TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI

ÇALIŞMA VE GENEL TEKRAR SORULARI-2
Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kemoatraktan özelliğe sahiptir?
A) İnterlökin-2
B) İnterlökin-4
C) İnterlökin-6
D) İnterlökin-8
E) İnterlökin-12
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Aşağıdakilerden hangisi, ince bağırsaklarda emilimi inhibe ederek, su atılması yönünde etki
gösterir?
A) Aldosteron
B) Somatostatin
C) Prostaglandinler
D) Dopamin
E) Anjiyotensin
Safra kesesinin boşalması için en önemli uyaran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolesistokinin
B) Sempatik uyarı
C) Parasempatik uyarı
D) Sekretin
E) Hidroklorik asit sekresyonu
Aşağıdakilerden hangisi midede asit salgılanmasını uyarmaz?
A) Asetilkolin
B) Duodenum gastrini
C) Bağırsak lümeni içindeki protein
D) Sekretin
E) Mide genleşmesi
Yoğun bakımda yatan ve entübe olmayan bir hastada, artmış santral ven basıncı, hipoksemi,
nefes darlığı, takipneye bağlı hipokarbi ve elektrokardiyografide sağ aks baskınlığı birlikte
izleniyorsa bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pulmoner emboli
B) Akut respiratuvar distres sendromu
C) Pnömoni
D) Pnömonit
E) Atelektazi
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Aşağıdakilerden hangisi temiz kontamine yara grubunda yer alır?
A) Fıtık cerrahisi
B) Meme cerrahisi
C) Kolesistektomi
D) Travmatik kalın bağırsak perforasyonu
E) Divertikülit perforasyonu
Cerrahi müdahale yapılabilmesi için trombosit sayısının en az ne kadar olması gerekir?
A) 10 000/mm3
B) 20 000/mm3
C) 50 000/mm3
D) 100 000/mm3
E) 150 000/mm3

Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşme sorunları, vasküler rüptürler, arteriovenöz fistüller,
anevrizmalar, konnektif

dokuda zayıflık, eklemlerde hipermobilite, deride incelme,

hassasiyet ve hiperekstensibilite ile karakterize bir hastalıktır?
A) Osteogenezis imperfekta
B) Ehlers-Danlos sendromu
C) Marfan sendromu
D) Epidermolizis bulloza
E) Behçet hastalığı

Ön göğüs ve memenin yüzeyel venlerinin tromboflebitine ne ad verilir?
A) Periduktal mastit
B) Duktal ektazi
C) Mondor hastalığı
D) Hidradenitis suppurativa
E) Phyllodes tümör

Klinik uygulamaya ilk giren immünosupresif ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikofenolat mofetil
B) Antilenfositik antikorlar
C) Siklosporin
D) Takrolimus
E) Azatioprin
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Aksiller diseksiyon sırasında aşağıdaki sinirlerden hangisinin yaralanması kanat (wing)
skapula deformitesine yol açabilir?
A) N. thoracicus longus
B) N. thoracodorsalis
C) N. pectoralis medialis
D) N. pectoralis lateralis
E) N. intercostobrachialis
Aşağıdakilerden hangisi proliferatif meme hastalıklarından biri değildir?
A) Sklerozan adenoz
B) Radial sklerozan lezyon
C) İntraduktal papillomatozis
D) Duktal ektazi
E) Duktal epitelyal hiperplazi

Mamografik değerlendirmede BI-RADS 2 aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Yetersiz değerlendirmeyi
B) Sonucun negatif olduğunu
C) Kanser şüphesi olduğunu
D) Muhtemelen benign olduğunu
E) Benign görünümü

Meme kanserinde risk belirlemek için kullanılan Gail modelinde aşağıdakilerden hangisi kriter
olarak alınmaz?
A) Daha önce geçirilmiş meme biyopsilerinin sayısı
B) Paternal soyda meme kanseri öyküsü
C) Meme kanseri olan 1. derece akrabaların sayısı
D) Menarş yaşı
E) İlk canlı doğum yaşı

Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür?
A) İnvaziv duktal karsinom
B) Medüller karsinom
C) Papiller karsinom
D) Musinöz karsinom
E) Paget hastalığı
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Superior tiroid arter genellikle hangi vasküler oluşumdan çıkar?
A) Eksternal karotis arter
B) Tiroservikal trunkus
C) İnternal karotis arter
D) Subklavian arter
E) Ana karotis arter
Tiroid cerrahisinde superior tiroid arter bağlanırken aşağıdaki sinirlerden hangisinin
yaralanması ses kalitesi ve gücünde azalmaya neden olur?
A) Superior larengeal sinirin internal dalı
B) Superior larengeal sinirin eksternal dalı
C) Rekürren larengeal sinir
D) Fasial sinir
E) Hipoglossal sinir
Pankreasın en sık görülen endokrin tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsülinoma
B) VIPoma
C) Glukagonoma
D) Somatostatinoma
E) Gastrinoma

Kırk sekiz yaşında bir erkek hasta kilo kaybı, hiperglisemi, stomatit ve bacaklarında eritematöz
döküntü yakınmalarıyla başvuruyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsülinoma
B) Karsinoid sendrom
C) Glukagonoma
D) Feokromositoma
E) Somatostatinoma
Aşağıdakilerden hangisi gastrinoma üçgenini oluşturur?
A) Duodenum 2.-3. kısım alt kenarı − incisura angularis − safra kesesi fundusu
B) İncisura angularis − safra kesesi fundusu − pankreas baş-gövde birleşim noktası
C) Safra kesesi fundusu − pankreas baş-gövde birleşim noktası − duodenum 2.-3. kısım alt kenarı
D) Sistik kanal-koledok birleşim yeri − duodenum 2.- 3. kısım alt kenarı − pankreas başgövde birleşim noktası
E) İncisura angularis − sistik kanal-koledok birleşim yeri − duodenum 2.-3. kısım alt kenarı
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Multipl endokrin neoplazi 2B sendromunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Feokromositoma
B) Mukozal nöroma
C) Megakolon
D) Hiperparatiroidi
E) İskelet patolojileri
Kolorektal kanser gelişiminde geç adenomdan kanser gelişmesine aşağıdaki genetik
mutasyonlardan hangisi neden olur?
A) APC
B) K-RAS
C) DCC
D) p53
E) BRCA-1

Akut kolesistit tanısı koymada en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karın grafisi
B) Ultrasonografi
C) Oral kolesistografi
D) Bilgisayarlı tomografi
E) Teknesyum Tc 99m perteknetat iminodiasetik asit sintigrafisi

Kolorektal kanser tedavisi sonrasında sağkalım açısından en önemli prognoz etkeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lenf nodu tutulumu
B) Tümörün bağırsak duvarındaki yayılımı
C) Tümör büyüklüğü
D) Histolojik ayrımlaşma derecesi
E) DNA içeriği

Aşağıdakilerden hangisi kolanjiyokarsinom için risk faktörü değildir?
A) Primer sklerozan kolanjit
B) Koledok kisti
C) Bilioenterik anastomoz
D) Kronik tifo taşıyıcılığı
E) Kolelitiazis
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Aşağıdaki portosistemik şant tiplerinin hangisinde hepatik ensefalopati riski en azdır?
A) Yan yana portokaval şant
B) Distal splenorenal şant
C) Uç-yan splenorenal şant
D) Uç uca portokaval şant
E) Mezokaval interpozisyon şantı
Karaciğer metastazlarını saptamada en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdominal ultrasonografi
B) Bilgisayarlı tomografi
C) Laparoskopi
D) Ameliyat sırasında elle muayene
E) Ameliyat sırasında ultrasonografi

Aşağıdaki arterlerin hangisindeki periferik anevrizma en sık görülür?
A) Popliteal arter
B) Aksiller arter
C) Radial arter
D) Brakial arter
E) Karotis
Peutz-Jeghers sendromunda en sık görülen polip tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamartomatöz
B) Tübüler adenom
C) Tübülovillöz adenom
D) Villöz adenom
E) Hiperplastik polip

Ani başlayan şiddetli karın ve bel ağrısı ile bayılma sonucu şok tablosu içinde acil servise getirilen 70
yaşında bir erkek hastanın öyküsünden koroner bypass ameliyatı geçirdiği öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lomber disk hernisi
B) Akut kolesistit
C) Aort anevrizması rüptürü
D) Piyelonefrit
E) Kolanjit
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Özofagusta en sık görülen benign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fibrom
B) Hemanjiyom
C) Granüler hücreli tümör
D) Rabdomiyosarkom
E) Leyomiyom

Özofagus kanserinin en sık görülen klinik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağrı
B) Disfaji
C) Kusma
D) Öksürük
E) Dispne

Meckel divertikülünde en sık görülen heterotopik doku aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gastrik mukoza
B) Pankreatik asini
C) Kolonik mukoza
D) Endometriozis
E) Hepatobiliyer doku

Akut mezenterik iskeminin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arteryal emboli
B) Arteryal tromboz
C) Nonoklüzif mezenterik iskemi
D) Venöz tromboz
E) Venöz emboli

Midede en sık görülen polip tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenomatöz
B) İnflamatuvar
C) Hamartomatöz
D) Hiperplastik
E) Heterotopik

O.E

8

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI
Gastrointestinal stromal tümör en sık aşağıdaki organlardan hangisini tutar?
A) Mide
B) İnce bağırsak
C) Kolon
D) Özofagus
E) Rektum

İmatinib, aşağıdaki mide tümörlerinden hangisinin tedavisinde kullanılabilir?
A) Adenokanser
B) Lenfoma
C) Gastrointestinal stromal tümör
D) Karsinoid tümör
E) Anjiyosarkom

Orta yaşlı bir erkek hasta epigastrik ağrı, kilo kaybı ve ishal şikâyetleriyle başvuruyor. Laboratuvar
incelemelerinde hastada hipoproteinemi olduğu belirleniyor. Yapılan endoskopide proksimal mide
gastrik kıvrımlarında kabalaşma ve endoskopi biyopsisi sonucunda yüzey mukus sekresyonu
yapan hücrelerde diffüz hiperplazi saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağdakilerden hangisidir?
A) Gastrik antral vasküler ektazi
B) Ménétrier hastalığı
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C) Dieulafoy’s lezyonu
D) Divertikül
E) Leyomiyom
HIV (+) bir hastada gastrointestinal sistemde özellikle terminal ileum ve kolonda perforasyona
neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salmonella typhii
B) Candida albicans
C) Yersinia enterocolitica
D) Sitomegalovirus
E) Clostridium diffic

Mallory-Weiss mukozal yırtığı midede hangi bölgeyi tutar?
A) Antrum
B) Korpus
C) İncisura angularis
D) Fundus
E) Gastroözofageal bileşke

Ağır solunum sıkıntısı nedeniyle getirilen yenidoğan bir bebekte oksijen tedavisi ile siyanoz
düzeltilememiştir. % 100 oksijen ile pozitif basınçlı ventilasyon başlanmış ve oksijen saturasyonunda
% 20 lik artış saptanmıştır.
Bu bebekte destekleyici tedavinin yanı sıra ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alkali infüzyonu
B) Tolazolin verilmesi
C) Magnezyum verilmesi
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D) Nitrik oksit verilmesi
E) İndometazin verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi oligohidramniosla ilişkilidir?
A) Pulmoner hipoplazi
B) Nonimmün hidrops
C) Fetal anemi
D) Diyafragma hernisi
E) Anensefali
Yenidoğan bir bebekte çekilen radyografide aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
A) Proksimal tibia epifizi
B) Lunat karpal kemiği
C) Distal falanks epifizi
D) Patella
E) Sesamoid
Aşağıdakilerden hangisiyle oluşan zehirlenmelerde tükürük salgısında azalma gözlenir?
A) Korozoiv madde
B) Organofosfat
C) Salisilat
D) Amfetamin
E) Striknin
Opiatlarla oluşan zehirlenmelerde kullanılan antidot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etanol
B) Atropin
C) Nalokson
D) Glukagon
E) Flumazenil

Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan aşağıdaki inotropik ilaçlardan hangisi
fosfodiesteraz enzim inhibitörüdür?
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A) Dopamin
B) Dobutamin
C) Amrinon
D) İzoproteranol
E) Noradrenalin
Geniş fontanelleri, mongoloid yüz görünümü ve kataraktı olan ağır hipotonik bir yenidoğanda
öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Zellweger sendromu
B) Down sendromu
C) Klasik refsum hastalığı
D) Rizomelik kondrodisplazia punktata
E) Mevalonik asidüri
Aşağıdaki mukopolisakkaridoz tiplerinden hangisinin genetik geçişi diğerlerinden farklıdır?
A) Hurler sendromu (Tip I)
B) Hunter sendromu (Tip II)
C) Morquio sendromu (Tip IV)
D) Maroteaux-Lomy sendromu (Tip VI)
E) Sly sendromu (Tip VII)

Pastörize edilmemiş süt içimi sonrası ishal, kusma, ateş ve apandisit tablosunu taklit eden
karın ağrısı olan bir çocukta etken olarak aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi
düşünülmelidir?
A) Yersinia enterocolitica
B) Bacillus cereus
C) Vibrio cholerae
D) Shigella dysentheriae
E) Clostridium difficile

O.E
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Aşağıdaki çocukluk çağı döküntülü hastalıklarından hangisinin seyri sırasında ensefalit
gelişme olasılığı en yüksektir?
A) Kızamık
B) Suçiçeği
C) Kızamıkçık
D) Roseola infantum
E) Eritema enfeksiyozum
Çocuklarda hayatı tehdit edici invaziv aspergillus enfeksiyonlarının tedavisinde aşağıdaki
ilaçlardan hangisinin kullanılması önerilmez?
A) İtrakonazol
B) Flukonazol
C) Vorikonazol
D) Amfoterisin B
E) Kaspofungin
Akut bronşiyolite en sık neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnfluenza virusu
B) Parainfluenza virusu
C) Adenovirus
D) Respiratuvar sinsityal virusu
E) Mycoplasma pneumoniae

Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal ensefalopati grubu hastalıklardan biri değildir?
A) Miyoklonik epilepsi ve “Ragget Red Fibers” (MERRF)
B) Leberin herediter optik nöropatisi (LHON)
C) ATPaz subunite 6 mutasyonu (NARP)
D) Kearns-Sayre sendromu (KSS)
E) Serebrohepatorenal sendrom (CHRS)
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Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında tek taraflı hiperlüsent akciğer radyolojik bulgusu
vermez?
A) Astım
B) Lober bronşlarda yabancı cisim
C) Macleod sendromu
D) Konjenital lobar amfizem
E) Adenovirus pnömonisi

Kistik fibroziste, aşağıdakilerden hangisi solunum yolu komplikasyonlarından biridir?
A) Trakeomalazi
B) Pulmoner alveolar mikrolitiazis
C) Nazal polipler
D) Laringosel
E) Bronkojenik kist
Aşağıdakilerden hangisi anafilaktoid reaksiyon nedeni olabilir?
A) Sigara dumanı
B) Arı sokması
C) Polen
D) Gıda
E) Morfin

Beş aylık erkek bebek 1 aylıkken fark edilen direngen moniliazis, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve
büyüme geriliği nedeniyle getiriliyor. Aile öyküsünden anne ve babanın akraba oldukları ve ilk
çocuklarının 3 aylıkken enfeksiyon nedeniyle öldüğü öğreniliyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kistik fibrozis
B) Kompleman eksikliği

O.E

14

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI
C) Ağır kombine immün yetmezlik
D) Kronik granülomatöz hastalık
E) X e bağlı agamaglobulinemi

İki aylık bir bebek sepsis nedeniyle yatırılıyor. Öyküsünden 1 aylıkken büyük arter transpozisyonu için
ameliyat olduğu ve yenidoğan döneminde hipokalsemik konvülsiyon geçirdiği öğreniliyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bruton hastalığı
B) DiGeorge sendromu
C) Wiskott-Aldrich sendromu
D) Hiper-IgM sendromu
E) Ataksi telanjiektazi

Solukluk nedeniyle getirilen 1.5 yaşındaki bir kız çocuğun yapılan tam kan sayımında hemoglobin
düzeyi 9 g/dL, eritrosit sayısı 3 800 000/mm3, ortalama eritrosit hacmi 61 fL, ve RDW 19 olarak
bulunuyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir eksikliği anemisi
B) α-talasemi taşıyıcılığı
C) Vitamin B6 eksikliğine bağlı sideroblastik anemi
D) β-talasemi taşıyıcılığı
E) Kurşun zehirlenmesi
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Hemofili A ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) En sık görülen koagülasyon defektidir.
B) X e bağlı resesif geçiş gösterir.
C) Kanama zamanı normaldir.
D) Aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzamıştır.
E) Protrombin zamanı uzamıştır.

İmmün trombositopenik purpuranın karakteristik bulguları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Çocukluk yaş grubunda en sık trombositopeni nedenidir.
B) Platelet ömrü kısalmıştır.
C) Plazmada antiplatelet antikorlar bulunur.
D) Kemik iliğinde megakaryositler yoktur veya azalmıştır.
E) En sık 2-8 yaş arasında gözlenir.

