ASLO crescut 

b.antihialuronidaza crescuta 

c.culturi faringiene pozitive 

d.sumarul urinei 

e.puncţie bioptică renală 

 

6. Cm Marcaţi semnele de gravitate în prognosticul  glomerulonefritei acute 

poststreptococice la copii? 

a.edemul pulmonar acut 

b.encefalopatia hipertensivă 

c.oliguria peste 50ml/kg/zi 

d.clearance-ul creatininei sub 60ml/m2 

e.ureea sanguina sub 49mg/dl 

 

7. Cm Selectaţi  indicaţiile pentru  administrarea  terapiei cu anticoagulante în 

glomerulonefrită  la copii? 

a.scăderea antitrombinei III 



b.hipoglobulinemia 

c.hipoalbuminemia 15-20g/l 

d.hiperfibrinogenemia>5g/l 

e.hipocalciemie 

 

8. Cm Diagnosticul diferenţial al  glomerulonefritei   acute poststreptococice la copii se 

efectuază cu: 

a.sindrom Alport 

b.nefropatie cu IgA 

c.glomerulonefrita cu schimbări minime în glomerule 

d.glomerulonefrita rapid-progresivă 

e.glomerulonefrita focal-segmentară 

 

9. Cm Enumeraţi  formele morfologice ale sindromului nefrotic idiopatic la copii: 

 a.leziuni glomerulare absente sau minimale 

b.proliferarea mezangiului difuz 

c.glomeruloscleroză focală 

d.glomerulonefrită endocapilară 

e. glomerulonefrită membrano-proliferativă 

 

10. Cm Clasic glomerulonefrita acută la copii evoluează cu  următoarele sindroame: 

a.sindrom edematos 

b.sindrom algic 

c.sindrom urinar 

d.sindrom febril 

e.sindrom hipertensiv  

 

11. Cm Sindromul nefrotic impur la copii se caracterizează prin: 

a.proteinurie  neselectivă 

b.hematurie persistentă 

c.prognostic nefavorabil 

d.proteinurie selectivă 

e.complement seric normal 

 

12. Cm Sindromul nefrotic pur la copii se caracterizează prin: 

a.leziuni glomerulare minime sau absente 

b.hematurie microscopică persistentă 

c.hematurie macroscopică persistentă 

d.proteinurie selectivă 

e.răspuns bun la corticoterapie 

 

13. Cm Debutul atipic al glomerulonefritei acute  la copii include: 

 a.sindrom urinar 

b.insuficienţă cardiacă 

c.insuficienţă renală acută 

d.hipertensiune arterială brutală 

e.glomerulonefrită cu sindrom urinar minim 

 

14. Cm Enumeraţi semnele urinare specifice sindromului nefrotic  la copii: 

a.cresterea eliminării potasiului 



b.scăderea  eliminării sodiului 

c.absenţa cilindrilor hialini 

d.absenţa cilindrilor granuloşi 

e.lipiduria 

 

15. Cm Diselectrolitemia în sindromul nefrotic la copii se caracterizează prin: 

a.hiponatremie 

b.hipopotasemie 

c.hipofosfatemie 

d.potasemie cu valori normale 

e.hipernatremie 

 

16. Cm Complicaţiile tratamentului cu corticosteroizi în sindromul nefrotic la copii sunt: 

a.retard fizic 

b.psihoză 

c.dereglarea somnului 

d.hipotensiune 

e.infectii secundare 

 

17. Cm Enumeraţi indicaţiile pentru efectuarea  biopsiei renale la copii? 

a.proteinurie şi hematurie de etiologie necunoscută 

b.hipertensiune arterială de etiologie necunoscută 

c.sindrom nefrotic corticorezistent 

d. amiloidoză renală 

e.tuberculoza renală 

 

18. Cm Tratamentul glomerulonefritei acute cu  sindrom nefritic  la copii include:  

a.antibiotice 

b.dieta cu reducerea de sare 

c.corticoterapie 

d.citostatice 

e.diuretice 

 

19. Cm Marcaţi investigaţiile obligatorii în glomerulonefrita acută  la copii: 

a. creatinina 

b.hemograma 

c.sumarul urinei 

d.ecografia renală 

e.biopsia renală 

 

20. Cm Edemele din  sindromul nefrotic la copii sunt determinate de:  

a.hipertensiune arterială 

b.reducerea presiunii coloid-osmotice  

c.creşterea permiabilităţii membranelor bazale glomerulare 

d.creşterea reabsorbţiei tubulare de sodiu 

e.hipervolemie 

 

21. Cm Enumeraţi modificarile biochimice a sângelui în  sindromul nefrotic idiopatic la 

copii: 

a.complement seric scăzut 



b.hipoalbuminemie 

c.hiponatriemie 

d.ASLO crescut 

e.colesterol crescut 

 

22. Cm Selectaţi  criteriile de diagnostic a glomerulonefritei de origine imunocomplexă 

primară la copii? 

a.nivel crescut al complexelor immune circulante în ser 

b.nivel scăzut al complementului seric 

c.afectarea difuză a ambilor rinichi conform ecografiei renale 

d.depozitarea imunoglobulinelor pe membrana bazală glomerulară 

e.date ecografice renale  de afectare unilaterală a rinichilor 

 