Burkitt lenfomada en sık görülen kromozomal anomali aşağıdakilerden hangisidir?
A) t(2; 22)
B) t(8; 14)
C) t(8; 22)
D) t(10; 14)
E) t(11; 14)
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Çocukluk çağında non-Hodgkin lenfoma en sık hangi lenfatik lokalizasyondan başlar?
A) Aksiller
B) Baş-boyun
C) Mediastinal
D) İnguinal
E) Abdominal

Üç yaşında bir erkek çocuk karında şişlik nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede hemihipertrofi ve
karın sol üst kadranında 6x7 cm büyüklüğünde kitle saptanıyor. İdrar örneğinin incelenmesinde
mikroskopik hematüri gözleniyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Non-Hodgkin lenfoma
B) Hepatoblastom
C) Wilms tümörü
D) Nöroblastom
E) Rabdomiyosarkom
Nöroblastomda aşağıdaki bulgulardan hangisi iyi prognoz göstergesidir?
A) N-myc amplifikasyonu
B) Hastanın 1 yaşından küçük olması
C) 1p delesyonu
D) Kemik metastazı varlığı
E) Uzak lenf nodu metastazı varlığı

Aşağıdaki antikorlardan hangisi, sistemik lupus eritematozus tanısındaki immünolojik
bozukluklar arasında yer almaz?
A) Anti-endotelyal antikorlar
B) Anti-DNA antikorları
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C) Anti-SM antikorları
D) Anti-Ro (SS-A) antikorları
E) Anti-histon antikorları
Aşağıdakilerin hangisinde ANA (antinükleer antikor) pozitifliği görülmez?
A) Enfeksiyöz mononükleosis
B) Kronik aktif hepatit
C) İlaca bağlı lupus
D) Ailevi Akdeniz ateşi
E) Juvenil dermatomiyozit
Antiribozomal P antikoru, aşağıdaki hastalıkların hangisinde sıklıkla pozitif olarak saptanır?
A) Juvenil dermatomiyozit
B) Skleroderma
C) Lupus serebriti
D) Kawasaki hastalığı
E) Sarkoidoz

Diyabetik bir anneden sezaryen ile 4800 gram doğan bir bebekte, postnatal 2. günde hematüri,
polisitemi, hipertansiyon ve karında kitle saptanıyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidronefroz
B) Sürrenal hematom
C) Teratom
D) Polikistik böbrek
E) Renal ven trombozu
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Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda idyopatik nefrotik sendromun primer nedenlerinden biri
değildir?
A) Fokal segmental glomerüloskleroz
B) Membranöz nefropati
C) Membranoproliferatif glomerülonefrit tip II
D) Minimal lezyon hastalığı
E) Alport sendromu
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Akut poststreptokoksik glomerülonefrit tanısı ile izlenen bir hastanın akut dönemden 10 hafta
sonraki kontrolünde, aşağıdaki durumlardan hangisi saptanırsa böbrek biyopsisi yapmak
gerekir?
A) İdrar mikroskopisinde her alanda 5-10 eritrosit
B) 100 mg/24 saat düzeyinde proteinüri
C) Kompleman 3 (C3) düzeyinin düşük olması
D) ASO düzeyinin yüksek olması
E) Anti-DNaz B düzeyinin yüksek olması

Vitamin A eksikliğinin en erken gelişen göz bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fotofobi
B) Karanlığa adaptasyonda gecikme
C) Bitot lekeleri
D) Keratomalazi
E) Kseroftalmi
Beş yaşında bir çocukta, 6 aydır süren günde 5-6 kez bol ve yumuşak kıvamda kansız, mukussuz
dışkılama, kilo kaybı ve oral demir tedavisine yanıtsız demir eksikliği anemisi vardır.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülseratif kolit
B) Kistik fibrozis
C) Primer intestinal lenfanjiektazi
D) Glutene duyarlı enteropati
E) İnek sütü protein alerjisi

Meckel divertikülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tanısında kolonoskopi önemlidir.
B) Görülme sıklığı süt çocuğu çağında % 2-3 kadardır.
C) Ağrısız rektal kanama atakları ile karakterizedir.
D) Semptomatik olgunun tedavisi cerrahidir.
E) Semptomlar çoğunlukla ektopik gastrik mukoza içermesine bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığının klasik klinik semptomlarından biri değildir?
A) 5 gün veya daha uzun süren ateş
B) Parmak uçlarındaki deride solukluk, avuç içinde kızarıklık
C) Tek taraflı servikal lenfadenopati
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D) İki taraflı konjunktival konjesyon
E) Kalpte üfürüm duyulması

Meningomiyelosel ile birlikte en sık görülen santral sinir sistemi defekti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arnold-Chiari tip II
B) Siringomiyeli
C) Dandy-Walker varyantı
D) Korpus kallosum agenezisi
E) Lizensefali

Boy kısalığı nedeniyle getirilen 6 yaşındaki bir erkek çocuğun öyküsünden yenidoğan döneminde
hipoglisemi nedeniyle konvülsiyonlar geçirdiği, yenidoğan sarılığının bir ay sürdüğü, 1 yaşına
kadar normale yakın büyüdüğü, bundan sonra yaşıtlarından kısa kaldığı öğreniliyor. Yapılan fizik
muayenede boy 95 cm (<3 SD), karın cilt altı yağ dokusunda artma, el ve ayakların küçük ve yüz
ifadesinin bebeksi olduğu saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipotiroidi
B) Genetik boy kısalığı
C) Biedel sendromu
D) Büyüme hormonu eksikliği
E) Yapısal boy kısalığı

Dominant kalıtımı düşündüren güçlü aile öyküsü ile birlikte bozulmuş glukoz toleransı
saptanan bir çocukta ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) MODY diyabet (Maturity onset diabetes of youth)
B) TipA insülin direnci
C) Tip 2 diyabet için prediyabet
D) Tip 2 diyabet için latent diyabet
E) Tip 1 diabetes mellitus için prediyabet
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Altı yaşında bir kız çocuk belirgin klitoral büyüme ve komplet labial füzyon nedeniyle getiriliyor. Yapılan
muayenede çocuğun boy yaşının 8.5 yaş, kemik yaşının 13 yaş ile uyumlu olduğu saptanıyor.
Bu çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Lipoid konjenital adrenal hiperplazi
B) 17α-hidroksilaz eksikliği
C) 11β-hidroksilaz eksikliği
D) Tuz kaybettiren tip 21-hidroksilaz eksikliği
E) 3β-hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi galaktore tedavisinde kullanılır?
A) Amitriptilin
B) Bromokriptin
C) Simetidin
D) Domperidon
E) Metildopa

Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisi ile bronkopulmoner displazi arasında ilişki vardır?
A) Ureaplasma urealyticum
D) Solunum sinsityal virusu
C) Escherichia coli
D) Rotavirus
E) Mycoplasma pneumoniae

Doğum ağırlığı 4500 gram olan bir term yenidoğanın annesinde diabetes mellitus olduğu öğreniliyor.
Bebekte 1-2 gün içinde abdominal distansiyon ve kusma ortaya çıkıyor.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu düşünülmelidir?
A) Pilor stenozu
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B) Gastroözofageal reflü
C) Meckel divertikülü
D) Küçük sol kolon sendromu
E) Hirschsprung hastalığı

Anemik bir yenidoğanda yapılan laboratuvar incelemelerinde retikülosit sayısı % 4, direkt Coombs testi
negatif, MCV: 106 fL, MCHC: 38 g/dL olarak bulunuyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangi sidir?
A) Konjenital hipoplastik anemi
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B) İmmün hemolitik anemi
C) Alfa-talasemi
D) Orak hücreli anemi
E) Herediter sferositoz

Bebeğinde mikrosefoli, konjenital kalp hastalığı, özofagus atrezisi ve dismorfik yüz bulguları
saptanan bir annede aşağıdaki laboratuvar incelemelerinden hangisi yapılmalıdır?
A) Serum alfa fetoprotein düzeyi
B) Serum fenilalanin düzeyi
C) Serum folik asit düzeyi
D) Serum vitamin B12 düzeyi
E) Serum demir düzeyi

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda akut gastroenteritin temel tedavi prensipleri arasında
yer alır?
A) Antibiyotikler
B) Antiemetikler
C) Vitamin A suplementasyonu
D) Vitamin C suplementasyonu
E) Çinko suplementasyonu

Aşağıdaki aşılardan hangisinin ağır immün yetmezliği olan çocuklara yapılmasında sakınca
yoktur?
A) Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı
B) BCG aşısı
C) Rotavirus aşısı
D) Haemophilus influenzae tip b aşısı
E) Suçiçeği aşısı

Aşağıdakilerden hangisi benzodiazepinlerin antidotudur?
A) Flumazenil
B) N-asetilsistein
C) Atropin
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D) Glukagon
E) Piridoksin

Aşağıdaki kalıtsal metabolik hastalıkların hangisinde sağırlık beklenen bir bulgudur?
A) Biotinidaz eksikliği
B) Klasik fenilketonüri
C) Tirozinemi tip I
D) Hartnup hastalığı
E) Prolidaz eksikliği

Üç yaşında erkek çocuk yüksek ateş, ani gelişen stridor ve dispne bulguları ile getiriliyor.
Lateral boyun grafisinde “başparmak” işareti görülüyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epiglottit
B) Laringotrakeit
C) Trakeit
D) Yabancı cisim aspirasyonu
E) Spazmodik krup

Dört yaşında bir çocuk 1 haftadır düşmeyen ateş nedeniyle açil servise getiriliyor. Yapılan fizik
muayenede gövdede döküntü, pürülan olmayan konjunktivit, tek taraflı servikal adenopati ve
orofarenkste hiperemi saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Streptokok enfeksiyonu
B) Kawasaki hastalığı
C) Kızamıkçık
D) Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu
E) Sitomegalovirus enfeksiyonu

Aşağıdaki kalıtsal metabolik hastalıklardan hangisi renal Fankoni sendromuna vol açmaz?
A) Galaktozemi
B) Tirozinemi tip I
C) Herediter fruktoz intoleransı

O.E

25

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI
D) Sistinüri
E) Sistinozis

Aşağıdaki etkenlerden hangisinin oluşturduğu gastroenterit sırasında antibiyotik kullanılması
hemolitik üremik sendrom gelişimine neden olabilir?
A) Enterotoksijenik Escherichia coli
B) Enteroinvaziv Escherichia coli
C) Enterohemorajik Escherichia coli
D) Enteropatojenik Escherichia coli
E) Enteroagregatif Escherichia coli

Aşağıdaki kalıtsal metabolik hastalıkların hangisinde karakteristik idrar kokusu yoktur?
A) Fenilketonüri
B) Propionik asidüri
C) Akçaağaç şurubu idrar hastalığı
D) İzovalerik asidemi
E) Tirozinemi tip I

Aşağıdaki çocukluk çağı döküntülü hastalıklarından hangisinin bulaştırıcılığı döküntü ortaya
çıktıktan sonra kaybolur?
A) Kızamık
B) Kızamıkçık
C) Kızıl
D) Eritema enfeksiyozum
E) Roseola infantum

Primer siliyer diskinezide, klinik bulgular arasında en patognomonik triad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sinüzit, bronşiektazi, situs inversus
B) Otit, bronşiektazi, bronşit
C) Balgamlı öksürük, sinüzit, otit
D) Dekstrokardi, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği
E) Sinüzit, nazal polipozis, otit

Solunum sıkıntısı olmayan bir şilotoraks hastasının tedavisinde, aşağıdaki yaklaşımlardan
hangisi ilk önce uygulanmalıdır?
A) Duktus bağlanması
B) Basınç kontrollü ventilatör
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C) Düşük yağ içerikli, orta zincirli yağ içeren diyet
D) Parenteral nutrisyon
E) Oktreotid

Aşağıdaki Candida türlerinden hangisinin neden olduğu enfeksiyonlarda flukonazol etkili
değildir?
A) C. lusitaniae
B) C. glabrata
C) C. krusei
D) C. tropicalis
E) C. Parapsilosis

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle getirilen 6 aylık bir bebeğe akut bronşiyolit tanısı
konuluyor.
Bu bebekteki klinik tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi en sık neden olur?
A) Streptococcus pneumoniae
B) Haemophilus influenzae
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Solunum sinsityal virusu
E) Herpes simpleks virusu
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C) Pankreas
D) Dalak
E) Testis

Nötropeniye yol açan aşağıdaki faktörlerden hangisi en sık görülür?
A) Siklik nötropeni
B) İlaçlar
C) Alloimmün nötropeni
D) Otoimmün nötropeni
E) Konjenital nötropeniler

Rutin tarama yapılan 2. 5 yaşında bir erkek çocukta, eritrosit sayısı 5. 5 x 1012/L, lökoslt sayısı 6. 8 x
109/L, hemoglobin düzeyi 10 g/dL, MCV 65 fL, MCH 19.

6 pg ve RDW % 12 olarak bulunuyor.

Bu çocuk için en olası tanı asaâıdakilerden hangisidir?
A) Hemoglobin H hastalığı
B) Demir eksikliği anemisi
C) Beta-talasemi minör
D) Konjenital sideroblastik anemi
E) Kronik hastalık anemisi

Aşağıdakilerden hangisi astım atak tedavisinde kullanılan kısa etkili bronkodilatörlerin yan
etkilerinden biri değildir?
A) Hiperkalemi
B) Tremor
C) Taşikardi
D) Hipomagnezemi
E) Aritmi

Hodgkin dışı lenfoma tanısıyla kemoterapi uygulanan bir çocukta tedavi kesildikten sonra, hastalıksız
izlem sırasında kardiyomiyopati gelişmiştir.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin bu duruma yol açma olasılığı en yüksektir?
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A) Asparajinaz
B) Vinkristin
C) 6-merkaptopurin
D) Metotreksat
E) Doksorubisin

On yaşında bir çocuk invajinasyon tablosu ile getirilmiştir. Ultrasonografıde ilioçekal bölgede kitle
saptanmış ve kitle total olarak çıkarılmıştır.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lenfoblastik lenfoma
B) Large-cell lenfoma
C) Burkitt lenfoma
D) Hodgkin lenfoma
E) Kolon karsinomu

Oligoartiküler juvenil romatoid artrit tanısı alan 6 yaşında bir çocukta ANA (+) ve romatoid faktör (+)
bulunmuştur.
Bu çocuğun tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken ilaç aşağidakilerden hangisidir?
A) Sulfasalazin
B) Hidroksiklorokin
C) Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar
D) Metotreksat
E) Etanersept

On yaşındaki bir erkek çocuk, sağ bacağında ağrı ve şişlik yakınmasıyla getirilmiştir. Radyografide sağ
femur diafizinde litik lezyon ve soğan zarı şeklinde periost reaksiyonu saptanmıştır.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osteosarkom
B) Ewing sarkomu
C) Nöroblastom
D) Rabdomiyosarkom
E) Lenfoma
Aşağıdakilerden hangisi hemorajik sistite neden olmaz?
A) Adenovirus
B) Siklofosfamid
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C) Radyasyon
D) Ağır egzersiz
E) Amiloidoz

Aşağıdakilerden hangisi hemolitik üremik sendromda görülen bulgulardan biri değildir?
A) Böbrek yetmezliği
B) Trombositopeni
C) Coombs pozitif hemolitik anemi
D) Akut enterit
E) Periferik yaymada parçalanmış eritrositler

Aşağıdakilerden hangisi Helicobacter pylori enfeksiyonunun yol açabileceği hastalıklardan biri
değildir?
A) Duodenal ülser
B) Antral nodüller
C) Gastrik adenokarsinom
D) MALT lenfoma
E) Hipertrofik gastrit

Aşağıdaki bakteriyal gastroenterit etkenlerinden hangisi tipik olarak yalnızca enterotoksini ile
diyareye neden olur?
A) Shigella
B) Campylobacterjejuni
C) Vibrio cholerae
D) Enteropatojenik Escherichia coli
E) Salmonella

Akut piyelonefrit geçiren bir çocukta, böbrekte skar varlığını göstermek amacıyla aşağıdaki
yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Dimerkaptosüksinik asit (DMSA) sintigrafı
B) Merkaptoasetil triglisin (MAG-3) sintigrafı
C) Dietilen tetrapentaasetik asit (DTPA sintigrafı
D) Intravenöz piyelografi .
E) Böbrek ultrasonografisi
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Aşağıdaki durumların hangisinde subakut endokardit profilaksisine gerek yoktur?
A) Ventriküler septal defekt
B) Hipertrofik kardiyomiyopati
C) Sekundum atrial septal defekt
D) Biküspit aortik valv
E) Mitral valv proplapsusu ile birlikte mitral kaçak olması

Dört yaşında bir erkek çocukta mental retardasyon, belirgin alın, epikantal kıvrımlar, burun kökü
basıklığı, şaşılık ve supravalvüler aort darlığı saptanmıştır. Laboratuvar incelemesinde serum
kalsiyum düzeyi 12. 7 mg/dL olarak bulunmuştur.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rubinstein-Taybi sendromu
B) Williams sendromu
C) Robinovv sendromu
D) Waardenburg sendromu
E) Treacher Collins sendromu

Aşağıdaki bağ dokusu hastalıklarından hangisinin perikart hastalığı yapma olasılığı en
düşüktür?
A) Sistemik lupus eritematozus
B) Sarkoidoz
C) Poliarteritis nodosa
D) Wegener granülomatozu
E) Romatoid artrit

Aşağıdakilerden hangisi benign intrakranial hipertansiyon nedenlerinden biri değildir?
A) Tetrasiklin grubu ilaçlar
B) Demir eksikliği anemisi
C) Çinko eksikliği
D) Hiperparatiroidizm
E) Hipoparatiroidizm

Aşağıdaki

enzimlerden

hangisinin
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hipertansiyon,

hipokalemi

ve

yetersiz

virilizasyon görülür?
A) 17alfa-hidroksilaz / 17-20 liyaz
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B) Kolesterol dezmolaz
C) Aldosteron sentaz
D) 3Beta-hidroksisteroid dehidrogenaz
E) 11-hidroksilaz

Vajinal kanama ve meme dokusunda büyüme nedeniyie getirilen 5 yaşındaki kız çocukta,
hiperpigmente cilt lekesi ve uzun kemiklerde deformasyon saptanmıştır.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laurence-Moon-Biedl sendromu
B) Nörofibromatozis
C) Tüberoskieroz
D) Kallmann sendromu
E) McCune Albright sendromu
Obesitede aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Blount hastalığı
B) Psödotümör serebri
C) Akantozis nigrikans
D) Erken menarş
E) Primer alveoler hiperventilasyon

Halsizlik, giderek artan pigmentasyon ve tırnaklarında şekil bozukluğu olan 12 yaşındaki bir kız
çocukta ciddi mukokutanöz kandidiazis ve hipoglisemik ataklar saptanıyor, öyküsünden 9
yaşından beri hipotiroidi nedeni ile tedavi almakta olduğu öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) insülinoma
B) Humoral immün yetmezlik
C) AIDS
D) Otoimmün poliendokrinopati tip I
E) DiGeorge sendromu

Erişkinlerde obesite tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi 12 yaş üzeri çocuk ve
adölesanlarda da kullanılabilir?
A) Sibutramin
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B) Orlistat
C) Fentermin
D) Sertralin
E) Dietiipropiün

Aşağıdakilerin hangisinde genetik mutasyon olması Li-Fraumeni sendromunun gelişmesinden
sorumludur?
A) RET
B) APC
C) MEN I
D) p53
E) WT
Serotonin ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hageman faktörü aktive olur.
B) Parçalanması, ACE inhibitörleri ile olur.
C) Vazokonstriksiyon ve miyokartta pozitif inotrop etki yapar.
D) Glukoneogenezisi inhibe ederek glukoz klirensini artırır.
E) Serum kalsiyum düzeyinin artması ile serotonin serbestleşmesi artar.

Aşağıdaki mediatörlerden hangisi makrofaj ve polimorfonükleer lökosit apoptozisini geciktirir?
A) IL-4
B) IL-10
C) Tümör nekroz faktör reseptörü-1
D) IL-6 ve IFN-GAMA
E) CD95(Fas)

Cerrahi travma sonrası yara iyileşmesinde primer enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laktat
B) Glukoz
C) Yağ asitleri
D) Ketonlar
E) Gliserol
Aşağıdaki durumların hangisinde yüksek anyon açıklı (gap’li) metabolik asidoz görülür?
A) NormaI renal fonksiyonu olan hastada, alkali gastrointestinal sıvı kayıplarının izotonik sodyum
klorürle karşılanması
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B) Ketoasidoz
C) Proksimal renal tübüler asidoz
D) Distal renal tübüler asidoz
E) Düşük üriner amonyum düzeyi ile birlikte hiperkloremi görülen hastalar

Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri riskini artırmaz?
A) Erken menarş
B) Erken menopoz
C) Annede meme kanseri olması
D) Daha önce yapılan meme biyopsisinde atipik hiperplazi saptanması
E) Daha önce yapılan meme biyopsisinde lobüler karsinoma in situ saptanması
Meme kanseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenli olarak alkol kullanımı meme kanseri riskini artırmaz.
B) BRCA 1 genetik mutasyonu olan bireylerde över kanseri riski de vardır.
C) Duktal karsinoma in situ prekanseröz bir lezyon-dur.
D) Tamoksifen lobüler karsinoma in situda meme kanseri riskini azaltır.
E) Klinefelter sendromu erkeklerde meme kanseri riskini artırır.

Gastrointestinal sistemde hamartom, mukokutanöz lezyonlar, tiroid patolojisi ve meme kanseri
nedeniyle takip edilen bir hastanın genetik incelemelerinde PTEN supresör gende mutasyon
saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ataksi-telanjiektazi
B) Peutz-Jeghers sendromu
C) Muir-Torre sendromu
D) Lynch sendromu
E) Cowden sendromu
Feokromositoma tanısında en güvenilir laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klonidin supresyon testi
B) Plazma metanefrin düzeyi
C) Kromogranin-A testi
D) Fraksiyone idrar katekolamin düzeyi
E) Glukagon testi
Aşağıdaküerin hangisinde hiperkalsemi görülmesine rağmen hem paratîroid hormon ilişkili
peptid (PTHrP), hem de intakt paratiroid hormon (İPTH) düzeyleri normal olarak bulunur?
A) MEN2A
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B) Sarkoidozis
C) Malign solid tümör ilişkili humoral hiperkalsemi
D) MEN 1
E) Multipl miyelom
Steatore, diyabet ve safra kesesi taşlarıyla birlikte izlenen pankreasın endokrin tümörü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Somatostatinoma
B) Insülinoma
C) VİPoma
D) Glukagonoma
E) Gastrinoma

Somatostatin pankreasta hangi hücre grubundan salgılanır?
A) Alfa
B) Beta
C) Delta
D) PP
E) Gama

Aşağıdakilerden hangisi Stewart-Treves sendromunun oluşumundan sorumludur?
A) Radyoaktivite
B) Travma
C) Vinil klorid
D) Kronik lenfödem
E) Onkojen aktivasyonu

Ekstremitede gelişen malign melanom nedeniyle daha önce cerrahi tedavi uygulanan 28 yaşındaki
bir erkek hastada intransit metastazlar gelişiyor.
İzole hipertermik ekstremite perfüzyonu planlanan bu hastada aşağıdaki kemoterapötik
ajanlardan hangisi tercih edilmelidir?
A) Sisplatin
B) 5-fluorourasil
C) Melfalan
D) Siklofosfamid
E) Adriamisin
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Aşağıdakilerden hangisi pankreatit gelişmesinden sorumlu değildir?
A) Hiperlipidemi
B) Heredite
C) İskemi
D) Travma
E) Hipokalsemi
Yirmi sekiz yaşında bir kadın hasta ateşli silah yaralanması nedeniyle ameliyata alınıp karaciğerdeki
yaralanmaya primer onarım yapılıyor. Ameliyattan 3 ay sonra hasta kontrol amacıyla muayene
edildiğinde anemi, hafif sarılık ve dışkıda gizli kan olduğu saptanıyor.
Bu hastada olası tanıyı doğrulamak için yapılması gereken en yararlı tetkik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kolonoskopi
B) Anjiyografi
C) Laparotomi
D) Üst gastrointestinal sistem endoskopisi
E) Karın tomografisi

Aşağıdakilerden hangisi presinüzoidal portal hipertansiyona neden olur?
A) Şistozomiazis
B) Alkolik hepatit
C) Siroz
D) Budd-Chiari sendromu
E) Inferior vena kaval web

Kırk yaşında bir kadın hasta akut karın ve hemorajik şok tablosu nedeniyle acil servise başvuruyor,
öyküsünden daha önce önemli bir sağlık probleminin olmadığı, olay öncesinde karın travmasının
bulunmadığı öğreniliyor. Ektopik gebelik şüphesiyle yapılan sor gulamada hastanın 20 yaşından
beri oral kontraseptif kullandığı öğreniliyor. Çekilen abdominal tomografide karında yaygın sıvı ve
karaciğer segment 6 da kontrastlanma gösteren lezyon saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğer tümör rüptürü
B) Hepatik adenom rüptürü
C) Fokal nodüler hiperplazi rüptürü
D) Karaciğer hemanjiyom rüptürü
E) Safra yolu hamartomu rüptürü
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Dünya genelinde kronik pankreatitin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alkol kullanımı
B) Herediter
C) Travma
D) Otoimmünite
E) Sigara kullanımı

Altmış sekiz yaşındaki erkek hasta üç kez olan hematokezya ardından hastaneye yatırılıyor. Yatışı
sonrasında hematokezyası, daha şiddetli olarak devam ediyor. Yapılan fizik muayenede.solukluk,
taşikardi ve ortostatik hipotansiyon saptanıyor. Nazogastrik tüpten safralı sıvı geliyor.
Bu hastada sıvı resüsitasyonuna başlandıktan sonra ilk yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anjiyografi
B) Eritrosit sintigrafisi
C) Rijit proktoskopi
D) Kolonoskopi
E) Baryumlu kolon grafısi

İnce bağırsak tümörleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Adenokarsinomun küratif rezeksiyonu ardından adjuvan tedavi verilmesi hastalıksız sağkalım
süresini uzatabilir.
B) Karsinoid tümörlerin en sık görüldüğü yer jeju-numdur.
C) Lenfoma, ince bağırsağın en sık görülen malign tümörüdür.
D) Adenokarsinom en sık duodenumdan köken alır.
E) Kilo kaybı en sık görülen yakınmadır.

Midenin gastrointestinal stroma tümörleri en sık ne şekilde ortaya çıkar?
A) Karında ele gelen kitle
B) Üst gastrointestinal endoskopide rastlantı eseri
C) Mide çıkış obstrüksiyonu
D) Aralıklı epigastrik ağrı
E) Kilo kaybı

Paralitik ileus, aşağıdaki ilaçlardan hangisinin yan etkilerinden biridir?
A) Siklofosfamid
B) Vinka alkaloidleri
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C) Metotreksat
D) Sisplatin
E) Doksorubisin
Seksen yaşında bir erkek hasta yaygın şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuruyor,
öyküsünden günde 2 paket sigara içtiği ve yemeklerden sonra karın ağrısı şikâyetinin olduğu
öğreniliyor. Fizik muayenede karında distansiyon ve yaygın orta derecede hassasiyet saptanıyor;
rektal tuşede kan gözleniyor. Laboratuvar incelemelerinde lökositoz ve amilaz yüksekliği belirleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut mezenterik iskemi
B) Akut pankreatit
C) Mide perforasyonu
D) Divertikülit perforasyonu
E) Kolon tümör perforasyonu
Anal kanalın aşağıdaki tümörlerinden hangisi adenokarsinomdur?
A) Bowen hastalığı
B) Bazaloid karsinom
C) Malign melanom
D) Bazal hücreli karsinom
E) Anal kanalın Paget hastalığı
Herediter nonpolipozis kolorektal kanseri olan kadınlar aşağıdaki kanserlerden hangisi için
de taranmalıdır?
A) Endometriyum kanseri
B) Tiroid bezi papiller kanseri
C) Ampulla vateri kanseri
D) Feokromositoma
E) Hepatoma
Aşağıdaki durumlardan hangisi oksijen-hemoglobin disosiasyon eğrisini sağa kaydırır?
A) Hipertermi
B) Alkaloz
C) 2,3-difosfogliserat azlığı
D) Hipokapni
E) Karboksihemoglobin artışı

Aşağıdakilerden hangisi respiratuvar alkaloza neden olmaz?
A) Ağır anemi
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B) Obesite
C) Septisemi
D) Gebelik
E) Pulmoner emboli
Tüberküloz basili - makrofaj ilişkisinde makrofajları aktİve eden en önemli sitokln
aşağıdakilerden hangisidir?
Â) İnterlökin-4
B) İnterlökin-12
C) İnterlökin-10
D) İnterferon-gama
E) İnterlökin-2
Aşağıdaki akciğer segmentlerinin hangisinde reaktivasyon tüberkülozu gelişme olasılığı en
düşüktür?
A) Üst lob apikal
B) Üst lob posterior
C) Üst lob anterior
D) Alt lob superior
E) Orta lob medial

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin akciğerlere penetrasyonu diğerlerine göre daha iyidir?
A) Aminoglikozidler
B) Penisilin
C) Kinolonlar
D) Sefalosporinler
E) Monobaktamlar

Sırt üstü yatan bir hastada aspirasyon pnömonisi nedeniyle apse gelişmesi durumunda
öncelikle aşağıdaki segmentlerden hangisinin tutulması beklenir?
A) Alt lob superior
B) Üst lob anterior
C) Üst lob posterior
D) Orta lob medial
E) Lingula inferior

Aşağıdaki paraneoplastik sendromlardan hangisi timoma ile ilişkili değildir?
A) Pansitopeni
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B) Cushing sendromu
C) Myastenia gravis
D) Saf eritroid aplazi
E) Kazanılmış hipogamaglobulinemi
Akciğer kanserli hastalarda aşağıdakilerden hangisinin varlığında magnetik rezonans
görüntüleme, bilgisayarlı tomografiye göre üstünlük sağlamaz?
A) Erken göğüs duvarı invazyonu
B) Superior sulkus tümörleri
C) Vasküler invazyon
D) Mediastinal invazyon
E) Mediastinal lenf nodları

Sigara, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin etiyolojisinde ver almaz?
A) Eozinofilik granülom
B) Bronkojenik adenokarsinom
C) Nonspesifik interstisyel pnömoni
D) Hipersensitivite pnömonisi
E) Respiratuvar bronşiolit
Aşağıdakilerden hangisi granülomatöz hastalıklardan biri değildir?
A) Berilyozis
B) Bisinozis
C) Suberozis
D) Histiositozis-X
E) Bagassozis
Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kronik obstrüktif akciğer hastalığının patogenezinde önemli rol
oynar?
A) IL-4

B)

IL-5

C) IL-8

D)

IL-9

E) IL-13

Aşağıdakilerden hangisinin kullanılması teofilin klirensinde azalmaya neden olur?
A) Antikonvülsan ilaç
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B) Sigara
C) Rifampisin
D) Alkol
E) Makrolid

Allerjik astımda görülen hava yolu inflamasyonunda, IgE sentezinde rol oynayan en önemli
sitokinler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) IL-1 ve IL-2
B) IL-3 ve IL-8
C) IL-4 ve lL-13
D) IL-6 ve lL-8
E) IL-12 ve lL-18

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi 5-lipoksijenaz inhibitörüdür?
A) Itrakonazol
B) Montelukast
C) Zileuton
D) Zafirlukast
E) Pranlukast

Aşağıdakilerden hangisi nabız olarak anılmasına rağmen bir nabız bulgusu değildir?
A) Dikrotik nabız
B) Bisferien nabız
C) Alternan nabız
D) Paradoks nabız
E) Bigemine nabız

Akut inferior miyokart enfarktüsü geçirmiş bir hastada yapılan fizik muayenede hipotansiyon ve
boyunda venöz dolgunluk saptanıyor. Dispne bulguları olmayan bu hastada akciğerler dinlemekle
normal olarak gözleniyor.
Bu hastada aşağıdaki akut miyokart enfarktüsü komplikasyonlarından hangisinin geliştiği
düşünülmelidir?

A) Sağ ventrikül enfarktüsü
B) Papiller kas iskemisi
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C) Serbest duvar rüptürü
D) Ventriküler taşikardi
E) Kardiyojenik şok

Aşağıdakilerden hangisi mitral kapak prolapsusunun fizik muayene bulgularından biridir?
A) Pansistolik üfürüm
B) Geç sistolik üfürüm
C) Ejeksiyon kliği
D) Ejeksiyon üfürümü
E) Diyastolik çekici üfürüm

ST elevasyonsuz akut miyokart enfarktüsü tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
A) Aspirin
B) Düşük molekül ağırlıklı heparin
C) Klopidogrel
D) Beta blokör
E) Fibrinolitik ilaçlar

Reaktif hipoglisemi tanısı alan 35 yaşındaki kadın hasta önerilen diyet tedavisinden fayda görmemiştir.
Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi tedaviye eklenmelidir?
A) Alfa glukozidaz inhibitörleri
B) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
C) Glukagon
D) Somatostatin analogları
E) Diazoksid
Üç yıldır tip 2 diyabeti olan 40 yaşında bir hastanın tıbbi beslenme tedavisi ile açlık plazma glukozu 90
mg/dL, tokluk plazma glukozu 200 mg/dL olarak ölçülmüştür.
Bu hastada postprandial glisemik kontrolün sağlanması için tercih edilmesi gereken oral
antidiyabetik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glimeprid
B) Metformin
C) Pioglitazon
D) Repaglinid
E) Glipizid
Primer hiperaldosteronizm taramasında aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?
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A) idrar aldosteron atılımı ölçümü
B) Kanda bikarbonat ölçümü
C) Plazma aldosteron / plazma renin aktivitesi oranı
D) İdrar potasyum atılımı ölçümü
E) Serum potasyum ölçümü

Aşağıdakilerden hangisi “sella turcica” içinde yerleşmiş bir tümörün hipofiz sapına basısı
sonucunda gelişir?
A) Görme kaybı
B) Yüzde parestezi
C) Oftalmopleji
D) Hiperprolaktinemi
E) Kişilik bozukluğu

Ateş, terleme, eklem ağrıları ile başvuran ve fizik muayenede hepatosplenomegali dışında
patoloji

saptanmayan

bir

çiftçide

öncelikle

aşağıdaki

hastalıklardan

hangisi

düşünülmelidir?
A) Bruselloz
B) Şarbon
C) Akut romatizmal ateş
D) Kriptokokkoz
E) Okuloglandüler tularemi
Doğurganlık çağındaki kadınlarda oral kontraseptif dışında bir doğum kontrol yöntemi
uygulamayı gerektiren tüberküloz ilacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rifampisin
B) İzoniazid
C) Etambutol
D) Pirazinamid
E) Streptomisin

Clostridium difficile’nin neden olduğu kolitin tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken
antimikrobiyal ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolistin
B) Metronidazol
C) Basitrasin
D) Fusıdik asit
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E) Neomisin
Akciğerinde 3 cm çapında bir nodüler lezyon saptanan 40 yaşında bir erkek hastanın öyküsünden 50
paket/yıl sigara içtiği öğreniliyor. Yapılan bilgisayarlı tomografide lezyonun santral ve ‘’bronchus
sign” olduğu belirleniyor.
Bu hastada tanı koymak için mutlaka yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgisayarlı tomografi
B) Bronkoskopi
C) Mediastinoskopi
D) Magnetik rezonans görüntüleme
E) Balgam sitolojisi
Herediter anjiyoödem hastalığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevresel antijenlere maruziyet
B) C1 inhibitör eksikliği
C) MEFV gen mutasyonu
D) HMB-sentaz düzeyinin normalin yarısından az olması
E) Mast hücrelerinin klonal bozukluğu

Bağ dokusu hastalığı olan 42 yaşında bir kişide akciğer apeksinde fibrobüllöz değişiklikler saptanıyor.
Tüberküloz tedavisine yanıt alınamayan bu hastada, aşağıdaki bağ dokusu hastalıklarının
hangisinde tutulum olma olasılığı en yüksektir?
A) Mikst bağ dokusu hastalığı
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Ankilozan spondilit
D) Dermatomiyozit / polimiyozit
E) Progresif sistemik skleroz
Kırk iki yaşında erkek hasta, 3 aydır her iki el proksimal interfalangeal, metokarpofalangeal, elbileği,
diz ve ayak bileği eklemlerinde ağrı, şişlik ve sabahları 1 saat süren tutukluk yakınmalarıyla
başvuruyor. Yapılan fizik muayenede bu eklemlerde artrit saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde
eritrosit sedimentasyon hızı 58 mm/saat, C-reaktif protein düzeyi 24.
3.