23. Cm Prognosticul în formele secundare de sindrom nefrotic la copii depinde de: 

a.forma clinico-histologică 

b.etiologie 

c.complicaţiile bolii  

d.complicaţiile apărute în rezultatul tratamentului 

e.vârsta pacientului 

 

24. Cm Eficacitatea tratamentului sindromului nefrotic steroidrezistent la copii depinde 

de: 

a. varianta morfologică 

b.expresivitatea modificărilor tubulo-interstiţiale 

c.componentul fibroblastic 

d.tabloul clinic 

e.hematurie 

 

25. Cm Tratamentul patogenic şi simptomatic al glomerulonefritei  cronice la copii include 

următoarele: 

a.glucocorticoizi 

b.citostatice 

c.diuretice 

d.tratament antihipertensiv 

e.tratament antihipotensiv 

 

26. Cm Decesul precoce în cursul evoluţiei glomerulonefritei cronice la copii  se produce 

prin: 

a.insuficienţă renală acută 

b.insuficienţă cardiacă 

c.edem pulmonar acut 

d.insuficienţă hepatică 

e.edem cerebral 

 

27. Cm Marcaţi care medicamente sunt indicate în tratamentul simptomatic a  

glomerulonefritei  acute la copii:  

a.macrolide 

b.peniciline semisintetice cu acid clavulonic 

c.diuretice 

d.citostatice 



e.antihipertensive 

 

28. Cm Selectaţi  criteriile de vindecare în glomerulonefrită la copii? 

a.reluarea diurezei 

b.dispariţia edemelor 

c.absenţa modificărilor histopatologice după 6 luni distanţă 

d.absenţa hematuriei 

e.absenţa modificărilor histopatologice după 1 an distanţă 

 

29. Cm Enumeraţi maladiile care se manifestă  prin sindromul nefrotic secundar la copii: 

a.sindromul Alport 

b.sindromul Down 

c.sindromul Orbeli 

d.displazie hipoplastică renală 

e.mucoviscidoză 

 

30. Cm Tabloul clinic al glomerulonefritei membrano-proliferative la copii injclude 

următoarele: 

a.sindrom nefrotic 

b.hipertensiune arterială 

c.hematurie 

d.hipotensiune arterială 

e.sindrom nefritic 

 

31. Cm Selectaţi  complicaţiile terapiei cu diuretice la copii: 

a.dereglări electrolitice 

b.ototoxicitate 

c.alcaloze metabolice 

d.calcificate în rinichi 

e.hiperkaliemie 

 

32. Cm Marcaţi  variantele morfologice ale glomerulonefritei  focal-segmentare la copii: 

a.canaliculară 

b.colaptoidă 

c.celulară 

d.atipică 

e.proliferativă 

 

33. Cm Manifestările clinice ale  glomerulonefritei  membranoase la copii sunt: 

a.sindrom nefritic 

b.sindrom nefrotic 

c.microhematurie 

d.hipotensiune arterială 

e.macrohematurie 

 

34. Cm Tratamentul sindromului nefrotic cu schimbari minimale glomerulare la copii în 

debut include: 

a.prednisolon în doză  2mg /kg/24 h timp de 6 saptămâni  

b.puls-terapia cu prednisolon 

c.citostatice 



d.terapie simptomatică 

e.plasmafereză 

 

35. Cm Enumeraţi  sindroamele  caracteristice pentru glomerulonefrita  cronica la copii: 

a.sindrom urinar 

b.sindrom hipertensiv 

c.sindrom edematos (tip nefritic sau nefrotic) 

d.sindrom de retenţie azotată 

e.sindrom hepato-renal 

 

36. Cm Alegeţi regimul alimentar pentru bolnavii cu sindrom  nefrotic la copii: 

a.aport proteic 2-3g/kg/zi 

b.dieta fără proteine 

c.dieta hiposodată 

d.lichide reduse doar la prezenţa edemelor masive 

e.alimentaţie bogată în lipide 

 

37. Cm Enumeraţi criteriile diagnostice pentru  sindromul nefrotic idiopatic la copii: 

a.edeme generalizate 

b.proteinuria>3.5g/24h 

c.proteinuria pâna la 1g/24h 

d.hipoalbuminemia 

e.hipercolesterinemie   

 

38. Cm Indicaţi  contraindicaţiile biopsiei renale la copii? 

a.anevrism al  arteriei renale 

b.rinichi unic 

c.insuficienţă renală terminală 

d.hipertensiune arterială 

e.tuberculoză renală 

 

39. Cm Marcaţi leziunile glomerulare imune la copii care  sunt declanşate de depunerea în 

glomeruli: 

a.complexe immune circulante 

b.complexe immune ,,in situ’’ 

c.trombocite 

d.anticorpi antimembrană bazală glomerulară 

e.reacţii imune de tip celular 

 

40. Cm Enumeraţi  complicaţiile evoluţiei  sindromului  nefrotic  la copii? 

a.şoc hipervolemic 

b.fenomene trombotice 

c.infecţii ale tractului urinar 

d.insuficienţă renală cronică 

e.hidrotorax masiv  

 

 

 