6 mg/L (Normali 0.08-

1 mg/L) ve romatoid faktör düzeyi 160 U olarak belirleniyor.

Aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olması, hastada romatoid artrit olduğunu kuvvetle
destekler?
A) ANA
B) p-ANCA
C) Anti-SSA
D) Anti-CCP
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E) Anti-kardiyolipin antikor

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin ilaca bağlı lupus oluşumuna yol açtığı gösterilmiştir?
A) Prokainamid
B) Propafenon
C) Amiadaron
D) Verapamil
E) Nifedipin
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi spesifik olarak kalsinörin inhibisyonuna yol açar?
A) Azatioprin
B) Siklofosfamid
C) Siklosporin
D) Metotreksat
E) Mikofenolat mofetil

Altmış beş yaşında bir erkek hasta 6 aydır devam eden halsizlik, kilo kaybı ve tekrarlayan ateş
şikayetleriyle başvuruyor. Hastanın öyküsünden 3 ay önce kısa süreli burun kanaması; son 2 aydır ise
öksürük, hemoptizi ve birkaç kez 2-3 gün süren idrarında koyulaşma olduğu öğreniliyor. Yapılan
laboratuvar incelemelerinde eritrosit sedimentasyon hızı 80 mm/saat olarak bulunuyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temporal arterit
B) Poliarteritis nodosa
C) Wegener granülamatozu
D) Churg-Strauss sendromu
E) Primer Sjögren sendromu
Bu hastanın tanısında destekleyici olarak kullanılabilen en spesifik otoantikor aşağıdakilerden
hangisidir?
A) ANA
B) c-ANCA
C) p-ANCA
D) Anti-dsDNA
E) Anti-kardiyolipin antikor

Bu hastanın tedavisinde en etkili ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Siklosporin A
B) Azatioprin
C) Metotreksat
D) Siklofosfamid
E) Klorambusil

Renal dokuda amiloid varlığını göstermek için, biyopsi örneği histopatolojik olarak hangi
boyama yöntemi ile değerlendirilmelidir?
A) Gümüş boyası
B) Kongo kırmızısı
C) PAS-Peroksidaz
D) Hematoksilen-Eozin
E) Giemsa
Daha önce hiçbir yakınması olmayan 55 yaşında bir hasta idrar renginde koyulaşma, ayaklarında
karıncalanma, iğnelenme ve yüksek ateş yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın fizik muayenesinde
kan basıncı 150/100 mmHg, nabız 95/dakika ve vücut sıcaklığı 38. 5

°C

olarak

belirleniyor.

Nörolojik muayenede periferik nöropati saptanan hastanın yapılan biyokimyasal incelemelerinde
serum kreatinin : 3. 0 mg/dL, BUN : 43 mg/dL, albümin : 3. 6 g/dL, idrar analizide (++) proteinüri,
her alanda 30-35 eritrosit ve granüler silendirler bulunuyor. Günlük proteinüri miktarı 2.

0

g/gün olan hastada incelemeler devam ederken 3 gün sonra bakılan kreatinin düzeyi 4.5 mg/dL
olarak saptanıyor. Üriner ultrasonografide böbrek boyutu ve yapısı normal bulunuyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut poststreptokoksik glomerülonefrit
B) Nefrotik sendrom
C) Hızlı ilerleyici glomerülonefrit
D) Kronik glomerülonefrit
E) Asemptomatik hematüri/proteinüri

Aşağıdakilerden hangisi otozomal dominant poli kistik böbrek hastalığına eşlik eden
bulgulardan biri değildir?
A) Serebral anevrizma
B) Inguinal herni
C) Mitral kapak prolapsusu
D) Hepatik kistler
E) Renal arter stenozu

Aşağıdakilerden hangisi sekonder fokal segmental glomerüloskleroz nedenlerinden biri
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değildir?
A) Morbid obesite
B) Human immün yetmezlik virusu
C) Orak hücreli anemi
D) Altın tuzları
E) Reflü nefropati

Aşağıdaki glomerüler hastalıklardan hangisi hipokomplemantemi ile seyretmez?
A) Poststreptokokkal glomerülonefrit
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Kriyoglobülinemi
D) Membranoproliferatif glomerülonefrit
E) IgA nefropatisi
Aşağıdaki durumların hangisinde, hem arteryal hem de venöz sistemde tromboz gelişmesine
yatkınlık gözlenir?
A) Faktör V Leiden mutasyonu varlığı
B) Antitrombin III eksikliği
C) Hiperhomosisteinemi
D) Protein C eksikliği
E) Protein S eksikliği

Aşağıdaki faktörlerden hangisinin eksikliğinde protrombin zamanı ve aktive parsiyel
tromboplastin zamanında uzama gözlenmez?
A) Fibrinojen
B) Faktör V
C) Faktör XI
D) Faktör XII
E) Faktör XIII

Aşağıdaki kanama eğilimi yaratan durumların hangisinde hem trombosit fonksiyon bozukluğu
hem de koagülasyon faktör eksikliği saptanır?
A) von Willebrand hastalığı
B) Hemofili A
C) Hemofili B
D) Akkiz hemofili
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E) Glanzman trombastenisi

Aşağıdaki trombosit hastalıklarının hangisinde glikoprotein IIb / Illa reseptörü yetmezliği
gözlenir?
A) Glanzman trombastenisi
B) Bernard-Soulier sendromu
C) von Willebrand hastalığı
D) Trombotik trombositopenik purpura
E) Aplastik trombositopeni
Aşağıdaki tümör belirleyicilerinden hangisinin küratif cerrahi tedavi sonrasında düzenli
izlenmesi, hastaların sağkalımını uzatmaktadır?
A) Alfa-fetoprotein
B) CA15-3
C) Karsinoembriyonik antijen
D) Prostat spesifik antijen
E) CA125

Vena porta trombozu geçiren 50 yaşındaki bir erkek hastada bu duruma yol açacak neden
bulunamıyor.
Bu hastada ileriki yıllarda aşağıdaki hematolojik sorunlardan hangisinin ortaya çıkma
olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir?
A) Otoimmün hemolitik anemi
B) Orak hücreli anemi
C) Multipl miyelom
D) Trombotik trombositopenik purpura
E) Polisitemi vera

Epstein-Barr virusu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?
A) Burkitt lenfoma
B) Nazofarinks kanseri
C) Posttransplant lenfoproliferatif hastalık
D) Mide kanseri
E) Tonsil kanseri

Öyküsünden 40 paket / yıl sigara içtiği öğrenilen 55 yaşındaki bir erkek hastada vena kava superior
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sendromu saptanmıştır. Hastanın akciğer bilgisayarlı tomografısinde sağ santral kitle ye
mediastende konglomere lenfadenopatiler gözleniyor. Yapılan laboratuvar incelemelerinde serum
sodyum düzeyi 123 mEq/L ve serum kreatinin düzeyi 1.0 mg/dL olarak bulunuyor.
Bu hastada en olası histolojik tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yassı hücreli karsinom
B) Büyük hücreli karsinom
C) Adenokarsinom
D) Küçük hücreli karsinom
E) Bronkioloalveolar karsinom

Toksik nodüler guatr saptanan yaşlı bir hastada en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Propiltiourasil verilmesi
B) Metimazol verilmesi
C) Radyoaktif iyot verilmesi
D) Tiroidektomi
E) Levotiroksin verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi primer safra asitlerinden biridir?
A) Litokolik asit
B) Sulfolitokolik asit
C) Deoksikolik asit
D) Kenodeoksikolik asit
E) Ursodeoksikolik asit

Malabsorpsiyona yol açan aşağıdaki hastalıklardan hangisi diffüz tipte histolojik bozuklukla
karakterizedir?
A) Whipple hastalığı
B) Amiloidozis
C) Lenfoma
D) Crohn hastalığı
E) Giardiazis

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi gebelikte en sık görülür?
A) Kolelitiazis
B) Kolestaz
C) HELLP sendromu
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D) Viral hepatit
E) Gebeliğin akut yağlı karaciğer hastalığı

Elli üç yaşında bir kadın hasta günde Ö-10 kez olan sulu diyare şikayetiyle buşvuruyor. Öyküsünden
son 1 yılda 6 kg zayıfladığı öğreniliyor. Gaitada yapılan total yağ tayini sonucu 8 gram/24 saat
olarak bulunuyor. Duodenumun 3. kısmından biyopsi almak amacıyla yapılan üst gastrointestınal
endoskopi sırasında mide ve duodenumda bol miktarda sekresyon olduğu gözleniyor. Biyopsi
sonucunda villöz atrofi saptanmıyor. Düzeltilmiş kan kalsiyumu 11 mg/dL olarak bulunuyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
B) MEN-1 sendromu
C) Retained (bırakılmış) antrum sendromu
D) Malabsorpsiyon sendromu
E) İleitis terminalis

Legionella pneumophila’nın bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kontamine cansız objelerle temas
B) Kontamine aerosollerin inhalasyonu
C) Cinsel temas
D) Kontamine gıda maddelerinin yenmesi
E) Hasta ile direkt temas
Üropatojenik Escherichia coli’nin en önemli virulans faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endotoksin
B) P fimbria
C) eae geni
D) Verotoksin
E) LT toksin
Stafilokok

enfeksiyonlarında

endotoksin

benzeri

aktivite

gösteren

virulans

faktörü

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teikoik asit
B) Protein A
C) Epidermolitik toksin
D) Stafilokinaz
E) Peptidoglikan
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Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmesine neden olan mikroorganizmalardan biri değildir?
A) Campylobacter jejuni
B) Clostridium perfringens
C) Clostridium difficile
D) Enterohemorajik Escherichia coli
Enterokoklardaki vankomisin direncinden sorumlu mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazla miktarda peptidoglikan üretilmesi
B) Farklı pentapeptid öncüllerinin üretilmesi
C) Dış membran permeabilitesinde değişiklik
D) Farklı PBP2a moleküllerinin üretilmesi
E) Fazla miktarda dışa atım pompası üretilmesi
Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin rezervuarı hayvan değildir?
A) Bordetella pertussis
B) Brucella melitensis
C) Pasteurella multocida
D) Yersinia pestis
E) Francisella tularensis
Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kapsülü poli-D-glutamik asit yapısındadır?
A) Bacillus anthracis
B) Klebsiella pneumoniae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Streptococcus pyogenes
E) Neisseria meningltidisi

Epiglottite en sık neden olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Escherichia coli
B) Beta-hemolitik streptokoklar
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae
E) Haemophilus parainfluenzae

Besin zehirlenmesine yol açan aşağıdaki bakterilerden hangisinin inkübasyon süresi en
kısadır?
A) Staphylococcus aureus
B) Yersinia enterocolitica
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C) Shiga toksin üreten Escherichia coli
D) Vibrio parahaemolyticus
E) Listeria monocytogenes

Haemophilus influenzae’nın temel virulans faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapsül
B) Endotoksin
C) Protein M
D) IgA proteaz
E) Peptidoglikan

Difteri olduğu düşünülen bir hastanın boğazından alınan sürüntü örneğinde Corynebacterium
diphtheriae üretiliyor.
Bu hastada aşağıdakiierden hangisi ile kesin tanı konulabilir?
A) Loeffler besiyerinde üreme
B) Metilen mavisi ile boyamada X, Y, Z şeklinde görünüm
C) Neisser ile boyamada Babes Ernst grandileri olması
D) Katalaz, oksidaz ve üreaz aktivitesi
E) Elek testi
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi insanlara çiğ süt yoluyla bulaşır?
A) Epidemik tifüs
B) Kayalık dağlar benekli ateşi
C) Endemik tifüs
D) Q ateşi
E) Brill-Zinsser hastalığı

Mikolik asit sentezini inhibe ederek etki gösteren antitüberküloz ilaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kapreomisin
B) izoniazid
C) Etambutol
D) Pirazinamid
E) Streptomisin
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Aşağıdakiierden hangisi yalnızca Gram(-) bakteri hücre duvarında bulunur?
A) Peptidoglikan
B) Dış membran
C) Kapsül
D) Flajella
E) Pilus

Hastanede yatan bir hastadan izole edilen Gram (-) basilin kanlı agarda kırmızı pigment oluşturduğu
sap tanmıştır.
Bu

durumda

etken

olarak

öncelikle

aşağıdaki

mik

roorganizmalardan

hangisi

düşünülmelidir?
A) Acinetobacter baumannii
B) Serratia marcescens
C) Morganella morganii
D) Klebsiella pneumoniae
E) Citrobacter freundii
Otuz iki yaşında bir kasabın sol elinin sırtında 2x1 cm boyutlarında kalın siyah kabuklu, etrafı ödemli
ağrısız bir lezyon oluşmuştur. Kabuğun altından alınan eksudanın mikroskobik incelemesinde az
sayıda lökosit ve Gram(+) iri bakteriler gözlenmiştir.
Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Stafilokoksik piyodermi
B) Kandida piyodermisi
C) Fare ısırığı hastalığı
D) Deri leyşmaniyazı
E) Deri şarbonu

Aşağıdakilerden hangisi Gram(+) bakteri hücre duvarında bulunmasına rağmen Gram(-) bakteri
hücre duvarında bulunmaz?
A) Lipopolisakkarit
B) Lipoprotein
C) Teikoik asit
D) Periplazmik alan
E) Sitoplazmik membran
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Aşağıdaki bakterilerden hangisi yapısında bulunan pili, Opa veya lipopolisakkarit antijenlerini
sıklıkla değiştirerek konağın immün cevabından kaçabilir?
A) Neisseria gonorrhoeae
B) Haemophilus influenzae
C) Staphylococcus aureus
D) Legionella pneumophila
E) Yersinia enterocolitica

Normal koşullarda inkübe edildiğinde aşağıdaki streptokok gruplarından hangisi, CAMP faktörü
üretir?
A) Grup A
B) Grup B
C) Grup C
D) Grup D
E) Grup E
Aşağıdaki bakterilerden hangisi mikroaerofilik kültürde ürer?
A) Yersinia enterocolitica
B) Haemophilus influenzae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Campylobacterjejuni
E) Bacillus anthracis

Beyin apsesi olan bir hastanın apse drenaj örneği modifıye aside dirençli boyama yöntemi ile
boyandığında pembe-kırmızı renkte boyanan basillere rastlanmıştır.
Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Nocardia
B) Nocardiopsis
C) Streptomyces
D) Dermatophilus
E) Actinomadura
Özellikle lipitten zengin hiperalimentasyon sıvılarıyla beslenen ve fungemiye neden olan
mantar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fusarium moniliforme
B) Malassezia furfur
C) Candida lipolytica
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D) Aspergillus fumigaius
E) Blastomyces dermatitidis
Aşağıdaki mantarlardan hangisi hem kapsül oluşturur hem de fenol oksidaz enzim aktivitesine
sahiptir?
A) Candida albicans
B) Rhodotorula rubra
C) Histoplasma capsulatum
D) Fusarium solani
E) Cryptococcus neoformans
Aşağıdaki mantarlardan hangisinin mikolojik olarak Candida albicans’a benzer fenotipik
özellikleri vardır?
A) Candida tropicalis
B) Candida krusei
C) Candida dubliniensis
D) Cryptococcus neoformans
E) Rhodotorula rubra

Klamidospor ve germ tüp oluşturan Candida türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?
A) C. albicans, C. dubliniensis
B) C. albicans, C. glabrata
C) C. albicans, C. krusei
D) C. tropicalis, C. krusei
E) C. dubliniensis, C. Tropicalis
Aşağıdaki viruslardan hangisi viral miyokardit ve epidemik plörodiniye en sık neden olur?
A) Echovirus 9
B) Echovirus 11
C) Coxsackie A virüs
D) Coxsackie B virüs
E) Enterovirus 71

Aşağıdaki viruslardan hangisi hamilelerde fulminan hepatite neden olur ve yüksek mortaliteyle
seyreder?
A) Hepatit A virusu
B) Hepatit C virusu
C) Hepatit E virusu
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D) Hepatit G virusu
E) Sitomegalovirus

Aşağıdaki viruslardan hangisi, eritema enfeksiyozuma neden olur?
A) Adenovirus tip 40
B) İnsan herpesvirus 6
C) İnsan herpesvirus 8
D) Parvovirus B19
E) Poxvirus

Aşağıdaki viruslardan hangisi insanlarda epidemik keratokonjunktivite neden olur?
A) Herpes simpleks tip 1 virusu
B) Herpes simpleks tip 2 virusu
C) Sitomegalovirus
D) Adenovirus
E) İnsan herpesvirus 8
Hepatit B enfeksiyonunda serolojik olarak j]k pozitifleşen test aşağıdakilerden hangisidir?
A) HBc antijeni
B) Anti-HBs antikoru
C) HBs antijeni
D) Anti-HBc antikoru
E) HBe antijeni
Solunum sıkıntısı, takipne şikayetleriyle getirilen ve bronşiyolit tablosu gözlenen 5 aylık bir bebeğin
solunum sekresyonundan yapılan direkt sitolojik incelemede çok çekirdekli dev hücreler
saptanıyor,
Bu duruma aşağıdaki viruslardan hangisinin neden olduğu düşünülmelidir?
A) Rhinovirus
B) İnfluenza virusu
C) Coronavirus
D) Parainfluenza virusu
E) Respiratuvar sinsityal virusu
HIV pozitif 45 yaşındaki bir hastada çekilen magnetik rezonans görüntülemede beynin beyaz
cevherinde yoğun inflamasyon ve ödem saptanıyor. Beyin biyopsi örneğinde DNA prop ile yapılan
incelemede viral genom bulguları belirleniyor. Elektron mikroskop incelemede ise hücre
çekirdeklerinin içinde çok sayıda virus partikülleri görülüyor.
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Bu duruma aşağıdaki viruslardan hangisinin neden olduğu düşünülmelidir?
A) Kızamık virusu
B) Ebstein-Barr virusu
C) BK virus
D) JC virus
E) Coxsackievirus
Ozon, hipoklorid ve iyot bileşiklerine oldukça dirençli olan, içme suları ile ishal salgınları
yapabilen, asit-fast boyanma özelliği gösteren, 4-6 mikron boyutlarında ookistleri ile
bulaşan, zoonotik önemi yüksek protozoon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Entamoeba histolytica
B) Giardia intestinalis
C) Blastocystis hominis
D) Isospora belli
E) Cryptosporidium parvum
Ev tozu allerjisinden sorumlu olan ve en yaygın bulunan akar aşağıdakilerden hangisidir?
A) lxodes
B) Pediculus
C) Cimex
D) Dermatophagoides
E) Phlebotomus
Aşağıdaki nematodlardan hangisi geiişme dönemlerinde mikrofilarya oluşturmaz?
A) Loa loa
B) Brugia malayi
C) Trichinella spiralis
D) Onchocerca volvulus
E) Wuchereria bancrofti
Aşağıdaki parazitlerden hangisinin neden olduğu enfeksiyon, klinik olarak ayaklarda,
skrotumda, nadiren vulva, göğüs ve kollarda elefantiyaz, lenf damarlarının şişmesine bağlı
şilüri, şilosel, şilotoraks ve akut devrede de lenfanjit, lenfadenit, ateş ve lökositoz ile
karakterizedir?
A) Taenia saginata
B) Hymenolepis nana
C) Strongyloides stercoralis
D) Ascaris lumbricoides
E) Wuchereria bancrofti
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Aşağıdaki parazitlerden hangisinin erişkin şekli insanlarda bulunmaz?
A) Taenia saginata
B) Taenia solium
C) Trichinella spiralis
D) Echinococcus granulosus
E) Strongyloides stercoralis
Aşağıdaki parazitlerden hangisinin dışkı ile dış ortama atılan yumurtası, yumurtlandıgı anda
enfestasyon yapmaya hazırdır?
A) Hymenolepis nana
B) Ascaris lumbricoides
C) Trichuris trichiura
D) Taenia saginata
E) Necator americanus

Aşağıdaki parazitlerden hangisi viseral larva migrans etkenidir?
A) Dracunculus medinensis
B) Toxocara canis
C) Brugia malayi
D) Ancylostoma duodenale
E) Taenia solium
Aşağıdaki immünoglobulinlerden hangisi komplemana etkili bir şekilde bağlanarak, onu aktive
etme özelliğine sahiptir?
A) IgA
B) IgD
C) IgE
D) IgM
E) lgG4
Renal transplantasyonu takiben uzun süren karın ağrısı, halsizlik, kilo kaybı ve ishal yakınmaları olan
bir hastanın yapılan koprolojik incelemelerinde asit-fast boyanan ookistler saptanmıştır.
Bir hafta içinde sporulasyonu takiben ookistlerin içindeki sporokistlerin görülmesi
durumunda ilk tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tetrasiklin
B) Paromomisin
C) Albendazol
D) Trimetoprim-sulfametoksazol
E) Metronidazol
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Gram(-) bakteri hücre duvarındaki lipopolisakkaritleri tanıyan reseptör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Plazma C-reaktif protein
B) N-formilmetionil peptid reseptörleri
C) Toll-like reseptör/CD14
D) Plazma mannoz bağlayan lektin
E) Makrofaj mannoz reseptörü

Doğal bağışıklık oluşumunda, temel biyolojik etkisi nötrofil aktivasyonu, ateş, akut faz
proteinlerinin sentezi, apoptoz olan ve makrofajlardan salgılanan sitokin aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnterferon- gama
B) Tümör nekrozis faktör
C) İnterlökin-4
D) İnterlökin-12
E) İnterferon-alfa
Aşağıdaki onkojenlerden hangisi sinyal iletim yolunu aktive ederek etki gösterir?
A) siklin
B) ret
C) myc
D) TGF-alfa
E) ras

Aşağıdakilerden hangisi grantilomatöz iltihap gelişiminde rol alır?
A) Kompleman C5a
B) İnterferon-gama
C) Bradikinin
D) Nitrik oksit
E) Prostaglandin E2
Adenomatöz polipozis coli (APC)

proteini, hangi molekülle birleşerek, bu molekülü parçalar

ve transkripsiyon genlerinin aktivasyonunu engeller?
A) E6 proteini
B) siklin A
C) p57 proteini
D) Beta katenin
E) BAX proteini
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Endometriyumda menstrüel siklus kanaması öncesinde, hücrelerde görülen patolojik değişiklik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Apoptozis
B) Heterofagositoz
C) Atrofı
D) Koagülasyon nekrozu
E) Likefaksiyon nekrozu

Çocuklarda daha çok boyunda veya aksillada görülen, büyük boyutlara ulaşabilen, genellikle
tam bir kapsüle sahip olmayan ve mikroskobik olarak görece az bir stroma içinde endotel
ile döşeli geniş kistik boşluklardan oluşan lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Venöz anjiyom
B) Kapiller hemanjiyom
C) Kavemöz lenfanjiyom
D) Kapiller lenfanjiyom
E) Kavernöz hemanjiyom
Akut inflamasyonda, uyarılmış endotel hücresinin yüzeyine birkaç dakikada çıkan ve nötrofil
lökosit ile etkileşerek, endotele kalıcı olmayan bağlantısını gerçekleştiren adezyon
molekülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) VCAM-1
B) P-selektin
C) L-selektin
D) ICAM-1
E) PECAM-1

Son 6 aydır kan basıncı 220/130 mmHg olarak saptanan 32 yaşındaki erkek hastanın vasküler
patolojisi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur?
A) Mediada lipohiyalinozis
B) İntimada lipit birikimi
C) Hiperplastik arterioloskleroz
D) Rekanalize trombüs
E) Duvarda amiloid birikimi

O.E

60

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI
Bronkioloalveolar

karsinomu

diğer

adenokarsinomlardan

ayıran

en

önemli

özellik

aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnvazyon yokluğu
B) Müsin sekresyonu
C) Tümör çapı
D) Santral skar varlığı
E) Hücre morfolojisi
Hepatoselüler karsinom ile kolanjiyoselüler karsinomun ayırıcı tanısında kritik önem taşıyan
morfolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nekroz
B) Safra yapımı
C) Desmoplazi
D) Sirotik zemin
E) Tübül oluşumu
Ailesinde kolon kanseri olduğu öğrenilen 46 yaşında bir erkek hastada, çıkan kolonda müsinöz kanser
saptanıyor.
Bu tümörün gelişiminde aşağıdaki moleküler mekanizmalardan hangisinin rol oynama
olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir?
A) Germline MSH-2 mutasyonu
B) WNT arayolunun aktivasyonu
C) Beta-katenin inaktivasyonu
D) DCC mutasyonu
E) Apoptoz inhibisyonu
On sekiz yaşında bir erkek hasta 3 aydır devam eden kansız ishal ve kilo kaybı nedeniyle
hastaneye başvuruyor. Üst ve ait gastrointestinal sistem endoskopik incelemelerinde lezyona
rastlanmıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tifo
B) Psödomembranöz kolit
C) Giardia enfeksiyonu
D) Amebik kolit
E) Shigella’ya bağlı dizanteri
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Elli yaşında bir erkek hastanın yapılan endoskopisindemidede mukozayı kabartan 5x4 cm boyutlarında
nodüler bir lezyon saptanıyor.
Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmemelidir?
A) Gastrointestinal stromal tümör
B) Non-Hodgkin lenfoma
C) Nöroendokrin tümör
D) İnflamatuvar fibroid polip
E) Taşlı yüzük hücreli karsinom

Aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu hepatoselüler karsinomlarda, p53 tümör supresör
geninde karakteristik bir mutasyon görülür?
A) Hepatit B virusu
B) Hepatit C virusu
C) Hepatit D virusu
D) Aflatoksin
E) Hemokromatozis

Mitokondriyal pirüvat dehidrogenazın E-2 alt birimine karşı antikor pozitifliği; mikroskobik
olarak intrahepatik safra duktuslarında yıkım, portal inflamasyon ve skar gelişimi ile
karakterize hastalıkta aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Splenomegali
B) Pruritus
C) Sarılık
D) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
E) Alkalen fosfataz yüksekliği

Toksik akut tübüler nekrozda, tübüler hasar nerede görülür?
A) Yama tarzında nefron boyunca
B) Henle kulpunda
C) Glomerülün tübüler kutbunda
D) Proksimal kıvrımlı tübüllerde
E) Toplayıcı duktuslarda
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Aşağıdaki kistik böbrek hastalıklarından hangisine sıklıkla konjenital hepatik fibrozis eşlik
eder?
A) Medüller sünger böbrek
B) İnfantil polikistik böbrek hastalığı
C) Familyal juvenil nefronoftizis
D) Akkiz renal kistik hastalık
E) Kistik renal displazi

Tekrarlayan hematüri öyküsü olan erişkin bir hastada yapılan böbrek biyopsisinde, aşağıdaki
glomerüler değişikliklerden hangisinin görülmesi beklenir?
A) Mezengial IgA depolanması
B) Yaygın podosit hasarı
C) Diffüz bazal membran kalınlaşması
D) Lineer IgG depolanması
E) Kapillerde çift kontür görünümü

Sağ adrenal bölgede 6 cm çapındaki kanamalı ve nekrotik; küçük, yuvarlak, uniform
hiperkromatik hücrelerden oluşan tümör saptanan yenidoğan bir bebekte öncelikle
aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Lenfoma
B) Wilms tümörü
C) Rabdomiyosarkom
D) Nöroblastom
E) Hepatoblastom

Aşağıdaki lenfoma türlerinden hangisi siklin D1 ekspresyonu gösterir?
A) Mantle hücreli lenfoma
B) Foliküler lenfoma
C) Marjinal zon lenfoma
D) Lenfoplazmasitik lenfoma
E) Anaplastik büyük hücreli lenfoma
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MEN-2

sendromuna

eşlik

eden

bir

tiroid

tümöründe,

tümöral

hücrelerin

aşağıdaki

belirleyicilerden hangisini eksprese etmeleri tan isal anlamda önemlidir?
A) Sitokeratin 19
B) HBME-1
C) Galektin-3
D) Kalsitonin
E) Tiroglobulin

Elli iki yaşında bir erkek hastada splenomegali ve pansitopeni saptanıyor. Kemik iliği biyopsisinde
şeffaf sitoplazmalı, oval-yuvarlak çekirdekli interstisyel lenfoid infiltrasyon ve retikülin lif artışı
belirleniyor, immünohistokimya panelinde CD20 ve TRAP pozitif sonuç veriyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mantle hücreli lenfoma
B) Saçlı hücreli (hairy celi) lösemi
C) B hücreli prolenfositik lösemi
D) Foliküler lenfoma
E) B hücreli kronik lenfositik lösemi
On beş yaşında bir çocukta ileoçekal bölgeyi tutan, hızla büyüyen abdominal kitle saptanıyor. İnce
iğne aspirasyon sitolojisinde yüksek mitotik ve apoptotik indeks gösteren 2-3 adet belirgin nükleole
sahip orta boyutlarda bazofilik sitoplazmalı, multipl sitoplazmik vakuollü hücreler belirleniyor,
immünohistokimyasal incelemede CD10, CD20 ve BCL6 pozitif, TdT negatif fenotip izleniyor.
Bu hastadaki tümöre yapılan FISH analizinde aşağıdaki translokasyonlardan hangisi
beklenir?
A) t(2;5)
B) t(8;14)
C) t(9;22)
D) t(11;14)
E) t(14;18)
Ewing sarkomu / primitif nörcektodermal tümör tanısında en önemli antikor aşağıdakilerden
hangisidir?
A) CD99
B) NSE
C) CD117
D) Kromogranin
E) TTF-1
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Nodüler lenfosit predominant tip Hodgkin lenfomada, Reed-Sternberg hücreleri aşağıdaki
immünohistokimyasal belirleyicilerden hangisiyle pozitif sonuç verir?
A) EBV-LMP1
B) CD15
C) CD20
D) CD30
E) CD68

Alkaptonürisi olan 30 yaşında bir hastada gelişen dejeneratif artropatinin ilk başladığı
lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Omuzlar
B) Kalça
C) Dizler
D) Küçük eklemler
E) Intervertebral disk

Osteolitik kitleden radyolojik yöntemlerle alınan trucut biyopsi örneğinde kemik trabekülleri arasında
belirgin sınırlı, berrak vakuollü sitoplazmalı, büyük atipik nükleuslu hücrelerden oluşan neoplazm
saptanıyor ve arada bazofilik boyanan gevşek matriks olduğu görülüyor.
Bu durumda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osteosarkom
B) Kondrosarkom
C) Osteokiastom
D) Evving sarkomu
E) Adamantinoma
Aşağıdakilerden

hangisi

güneş

gören

deri

bölgelerinde

epidermisin

dermise

doğru

invajinasyonu ile karakterize ve hızlı gelişen bir lezyondur?
A) Bazal hücreli karsinom
B) Dermatofibroma
C) Solar keratozis
D) Keratoakantoma
E) Solar lentigo
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Aşağıdaki herediter tümör sendromlarının hangisinde bazal hücreli karsinom, çenede
keratokist ve medulloblastom görülür?
A) Li-Fraumeni sendromu
B) Gorlin sendromu
C) Gardner sendromu
D) Covvden sendromu
E) Nörofibromatozis
Yaşlılarda, güneş gören deri bölgelerinde atrofik bir epidermisin bazal tabakasında neoplastik
tek hücre dizilimi ile karakterize melanositik lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Displastik nevus
B) Yüzeyel yayılan malign melanom
C) Balon hücreli malign melanom
D) Nodüler melanom
E) Lentigo maligna
İmmünofloresan incelemede, epiderm iste interselüler immünoglobulin birikimi ile
karakterizebüllöz hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büllöz pemfigoid
B) Epidermolizis bülloza
C) Dermatitis herpetiformis
D) Pemfigus vulgaris
E) Büllöz IgA dermatozu

Aşağıdaki herediter tümör sendromlarından hangisinde serebellar kapiller hemanjiyoblastom
ve berrak hücreli renal karsinom birlikte izlenebilir?
A) Tuberoz skleroz
B) Nörofibromatozis tip 1
C) Li-Fraumeni sendromu
D) Covvden sendromu
E) von Hippel-Lindau hastalığı
Alzheimer hastalığında serebral plakların merkezinde ve serebral damar duvarlarında biriken
peptid aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beta -amiloid protein
B) Amiloid hafif zincir proteini
C) Amiloid ilişkili protein
D) Transtiretin
E) Beta2 – mikroglobulin
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Deri biyopsisinde multiloküler subepidermal bül oluşturan, mikroapseler ve belirgin eozinofil
lökosit infiltrasyonu görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pemfigus vulgaris
B) Büllöz pemfigoid
C) Dermatitis herpetiformis
D) Eritema multiforme
E) Darier hastalığı
Çocukluk çağında görülen, tipik olarak Rosenthal fibrilleri ile karakterize posterior fossa
tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epandimom
B) Medulloblastom
C) Liponörositom
D) Pilositik astrositom
E) Hemanjiyoblastom
Uzun süreli epilepsi öyküsü bulunan genç bir hastanın yapılan radyolojik incelemelerinde kalsifikasyon
içeren serebral hemisfer yerleşimli kitle saptanıyor.
Tümörü uniform, yuvarlak nükleuslu monomorfik hücrelerden oluşan bu hastada öncelikle
aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Glioblastom
B) Oligodendrogliom
C) Malign lenfoma
D) Pleomorfik ksantoastrositom
E) Epandimom
Selüler atipi, artmış mitotik aktivite, nekroz ve mikrovasküler proliferasyon gösteren astrositik
neoplazm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glioblastom multiforme
B) Diffüz astrositom
C) Anaplastik astrositom
D) Pilositik astrositom
E) Pleomorfik ksantoastrositom
Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisiyle aşağıdakilerden hangisi belirlenemez?
A) Kolloidal nodül
B) Tiroidit
C) Foliküler adenom
D) Papiller karsinom
E) Medüller karsinom
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Rahim içi araç kullanımıyla ilişkili olarak servikovajinal yaymada aşağıdakilerden hangisi
diğerlerine göre daha sık görülür?
A) Aktinomikozis
B) Kandidiazis
C) Bakteriyal vajinozis
D) Trikomoniazis
E) Klamidya enfeksiyonu

İnce iğne aspirasyon sitolojisinde zeminde kaplanvari (tigroid) görünüm aşağıdaki tümörlerden
hangisi için karakteristiktir?
A) Seminom
B) Burkitt lenfoma
C) Adrenokortikal karsinom
D) Feokromositoma
E) Rabdomiyosarkom

Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dış korteks
B) İç korteks (parakorteks)
C) Medullar kordonlar
D) Medullar sinuslar
E) Subkapsular sinus
(Cevap B)
Sertoli hücreleri aşağıdaki hormonlardan hangisini salgılar?
A) Östrojen
B) Testesteron
C) Anti-Müllerian hormonu
D) Follikül stimüle edici hormon
E) Lüteinleştirici hormon
(Cevap C)
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Medulla spinalis’in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yer alır?
A) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar
B) Duyu nöronları
C) Motor nöronlar
D) Martinotti nöronları
E) Betz’in dev hücreleri
(Cevap C)

Pupillanın küçülmesini (myozis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur?
A) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda
B) Edinger-Westphal nükleusunda
C) Stellat ganglionda
D) Siliyer ganglionda
E) Dorsal motor çekirdekte
(Cevap D)
Glukoneogenezde hangi amino asitten glukoz sentezi tercih edilir?
A) Lösin
B) Metiyonin
C) Tirozin
D) Alanin
E) Lizin
(Cevap D)

Esansiyel pentozüride idrarda aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) L-Ksilüloz
B) D-Liksoz
C) D-Ksiloz
D) D-Ribüloz
E) Arabinoz
(Cevap A)
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Hangisi mide boşalmasını yavaşlatmaz?
A) Duodenumda pH’ın düşmesi
B) Hipertonik sıvılar
C) GİP, sekretin salgısının artması
D) Sempatik stimülasyon
E) Antrum gerilmesi
(Cevap E)

Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir?
A) İzovolumetrik kontraksiyon
B) İzovolumetrik relaksasyon
C) Ejeksiyon periyodu
D) Atrial sistol
E) Hızlı doluş periyodu
(Cevap B)

Kendisini parçalayan enzim eksikliğinde malabsorbsiyon, diyare, gaz oluşumuna neden olan ve
gebelikte idrarda görülebilen disakkarit aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakkaroz
B) Maltoz
C) Trehaloz
D) Laktoz
E) Glukoz
(Cevap D)

Yağ asidi sentezinde ilk ürün hangisidir?
A) Araşidonik asit
B) Oleik asit
C) Palmitik asit
D) Stearik asit
E) Linoleik asit
(Cevap D)
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Aşağıdaki glikojen depo hastalıklarının hangisinde “kas fosforilazı” eksiktir?
A) Pompe hastalığı
B) Forbes hastalığı
C) Mc Ardle sendromu
D) von Gierke hastalığı
E) Anderson hastalığı
(Cevap C)

B3 vitamin eksikliğinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Diyare
B) Deliryum
C) Pellegra
D) Dermatit
E) Demans
(Cevap B)

Hangisi solunum zincirindeki oksidasyonla fosforilasyonu birbirinden ayırır?
A) 2,4-dinitrofenol
B) Siyanür
C) CO
D) BAL
E) Fe
(Cevap A)

Enterohepatik dolaşımda en az emilen safra asidi hangisidir?
A) Kolik asit
B) Deoksikolik asit
C) Taurokolik asit
D) Kenodeoksikolik asit
E) Litokolik asit
(Cevap E)
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Glikojen sentezi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Alfa-D-Glukoz
B) UDP
C) Glikojenin
D) UDP-Glukoz pirofosforilaz
E) Pirofosfat
(Cevap E)

Üre döngüsü ile sitrik asit döngüsü arasındaki bağlantıyı sağlayan ve her iki metabolik yolda da
oluşan ara madde hangisidir?
A) Fumarat
B) Okzaloasetat
C) Aspartat
D) Malat
E) Arjinosüksinat
(Cevap A)

Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisini aktive eder?
A) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz)
B) Lipoprotein lipaz
C) Hepatik lipaz
D) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT)
E) Pankreatik lipaz
(Cevap B)

Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapiden en iyi yanıt alınan hangisidir?
A) Nöroblastom
B) Andifferansiye karsinom
C) Keratinize karsinom
D) Papillom
E) Plazmasitom
(Cevap B)
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İnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Embriyonel karsinom
B) Seminom
C) Koryokarsinom
D) Lenfoma
E) Endodermal sinüs tümörü (Yolk-Sac tümörü)
(Cevap E)

Eritrositlerde NADPH düzeyi düşünce görülen olaylar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hemolitik anemi
B) Hipoksi
C) Hipoglisemi
D) Tiamin pirofosfat eksikliği
E) Asidozis
(Cevap A)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epitel ile döşelidir.
B) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır.
C) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir.
D) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir.
E) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir.
(Cevap C)

Aşağıdaki antikor sistemleri açısından hangisi SLE’de en spesifik olandır?
A) Anti-Sm
B) ANA
C) Antihiston
D) Nükleer RNP
E) Antisentromer
(Cevap A)
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Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir?
A) Kronik glomerülonefrit
B) Lipoid nefroz
C) Kronik pyelonefrit
D) Akut tübüler nekroz
E) Membranöz glomerülonefrit
(Cevap C)

Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz?
A) Tüberküloz
B) Kronik osteomyelit
C) Eroin bağımlılığı
D) Multipl myelom
E) Hodgkin hastalığı
(Cevap D)

Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür?
A) Böbrek
B) Akciğer
C) Dalak
D) Sol venrikül
E) Sağ atrium
(Cevap B)

Kadınlarda daha sık görülen, bazen gebelikte büyüyebilen, Psammom cisimcikleri denen
kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangsidir?
A) Epandimom
B) Astrositom
C) Menengiom
D) Oligodendrogliom
E) Medulloblastom
(Cevap C)
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Aşağıdakilerden hangisi bir granülomatöz vaskülittir?
A) Poliarteritis nodosa
B) Temporal arteritis
C) Buerger hastalığı
D) Kawasaki hastalığı
E) Raynaud fenomeni
(Cevap B)

Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda, hangisi daha
değerlidir?
A) Mitoz
B) Nekroz
C) Sellülarite
D) Pleomorfizm
E) Damar endotel proliferasyonu
(Cevap B)

En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir?
A) Osteoid osteom
B) Osteokondrom
C) Kondrosarkom
D) Kondrom
E) Dev hücreli tümör
(Cevap B)

Pelvik tübörkülozun en sık yerleşim yeri neresidir?
A) Endometrium
B) Over
C) Fallop tüpleri
D) Serviks
E) Vajen
(Cevap C)
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Hangi neoplazm genellikle myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir?
A) Timoma
B) Feokromasitoma
C) Paraganglioma
D) Nöroblastoma
E) Wilms tümörü
(Cevap A)

Hangisi diabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder?
A) Hyalin arteriosklerozis
B) Ateroskleroz
C) Mönckeberg’in medial kalsinozisi
D) Hiperplastik arterolosklerozis
E) Yağlı çizgilenme
(Cevap A)

Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir?
A) Poliarteritis nodoza
B) Henoch-Schönlein purpurası
C) Wegener arteritis
D) Tromboanjitis arteritis
E) Tromboanjitis obliterans
(Cevap A)

Diabetik ketoasidozda olan bir hastada paranazal sinüzit ve periorbital sellülit gelişiyor. Sinüs
aspirasyon materyalinde septasız, düzensiz dallanmalar gösteren hifler görülüyor. Etken
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Aspergillus fumigatus
B) Mucor
C) Actinomyces
D) Nocardia
E) Penicillium marneffei
(Cevap B)
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63 yaşındaki erkek hasta ani yükselen 39C ateş öksürük, pürülan olmayan balgam ve sulu
diyare yakınmalarıyla hastaneye başvurmuştur. Balgam yaymasının Gram boya ile
boyandıktan sonra incelenmesinde, bol miktarda polimorfonükleer lökosit görülmüş,
ancak mikroorganizma saptanmamıştır. Olası tanınız ve en uygun ampirik tedavi ajanınız
hangisidir?
A) Mycoplasma pneumoniae-penisilin
B) Chlamydia pneumoniae-penisilin
C) Legionella pneumophilia-eritromisin
D) Varicella zoster virüs-asiklovir
E) Streptococcus pneumoniae-sefotaksim
(Cevap C)

Deniz ürünleri lokantasında yemek yedikten 24 saat sonra aniden başlayan şiddetli sulu
diyare, abdominal kramp ve çok yüksek olmayan ateş ile seyreden, akut gastroenterit
tablosu gelişen bir hastada etken bakteri olarak aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
A) Bacillus cereus
B) Enterohemorajik Escherichia coli
C) Vibrio parahaemolyticus
D) Yersinia enteroccolitica
E) Staphylococcus aureus
(Cevap C)

Aşağıda verilen viruslardan hangisi replikasyonu sırasında revers transkriptaz enzimi
kullanılır?
A) Hepatit B virüsü
B) Kızamık virüsü
C) Sitomegalovirüs
D) İnsan herpes virusu-6
E) İnfluenza virusu
(Cevap A)
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Aşağıdaki testlerden hangisi, B grubu streptokokları diğer streptokoklardan ayırt etmek için
kullanılır?
A) Bazitrasin duyarlılığı
B) OIptokin duyarlılığı
C) %6.5 NaCl’de üreme
D) cAMP testi
E) PYR pozitifliği
(Cevap D)
Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde sefalospo-rinler
ve penisilin türevleri kullanılmaz?
A) Shigella
B) Salmonella
C) Mycoplasma
D) Streptococcus
E) Treponema
(Cevap C)

Bulantı, kusma, aşırı halsizlik, ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere
vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstrüasyon görmekte olan
bir kadında; vücut ısısı: 39.5C, kan basıncı: 90/50 mmHg, beyaz küre sayısı: 18.000/mm
şeklinde belirlenmiştir.

Bu

olguda en

muhtemel tanı ve etken

3

mikroorganizma

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tifo-Salmonella enteritidis
B) Hemolitik üremik sendrom-Escherichia coli 0157H7
C) Chagas hastalığı-Fasciola hepatica
D) Toksik şok sendromu-Staphylococcus aerus
E) Ekzantem subitum-Human herpes virus tip 7
(Cevap D)

Aşağıdakilerden hangisi yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir?
A) Subakut sklerozan panensefalit
B) Progresif multifokal lökoensefalopati
C) Scrapie
D) Progresif Rubella Panensefaliti
E) Visna
(Cevap C)
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Aşağıdakilerden hangisi gastrointestinal lipaz inhibisyonu yaparak yağ emilimini önlediği için
obezite tedavisinde kullanılan özel bir ilaçtır?
A) Lamotrigin
B) Orlistat
C) Beraktant
D) Topiramat
E) Akarboz
(Cevap B)

Aşağıdaki diüretiklerden hangisi hiperpotasemi yapar?
A) Hidroklorotiazid
B) Etakrinik asid
C) Hidroflumetiazid
D) Klopamid
E) Spironolakton
(Cevap E)

İnterstisiyel nefrit aşağıdaki penisilinlerin hangisinin tedavide kullanımı ile oluşan yan etkidir?
A) Ampisilin
B) Metisilin
C) Tikarsilin
D) Mezlosilin
E) Azidosilin
(Cevap B)

Aşağıdaki maddeler ile olan hangi zehirlenmede vücut ısısında düşme ile birlikte pupil
dilatasyonu da görülür?
A) Morfin
B) Esrar
C) Meperidin
D) LSD
E) Kokain
(Cevap C)
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En geniş spektrumlu Beta-laktam antibiyotik hangisidir?
A) İmipenem
B) Aztreonam
C) Sefepim
D) Meropenem
E) Lorakarbef
(Cevap D)
Myastenia gravis’te kullanılan en uzun etkili antikolinesteraz ilaç hangisidir?
A) Distigmin
B) Neostigmin
C) Pridostigmin
D) Ambenonyum
E) Edrofonyum
(Cevap A)
Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılabilen ve yarılanma ömrü en uzun olan sefalosporin
hangisidir?
A) Sefotetan
B) Sefriakson
C) Seftizoksim
D) Sefalotin
E) Sefmetazol
(Cevap B)
Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir?
A) Benazepril
B) Ranipril
C) Spirapril
D) Fosinopril
E) Kaptopril
(Cevap E)
Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir?
A) Etosüksimid
B) Fenitoin
C) Fenobarbital
D) Karbamazepin
E) Valproik asit
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Gebelik

sırasında

hangi

ilaca

maruz

kalındığında

bebekte

guatr,

nefrojenik

diabet,

kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir?
A) Amitriptilin
B) Diazepam
C) Karbamazepin
D) Fenitoin
E) Lityum
(Cevap E)
Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi
kombine edilebilir?
A) Haloperidol
B) Pentobarbital
C) Fentanil
D) Midazolam
E) Nitröz oksit
(Cevap C)

Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir?
A) Siklofosfamid
B) Karmustin
C) Sitarabin
D) Busulfan
E) Prokarbazin
(Cevap C)

Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokürlerinden, etkisi en kısa sürede
başlayanı hangisidir?
A) Panküronyum
B) Roküronyum
C) Veküronyum
D) Pipeküronyum
E) Doksaküryum
(Cevap B)
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Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedavide diüretik eklenmesi
kaçınılmazdır?
A) Hidroklorotiyazid
B) Propranolol
C) Diltiazem
D) Hidralazin
E) Lizinopril
(Cevap D)

Hipotalamusun hangi bölgesinin lezyonuu anoreksiyaya yol açar?
A) Lateral hipotalamus
B) Posterior hipotalamus
C) Anterior hipotalamus
D) Suprakiyazmatik çekirdekler
E) Ventromedial çekirdek
(Cevap A)

Fertilizasyon en sık nerede gerçekleşir?
A) Fibriya ovarikalar
B) Uterus kavitesi
C) Tuba uterinanın ampullası
D) Tuba uterina istmusu
E) Vajina
(Cevap C)

Eritropoietik faktörün sentezlendiği esas yer neresidir?
A) Kemik iliği
B) Dalak
C) Lenf nodu
D) Böbrek
E) İnce bağırsak
(Cevap D)

O.E

82

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI
Erişkin kalbinde iletimin en yavaş olduğu bölge neresidir?
A) Ventrikül
B) Purkinje fibrilleri
C) AV nod
D) Atrium
E) Ventriküler endokardium
(Cevap C)

Kolondaki güçlü peristaltik hareketler aşağıdaki işlemlerden hangisi ile ortadan kaldırılabilir?
A) Auerbach pleksusu tahribi
B) Vagotomi
C) Ekstrensek dejenerasyon
D) Kolonun gerilemesi
E) Meissner pleksus tahribi
(Cevap A)

Kemik dokusundaki osteoklastlar hangi hücrelerden köken alır?
A) Osteoprogenitör hücreleri
B) Mezenşim hücreleri
C) Osteoblastlar
D) Osteositler
E) Monositler
(Cevap E)

Hangisi vazopressin salgısını azaltır?
A) Egzersiz
B) Plazma osmotik basınç azalması
C) Ekstrasellüler sıvı volüm azalması
D) Ayakta durmak
E) Ağrı ve stres
(Cevap B)
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Işığa duyarlı olduğu için fototerapi uygulanan hiperbilirubinemili yenidoğanda eksikliği
kolaylıkla gelişen hangi vitamindir?
A) Niyasin
B) Riboflavin
C) Tiyamin
D) Kobalamin
E) Biyotin
(Cevap B)

Serum laktik dihidrogenaz (LDH) kaynağı olmayan hangisidir?
A) Karaciğer

B) Eritrosit

D) Beyin

E) Kalp kası

C) İskelet kası

(Cevap D)

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği hemolitik anemiye neden olur?
A) Glukoz 6 fosfat
B) Fosfoglukoizomeraz
C) Sitrat sentaz
D) Transaldolaz, transketolaz
E) Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz
(Cevap E)

Lipidler kan dolaşımında nasıl taşınırlar?
A) Albumine bağlanarak
B) Aminoasitlerle birleşerek
C) Özel taşıyıcı proteinlere bağlanarak
D) Gamma globulinler şeklinde
E) Lipoproteinler şeklinde
(Cevap E)
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Homogentisik asidin birikimine bağlı olarak idrarın siyah renk alması ve zaman içinde kıkırdak
dokusunda da siyah bir pigmentin birikimi ve ciddi bir artrit oluşumu ile karakterize kalıtsal
kusur hangisidir?

A) Alkaptonüri
B) Sistinüri
C) Fenilketonüri
D) Hartnup Hastalığı
E) Tirozinozis
(Cevap A)

Diyabetik hastaların kan glukoz düzeylerinin takibinde kullanılan HbA1c ortalama 3 aylık kan
glukoz seviyesini yansıtır. Aşağıdakilerden hangisi yine diyabetik hastaların kan glukoz
düzeyinin takibine olanak sağlayan, ancak 2-3 haftalık kan glukoz düzeyi hakkında bilgi
veren bir parametredir?
A) Sorbitol
B) Aldol redüktaz
C) Fruktozamin
D) HbA2
E) HbF
(Cevap C)

Üre döngüsünün hız kısıtlayıcı basamağında görev yapan karbamoil fosfat sentetaz I enziminin
aktivatörü hangisidir?
A) Karbamoil fosfat
B) Sitrüllin
C) Ornitin
D) ATP
E) N-asetil glutamat
(Cevap E)
İntestinal hücre membranında kalsiyumun konsantrasyon gradientine karşı alımını sağlayan
hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gastrin
B) Parathormon
C) Kalsitonin
D) İnsülin
E) Kalsitriol (Vitamin D3)
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Hangisi kolesterol sentezinde öncül moleküldür?
A) Glukoz-6-fosfat
B) Piruvat
C) Oksaloasetat
D) Aspartik asit
E) Asetil KoA
(Cevap E)

Solunum zincirinde NADH dehidrogenaz enzimi bloke ederek, elektron, taşınımını engelleyen
inhibitör bileşik hangisidir?
A) Antimisin A
B) Dimerkaprol
C) Amital
D) Malonat
E) Atraktilozid
(Cevap C)
Aşağıdakilerden hangi iki antibiyotik birbirini izleyen iki metabolik basamağı inhibe ederek
sinerji gösterir?
A) Sulbaktam+ampisilin
B) Amoksisilin+klavulanik asit
C) Penisilin+Gentamisin
D) Sülfametoksazol+Trimetroprim
E) İNH+Rifampisin
(Cevap D)

AIDS’li bir hastanın beyin omurilik sıvısında gram pozitif, kanlı agarda beta hemoliz yapan,
katalaz pozitif ve cAMP testi pozitif gram pozitif basil üremiştir. Olası tanınız nedir?
A) Corynebacterium spp
B) Erysipelothrix spp
C) Listeria monocytogenes
D) Lactobacillus spp
E) Kurthia spp
(Cevap C)
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Solunum zinciri (ETZ)’de sitokrom b ile sitokrom c1 arasında elektron akışını durduran bileşik
hangisidir?
A) Oligomisin
B) Karboksin
C) Antimisin A
D) 2,4 Dinitrofenol
E) Amital
(Cevap C)

Uzun süre açlık durumunda aktif hale geçen metabolik yolak hangisidir?
A) Glikoliz
B) Yağ asidi sentezi
C) Ketogenaz
D) Kolesterol sentezi
E) Pentoz monofosfat şantı
(Cevap C)

Aşağıdakilerden hangisi bağırsak mukozasında invazyon yaparak enfeksiyon oluşturur?
A) Enterotoksijenik E.coli
B) Vibrio cholerae
C) Giardia lamblia
D) Shigella dysenteriae
E) Enterobacter cloacae
(Cevap D)

Yaz tatilinde bir restoranda yenen kalamar, midye dolması, patates kızartması ve dondurmadan
oluşan bir yemeği takiben 18 saat sonra aniden ortaya çıkan az miktarda müküs içeren
sulu ishal, abdominal kramp ve çok yüksek olmayan ateş ile seyreden bir besin
zehirlenmesi tablosunda etken bakteri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Salmonella typhimurium
B) Bacillus cereus
C) Campylobacter jejuni
D) Vibrio parahaemolyticus
E) Staphylococcus aureus
(Cevap D)
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Herpanginanın etkeni hangi virüstür?
A) Herpes simpleks tip 1
B) Herpes simpleks tip 2
C) Coxsackie A virus
D) Epstein Barr virus
E) Sitomegalovirus
(Cevap C)

Akut hepatit B virus enfeksiyonu sırasında hangi viral antijen hasta serumunda saptanamaz?
A) HBeAg
B) HBcAg
C) DNA polimeraz
D) HBsAg (Pre-S1)
E) HBsAg (Pre-S2)
(Cevap B)

Mantarlarda bulunan ısı ve kuruluğa dayanıklı, bakteri sporuna benzer işlev gören spor türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Blastospor
B) Konidium
C) Sporanjiospor
D) Artrospor
E) Klamidospor
(Cevap E)

Renal trasplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pnömoni nedeniyle izlenmektedir. Dışkı
incelemesinde rhabditiform larva görülüyor. Balgamında kutra benzer oluşumlar izleniyor.
Muhtemel organizma aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Necator americanus
B) Hymenolepis nana
C) Ascaris lumbricoides
D) Loa loa
E) Strogyloides stercoralis
(Cevap E)
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Diş hekimine başvuran hasta, ağzında drene olan bir lezyondan yakınıyor. Püyden yapılan
gram boyamada çok az gram pozitif kok, lökositler ve dallı gram pozitif çomaklar
görülüyor. Bu hastada en olası etken hangisidir?
A) Actinomyces israelii
B) Actinomyces bovis
C) Corynebacterium diphteriae
D) Propionibacterium acnes
E) Staphylococcus aureus
(Cevap A)

Hangisi granuloma inguinale etkeni olup, mononükleer fagositler içerisinde “Donovan
cisimcikleri” ile karakterize ve kapsüllü, gram (-) kokobasillerdir?
A) Bartonella
B) Calymmatobacterium
C) Eikenalla
D) Streptobasillus
E) Spirillum
(Cevap B)
Oval, fasülye veya böbrek şeklinde makronükleusu olan, kirpikli hangi parazit insanda dizanteri
yapar?

A) Entamoeba histolytica
B) Balantidium coli
C) Trichuris trichiura
D) Cyclospora cayetanensis
E) Isospora belli
(Cevap B)
Aşağıdaki aşılardan hangisi canlı (attenue) aşı değildir?
A) Kabakulak
B) Polio (Salk)
C) BCG
D) Polio (Sabin)
E) Kızamık
(Cevap B)
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Memenin hangi tip tümöründe bilateralite riski yüksektir?
A) Metaplastik Ca
B) İnfiltratif duktal Ca
C) Tübüler Ca
D) İnfiltratif lobüler Ca
E) Müsinöz Ca
(Cevap D)

Genellikle ventriküllerden ve spinal kanaldan köken alan nöroglial bir tümördür. Mikroskobik
olarak oval, yuvarlak ya da havuç şekilli üniform tümör hücrelerinden meydana gelen rozet
ve psödorozet yapılarının yanı sıra görüldüğünde patognomonik olan blefaroblastlar
gösteren tümör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pilositik astrositom
B) Meningiom
C) Epandimom
D) Oligodendrogliom
E) Choroid plexus papillomu
(Cevap C)

Kinidin’in antiaritmik etkisinin mekanizması için doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
A) Enzim inhibisyonu
B) Şelasyon oluşturma
C) Sodyum kanallarının blokaj
D) Antimetabolit olma esası
E) Reseptör blokaj
(Cevap C)

Aşağıdakilerden hangisi noradrenalinin 10 mg/dak. İnravenöz infüzyonunun etkilerinden
değildir?
A) Nabız basıncını arttırır.
B) Kalp atım hızını artırır.
C) Periferik direnci arttırır.
D) Sistolik kan basıncını arttırır.
E) Diastolik kan basıncını arttırır.
(Cevap B)
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Mizoprostol ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Prostaglandin E1 analoğudur.
B) Parietal hücrelerde cAMP oluşumunu engeller.
C) Sadece mide ülserinde etkilidir.
D) Gebelerde kullanılabilir.
E) Gastrointestinal sistem motilitesini arttırır.
(Cevap D)
Aşağıdaki genel anesteziklerin hangisi uzun süre kullanıldığında B12 vitamini eksikliğine neden
olur?
A) Halotan
B) Enfluran
C) Azot protoksit
D) Sevofluran
E) Desfluran
(Cevap C)
Hipertiroidi nedeniyle tiyoüre türevi ilaç alanlarda anjin ve ateş yükselmesi ortaya çıkar ve
süreklilik arzederse ilk yapılacak işlem ne olmalıdır?
A) Tiyoüre tedavisi kesilir.
B) Hemen antibakteriyel tedavi başlanır.
C) Glukokortikoid başlanır.
D) Tiyoüre dozu azaltılır.
E) Analjezik-antiinflamatuar tedavisi yapılır.
(Cevap A)
Hangi analjezik antienflamatuvar ilacın siklooksijenaz-2 (COX-2) enzimine afinitesi daha yüksek
olup, ülserojenik etkisi düşüktür?
A) Parasetamol
B) Nabumetone
C) Dipiron
D) İbuprofen
E) İndometazin
(Cevap B)
Aşağıdaki sefalosporinlerden hangisinin safra ile atılımı böbreğe oranla daha yüksektir?
A) Sefazolin

B) Sefotetan

C) Sefoperazon

D) Sefotaksim

E) Sefadroksil
(Cevap C)
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Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz?
A) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri
B) Leuprolid asetat
C) Ketokonazol
D) Spironolakton
E) Mifepiriston
(Cevap E)
Morfin bağımlılarında morfin birden kesildiğinde ortaya çıkan yoksunluk belirtilerini hafifletmek
amacı ile hangisi kullanılır?
A) Metadon
B) Heroin
C) Lofeksidin
D) Naloksan
E) Nalorfin
(Cevap C)
Aşağıdaki nöroleptiklere ait estrapiramidal yan etkilerden hangisi nöroleptik kesildiğinde
ortaya çıkabilir?
A) Akathisia
B) Parkinsonizm
C) Akut distonik reaksiyonlar
D) Tardif diskinezi
E) Okülojirik kriz
(Cevap D)
Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin türünün kullanımıyla ortaya çıkabilir?
A) Metisilin
B) Karbenisilin
C) Amoksisilin
D) Penisilin G
E) Penisilin V
(Cevap B)

Bir ay önce miyokard infarktüsü geçirmiş olan 50 yaşında erkek hasta acil servise ateş ve yan
ağrısı yakınması ile başvuruyor. Laboratuar bulguları Glukoz: 150 mg/dl, BUN: 23 mg/dl,
Kreatinin: 1.1 mg/dl, AST: 21 mu/l, ALT: 29 mu/l LDH: 357 mu/l, Hb: 13.5 g/dl, Htc: 43.2
3

3

lökosit: 17.100/mm , platelet: 367.000 mm , sedimentason: 77 mm/h olarak saptanıyor.
Telekardiyografide kardiyotorasik oran normal saptanıyor. Bu hastada öncelikli tanınız
nedir?
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A) Enfektif endokardit
B) İnfarktüs ateşi
C) Dressler sendromu
D) Konjestif kalp yetmezliği
E) Sepsis
(Cevap C)
Aşağıdaki antihiperlipidemik ilaçlardan hangisinin uzun QT sendromunda kullanılması
sakıncalıdır?
A) Kolestiramin
B) Nikotinik asit
C) Probukol
D) Gemfibrozil
E) Kolestipol
(Cevap C)
Daha önce hiçbir şikayeti olmayan 35 yaşındaki bir kadın hastanın ani gelişen göğüs ağrısı,
wheezing ve nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkmıştır. Fizik muayenesinde her iki akciğerde
yaygın sibilan ronküs ve sağ meme altında lokalize frotman işitilmektedir. Hangi hastalık
olabilir?
A) Bronş astımı
B) Pnömotoraks
C) Akciğer ödemi
D) Pulmoner tromboemboli
E) Dissekan aort anevrizması
(Cevap D)
Aşağıdakilerden hangisinde teofilin dozajının arttırılması gerekir?
A) Sigara
B) Karaciğer yetmezliği
C) Kalp yetmezliği
D) Kor pulmonale
E) Viral pnömoni
(Cevap A)
Tedaviye bağlı pulmoner toksisite hangi ajanla en az görülür?
A) Bleomisin

B) Metotreksat C) Busulfan

D) Radyoterapi

E) Metpamid

(Cevap E)
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Tatlı su balıklarının çiğ yenilmesiyle bulaşan ve megaloblastik anemiye neden olan parazit
hangisidir?
A) Hymenolepsis nana
B) Schistosomia haematobium
C) Diphyllobothrium latum
D) Fasciola hepatica
E) Ancylostoma duodenale
(Cevap C)
Aşağıdakilerden hangisi sekonder motilite bozukluğu yaratan nedenlerden değildir?
A) Alkolik nöropati
B) Amiloidozis
C) Dermatomiyozitis
D) Akalazya
E) Diabetes mellitus
(Cevap D)

İleri incelemede kan basıncı 160/95 mmHg, idrar volümü 30 ml/saat, idrar tetkikinde
hemoglobin 2+, protein 2+, mikroskopide bol eritrosit ve eritrosit silendirleri görüldü. En
olası tanı nedir?
A) Gentamisin nefrotoksisitesi
B) Post-enfeksiyöz glomerülonefrit
C) Beta laktam antibiyotiklere karşı gelişmiş hipersensitivite reaksiyonu
D) Akut tübüler nekroz
E) Hiçbiri
(Cevap B)

Sjögren sendromu aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile en sık birlikte görülür?
A) Romatoid artrit
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Sistemik sklerozis
D) Polimiyozit
E) Vaskülitler
(Cevap A)
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Hangisi serebellar hastalıklarda görülmez?
A) Kas tonusunda azalma
B) Hiperrefleksi
C) İntansiyonel tremor
D) Konuşma bozuklukları
E) Nistagmus
(Cevap B)
52 yaşında kadın hasta 3 aydır kalçalarında, omuzlarında ve boynunda ağrı, 30 dk-1 sa. sabah
tutukluğu şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayene bulguları normal olan hastanın laboratuar
bulguları: CPK: 58 U/L, AST: 26.2 U/L, ALT: 17.5 U/L, ALP: 258 U/L, Sedimentasyon: 64 mm/sa.
Hastanın olası tanısı nedir?
A) Dermatomiyozit
B) Romatoid artrit
C) Polimyaljia romatika
D) SLE
E) Ankilozan spondilit
(Cevap C)

Romatoid artritli hastalarda en sık hangi tip anemi gözlenir?
A) Megaloblastik anemi
B) Hipokrom mikrositer anemi
C) Hipokrom normositer anemi
D) Otoimmün hemolitik anemi
E) Aplastik anemi
(Cevap C)

24 saatlik idrar miktarı 6 litre ve dansitesi 1004 olan bir hastada, susuzluk testinde 18 saat
sonrasında idrar dansitesi 1024 olmuştur. Bu hastada teşhisiniz nedir?
A) Psikojen polidipsi
B) Santral diabetes insipitus
C) Nefrojenik diabetes insipitus
D) Diabetes mellitus
E) Panhipopitutarizm
(Cevap A)
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Arka mediastinal kitle lezyonlarının tanısında öncelikle hangi patoloji düşünülmelidir?
A) Ektopik guatr
B) Nörojenik tümörler
C) Teratoma
D) Timoma
E) Lenfoma
(Cevap B)
Meme kanserli hastanın takibinde hangi tümör marker ikilisi metastatik ya da nüks süreçte
daha sık yükselme eğilimindedir?
A) CAM26-Ca15.3
B) CEA-CA15.3
C) Ferritin-CA549
D) CA15.3-Ferritin
E) Tetranektin-CEA
(Cevap B)
Renal tübüler asidozlar (RTA) arasında Tip I’i diğerlerinden ayıran en

belirgin özellik

hangisidir?
A) Büyüme gelişme geriliği
B) Kemik hastalığı gelişimi
C) Hiperkloremik metabolik asidoz
D) İdrar asidifikasyon defekti
E) Alkali idrar ve erken evrede poliüri
(Cevap D)
Wilms tümöründe aşağıdaki konjenital anomalilerden hangisi en sık görülür?
A) Ürogenital sistem anomalileri
B) Konjenital hemihipertrofi
C) Aniridi
D) Distal fokomeli
E) Konjenital katarakt
(Cevap A)
Diabetik anne çocuğunda sık görülen laboratuar bulguları aşağıda yazılıdır. Yanlışı
işaretleyiniz.
A) Hipoglisemi
B) Hipokalsemi
C) Hipomagnezemi
D) Anemi
E) İndirekt hiperbilirübinemi
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Tüm kanama diatezi testlerinin (PT, APTT, kanama zamanı, trombin zamanı) normal olduğu
faktör eksikliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faktör 8 eksikliği
B) Faktör 2 eksikliği
C) Faktör 12 eksikliği
D) Fibrinojen eksikliği
E) Faktör 13 eksikliği
(Cevap E)

Sekiz yaşında bir olguda gün içinde çok sayıda gözlerini bir noktaya dikme, sorularına
cevap vermeme, yaptığı işe ara verme ve daha sonra olanları hatırlamama şeklinde bilinç
bozukluğu tanımlanıyor. Tanınız nedir?
A) Basit parsiyel nöbet
B) Absans nöbeti
C) Jeneralize atonik nöbet
D) Myoklonik nöbet
E) Jeneralize tonik nöbet
(Cevap B)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi demir eksikliği ile karışır?
A) Talassemi majör
B) Konjenital hipoplastik anemi
C) Kurşun zehirlenmesi
D) Pernisiyöz anemi
E) Sideroblastik anemi
(Cevap C)

Hayatın ilk 6 ayında (konjenital) nefrotik sendromda düşünülmesi gereken intrauterin
enfeksiyon hangisidir?
A) Sitomegalovirus
B) Herpes
C) Rubella
D) Sifilis
E) Listeriozis
(Cevap D)
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Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda hematüri nedenlerinden değildir?
A) IgA nefropatisi
B) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit
C) Polikistik böbrek
D) Renal ven trombozu
E) Seftriakson kullanılması
(Cevap E)

Üç yaşında aşırı terleme, kilo alamama, yineleyen akciğer enfeksiyonu ve günde 4 kez gaita
çıkışı şikayeti olan olguda tanınız nedir?
A) Bronşiektazi
B) Tüberküloz
C) Malabsorbsiyon
D) Kistik fibrozis
E) Obliteratif bronşiolit
(Cevap D)

İnflamatuvar ishal nedeni olmayan mikroorganizma hangisidir?
A) Clostridium difficile
B) Enteroinvazif E.coli
C) Vibrio parahemaliticus
D) Vibrio kolera
E) Yersinia enterokolitica
(Cevap D)

Yenidoğan döneminde konvülziyona en sık neden olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüksek ateş
B) Hipoglisemi
C) Hipokalsemi
D) Hipoksik-iskemik ensefalopati
E) Sepsis
(Cevap D)
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İntramusküler yapılamayan aşı hangisidir?
A) Kuduz aşısı
B) Tetanoz aşısı
C) Hepatit aşısı
D) DBT aşısı
E) BCG aşısı
(Cevap E)

Anne sütünün en çok koruduğu hastalık hangisidir?
A) Akciğer enfeksiyonu
B) İdrar yolu enfeksiyonu
C) Sepsis
D) Gastroenterit
E) Otit media
(Cevap D)

Non endemik bölgede akkiz hipotiroidinin en sık nedeni nedir?
A) İyot eksikliği
B) Nodüler guatr
C) Dishormonogenezis
D) Hashimato tiroiditi
E) Kolloid guatr
(Cevap D)

Human Parvovirus B19 aşağıdaki klinik tablolardan hangisine neden olmaz?
A) Artropati
B) Konjonktivit
C) Transient aplastik kriz
D) Hidrops fetalis
E) Trombositopeni
(Cevap B)
Tedaviye bağlı pulmoner toksisite hangi ajanla en az görülür?
A) Bleomisin

B) Metotreksat C) Busulfan

D) Radyoterapi

E) Metpamid

(Cevap E)
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Aşağıdakilerden hangisi sekonder motilite bozukluğu yaratan nedenlerden değildir?
A) Alkolik nöropati
B) Amiloidozis
C) Dermatomiyozitis
D) Akalazya
E) Diabetes mellitus
(Cevap D)

İleri incelemede kan basıncı 160/95 mmHg, idrar volümü 30 ml/saat, idrar tetkikinde
hemoglobin 2+, protein 2+, mikroskopide bol eritrosit ve eritrosit silendirleri görüldü. En
olası tanı nedir?
A) Gentamisin nefrotoksisitesi
B) Post-enfeksiyöz glomerülonefrit
C) Beta laktam antibiyotiklere karşı gelişmiş hipersensitivite reaksiyonu
D) Akut tübüler nekroz
E) Hiçbiri
(Cevap B)

Sjögren sendromu aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile en sık birlikte görülür?
A) Romatoid artrit
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Sistemik sklerozis
D) Polimiyozit
E) Vaskülitler
(Cevap A)

Hangisi serebellar hastalıklarda görülmez?
A) Kas tonusunda azalma
B) Hiperrefleksi
C) İntansiyonel tremor
D) Konuşma bozuklukları
E) Nistagmus
(Cevap B)
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52 yaşında kadın hasta 3 aydır kalçalarında, omuzlarında ve boynunda ağrı, 30 dk-1 sa. sabah
tutukluğu şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayene bulguları normal olan hastanın laboratuar
bulguları: CPK: 58 U/L, AST: 26.2 U/L, ALT: 17.5 U/L, ALP: 258 U/L, Sedimentasyon: 64 mm/sa.
Hastanın olası tanısı nedir?
A) Dermatomiyozit
B) Romatoid artrit
C) Polimyaljia romatika
D) SLE
E) Ankilozan spondilit
(Cevap C)

Romatoid artritli hastalarda en sık hangi tip anemi gözlenir?
A) Megaloblastik anemi
B) Hipokrom mikrositer anemi
C) Hipokrom normositer anemi
D) Otoimmün hemolitik anemi
E) Aplastik anemi
(Cevap C)

24 saatlik idrar miktarı 6 litre ve dansitesi 1004 olan bir hastada, susuzluk testinde 18 saat
sonrasında idrar dansitesi 1024 olmuştur. Bu hastada teşhisiniz nedir?
A) Psikojen polidipsi
B) Santral diabetes insipitus
C) Nefrojenik diabetes insipitus
D) Diabetes mellitus
E) Panhipopitutarizm
(Cevap A)

Arka mediastinal kitle lezyonlarının tanısında öncelikle hangi patoloji düşünülmelidir?
A) Ektopik guatr
B) Nörojenik tümörler
C) Teratoma
D) Timoma
E) Lenfoma
(Cevap B)
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Meme kanserli hastanın takibinde hangi tümör marker ikilisi metastatik ya da nüks süreçte
daha sık yükselme eğilimindedir?
A) CAM26-Ca15.3
B) CEA-CA15.3
C) Ferritin-CA549
D) CA15.3-Ferritin
E) Tetranektin-CEA
(Cevap B)

Renal tübüler asidozlar (RTA) arasında Tip I’i diğerlerinden ayıran en

belirgin özellik

hangisidir?
A) Büyüme gelişme geriliği
B) Kemik hastalığı gelişimi
C) Hiperkloremik metabolik asidoz
D) İdrar asidifikasyon defekti
E) Alkali idrar ve erken evrede poliüri
(Cevap D)
Wilms tümöründe aşağıdaki konjenital anomalilerden hangisi en sık görülür?
A) Ürogenital sistem anomalileri
B) Konjenital hemihipertrofi
C) Aniridi
D) Distal fokomeli
E) Konjenital katarakt
(Cevap A)
Diabetik anne çocuğunda sık görülen laboratuar bulguları aşağıda yazılıdır. Yanlışı
işaretleyiniz.
A) Hipoglisemi
B) Hipokalsemi
C) Hipomagnezemi
D) Anemi
E) İndirekt hiperbilirübinemi
(Cevap D)
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Tüm kanama diatezi testlerinin (PT, APTT, kanama zamanı, trombin zamanı) normal olduğu
faktör eksikliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faktör 8 eksikliği
B) Faktör 2 eksikliği
C) Faktör 12 eksikliği
D) Fibrinojen eksikliği
E) Faktör 13 eksikliği
(Cevap E)

Sekiz yaşında bir olguda gün içinde çok sayıda gözlerini bir noktaya dikme, sorularına cevap
vermeme, yaptığı işe ara verme ve daha sonra olanları hatırlamama şeklinde bilinç
bozukluğu tanımlanıyor. Tanınız nedir?
A) Basit parsiyel nöbet
B) Absans nöbeti
C) Jeneralize atonik nöbet
D) Myoklonik nöbet
E) Jeneralize tonik nöbet
(Cevap B)
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi demir eksikliği ile karışır?
A) Talassemi majör
B) Konjenital hipoplastik anemi
C) Kurşun zehirlenmesi
D) Pernisiyöz anemi
E) Sideroblastik anemi
(Cevap C)

Hayatın ilk 6 ayında (konjenital) nefrotik sendromda düşünülmesi gereken intrauterin
enfeksiyon hangisidir?
A) Sitomegalovirus
B) Herpes
C) Rubella
D) Sifilis
E) Listeriozis
(Cevap D)
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Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda hematüri nedenlerinden değildir?
A) IgA nefropatisi
B) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit
C) Polikistik böbrek
D) Renal ven trombozu
E) Seftriakson kullanılması
(Cevap E)

Üç yaşında aşırı terleme, kilo alamama, yineleyen akciğer enfeksiyonu ve günde 4 kez gaita
çıkışı şikayeti olan olguda tanınız nedir?
A) Bronşiektazi
B) Tüberküloz
C) Malabsorbsiyon
D) Kistik fibrozis
E) Obliteratif bronşiolit
(Cevap D)

İnflamatuvar ishal nedeni olmayan mikroorganizma hangisidir?
A) Clostridium difficile
B) Enteroinvazif E.coli
C) Vibrio parahemaliticus
D) Vibrio kolera
E) Yersinia enterokolitica
(Cevap D)

Yenidoğan döneminde konvülziyona en sık neden olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüksek ateş
B) Hipoglisemi
C) Hipokalsemi
D) Hipoksik-iskemik ensefalopati
E) Sepsis
(Cevap D)
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Nekrolitik migratuar enzim” aşağıdakilerden hangisi için karakteristiktir?
A) İnsülinoma
B) VİPoma
C) Glukagonoma
D) Somatositatinoma
E) ACTHoma
(Cevap C)

65 yaşında uzun bir süredir digital kullanan bayan hasta son zamanlarda şiddetli karın ağrısı,
bulantı-kusma, zaman zaman kanlı diyareden yakınmakta. Hastada hangi

hastalığı ve

teşhis yöntemini düşünürsünüz? Teşhisiniz doğru çıkarsa tedavide ne yaparsınız?
A) Akut gastroenterit, gaitada parazit yumurtası, antiprotozoal ilaç
B) Akut mezenterik iskemi, Doppler USG, cerrahi tedavi
C) Nonoklüziv mezenterik iskemi, Doppler USG, cerrahi tedavi
D) Nonoklüziv mezenterik iskemi, arteriyografi, vazodilatör ajanlar
E) Akut mezenterik iskemi, arteriyografi, cerrahi tedavi
(Cevap D)

Yara iyileşmesinde ilk olarak ortaya çıkan olay hangisidir?
A) Vazokonstriksiyon
B) Vazodilatasyon
C) İnflamasyon
D) Fibroplazi
E) Remodeling
(Cevap A)

Künt travmalarda hangi organ yaralanmalarında tanıda gecikme olabilir?
A) Karaciğer yaralanması
B) Dalak yaralanması
C) Pankreatiko-duodenal yaralanma
D) Kolon yaralanması
E) İnce bağırsak yaralanması
(Cevap C)
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Aşağıdakilerden hangisi cerrahi enfeksiyon açısından değerlendirildiğinde temiz yaradır?
A) Mastektomi
B) Apendektomi
C) Bilroth II
D) Bilroth I
E) Sağ hemikolektomi
(Cevap A)

Safra taşı ileusu nedeniyle taşın duodenuma geçiş yaptığı hastada hangi radyolojik bulgu
vardır?
A) Safra kesesi kalsifikasyonu
B) Safra yollarında hava
C) Retroperitoneal hava
D) Duodenumda ters 3 genişlemesi
E) Duodenumda safra peritoniti
(Cevap B)
Dumping sendromu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnce bağırsak distansiyonuna bağlı epigastrik ağrı yapar.
B) Bulantı, baş dönmesi ve çarpıntılara yol açar.
C) Midenin çabuk boşalmasına bağlıdır.
D) Yüksek yağlı besinlerden sonra görülür.
E) Diyet modifikasyonları ile düzeltilebilir.
(Cevap D)

Karaciğere en sık metastaz yapan malign tümör hangisidir?
A) Mide
B) Kolon
C) Pankreas
D) Dalak
E) Meme
(Cevap B)

O.E

106

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI

Aşağıdaki cerrahi dışı uygulamalardan hangisinde akut özofagus varis kanamasında başarı
oranı en yüksektir?
A) Balon tamponadı
B) Endoskopik skleroterapi
C) İntravenöz somatostatin
D) İntravenöz vazopressin
E) Transjuguler intrahepatik portosistemik şant
(Cevap B)

8 aylık erkek bir bebek aniden ayaklarını karnına çekerek ağlamaya başlamış ve daha sonra
rahatlamıştır. Ancak bu ataklar periyodik olarak devam etmiştir. Toplam 4 kez kusan
hastanın son kusması safralıdır. Yapmış olduğu gaita kanlı, çilek jölesi görünümündedir.
Muayenede sağ üst karında kitle palpe edilmiştir. Olası tanınız nedir?
A) Perfore apandisit
B) İnvajinasyon
C) Nekrotizan enterokolit
D) Ülseratif kolit
E) Paralitik ileus
(Cevap B)

8 yaşında bir erkek çocuk, hekime çarpıntı, yorgunluk ve dispne şikayetiyle başvuruyor.
Muayenede en iyi solda 2. interkostal aralıkta duyulan ancak tüm prekardiuma yayılan
sürekli makine üfürümü alınıyor. En muhtemel teşhisiniz nedir?
A) Ventriküler septal defekt
B) Atrial septal defekt
C) Konjenital aort stenozu
D) Patent ductus arteriosus
E) Aorta koarktasyonu
(Cevap D)
Alt ekstremitede derin venöz trombozun erken döneminde en önemli komplikasyonu
hangisidir?
A) Derin venöz yetmezlik
B) Pulmoner emboli
C) Primer varis
D) Şok
E) Venöz ülserasyon
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Solunum yolu obstrüksiyonu yapmayanı işaretleyiniz.
A) Akut epiglottit
B) Krup
C) Akut larenjit
D) Bilateral vokal kord paralizisi
E) Akut farenjit
(Cevap E)

Hangi sinüsler doğumda mevcuttur?
A) Etmoid, maksiller
B) Etmoid, frontal
C) Maksiler, sfenoid
D) Frontal, sfenoid
E) Maksiler, frontal
(Cevap A)

Aşağıdakilerden hangisinde menenjit riski en fazladır?
A) Kaide fraktürleri
B) Subdural hematom
C) Epidural hematom
D) Parietal fraktürler
E) Postoperatif akut subdural hematom
(Cevap A)

Derin anestezi altında en son kaybolan duyu hangisidir?
A) Koku alma
B) Görme
C) Ağrı
D) Rahatsızlık
E) İşitme
(Cevap E)
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Vajinal kanaması olan bir yenidoğanda ilk düşünülmesi gereken ne olmalıdır?
A) Maternal östrojen çekilme kanaması
B) Travma
C) Sarkoma botryoides
D) Kanama diatezi
E) Yabancı cisim
(Cevap A)
Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli over tümörlerinden değildir?
A) Embriyonel karsinoma
B) Koriokarsinoma
C) Gynandroblastoma
D) Struma ovarii
E) Matür kistik teratom
(Cevap E)
Endometrium karsinomunda en kötü prognozlu histolojik tip hangisidir?
A) Adenoakantoma
B) Adenokarsinoma
C) Adenoskuamöz karsinoma
D) Sekretuar adenokarsinoma
E) Berrak hücreli karsinoma
(Cevap E)
Hirsutizm tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Oral kontraseptif
B) Danazol
C) Ketakonazol
D) Spironolakton
E) Siproteron asetat
(Cevap B)
Acil servise solunum sıkıntısı nedeni ile gelen hastanın TA: 140/95 mmHg, nabız: 118 dk,
solunum sayısı: 28/dk, sO2: %90, orta derecede siyanozu mevcut, solunum sesleri azalmış,
wheezing ve yaygın ronkuslar duyulmakta. Diğer sistem muayeneleri normal olan hastanın
tedavi yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Oksijen
B) Albuterol
C) Metilprednizolon
D) Terbutalin
E) Morfin
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Sağ

ventrikül

tavanında

tricuspid

ile

infundibulum

arasında

bulunan

kas

köprüsü

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Chorda tendinea
B) Crista terminalis
C) Crista supraventricularis
D) Trabecula cornea
E) Trabecula septomarginalis
(Cevap C)

Supratentorial bölümde bir tümör veya hematom nedeniyle BOS basıncının yükselmesi
sonucu, temporal lobun uncus parçasının fıtıklaşması (uncal herniasyon)’na bağlı olarak
hangi oluşumun zedelenme olasılığı yüksektir?
A)

N. trigeminus

B) N. abducens
C) N. facialis
D) A. carotis interna
E) N. oculomotorius
(Cevap E)

Suprakiazmatik nükleusun selektif harabiyetinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
A) Hiperfaji
B) Hipertermi
C) Sirkadiyen ritimleri bozulması
D) Poliüri
E) Ağrı duyusunun artması
(Cevap C)

Nitrik oksit hangi aminoasitten sentezlenir?
A) Histidin
B) Arginin
C) Glisin
D) Metiyonin
E) Ornitin
(Cevap B)
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K vitamini eksikliği aşağıdakilerden hangisi sentez eksikliğine yol açar?
A) Kalsitriol
B) Kalsitonin
C) Osteokalsin
D) Parathormon
E) Kolekalsiferol
(Cevap C)

Çok az miktarda ince bağırsakta ve plasentada olmak üzere, asıl sentez yeri yağ dokusu olan
hipotalamusa etki ederek yeme isteğini kısıtlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsülin
B) Leptin
C) Epinefrin
D) Norepinefrin
E) Glukagon
(Cevap B)

Eritrosit membranına immünolojik özellik kazandıran protein hangisidir?
A) Aktin
B) Ankirin
C) Spektrin
D) Glukoforin
E) Band 3 proteini
(Cevap D)

Kolanjiyokarsinom aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisinde görülür?
A) Paragonimus westermani
B) Clonorchis sinensis
C) Loa loa
D) Schistosoma haematobium
E) Taenia saginata
(Cevap B)
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Aşağıdaki tiroid hastalıklarından hangisinde anti-tiroid peroksidaz anikorları (Anti TPO)
yüksektir?
A) Subakut tiroidit
B) Endemik iyot yetmezliği
C) Atrofik miksödem
D) Toksik multinodüler guatr
E) Kronik lenfositik (Hashimato) tiroidit
(Cevap E)
Yenidoğanların midesinde bulunan ve kalsiyum varlığında kazeini parakazeine dönüştüren
enzim hangisidir?
A) Aldolaz B

B) Renin

D) Amilaz

E) Tripsin

C) Elastaz

(Cevap B)
26 yaşında kadın hasta ızgara et, pilav ve mayonezli salatadan oluşan bir akşam yemeğini
takiben ertesi gün öğleden sonra ateş, karın ağrısı ve diyare yakınmaları başlamış. Mukus
ve kan içermeyen dışkının mikroskopik incelemesinde bol lökosit saptanmış. Aşağıdaki
mikroorganizmalardan hangisidir en olası etkendir?
A) E. Coli 0157: H7
B) Staphylococcus aureus
C) Bacillus cereus (emetik tip)
D) Salmonella
E) Shigella
(Cevap D)

Lesch-Nyhan Sendromu hangi enzimin yokluğunda meydana gelen, pürin metabolizması ile
ilgili kalıtsal hastalıktır?
A) 5 fosforibozil 1-pirofosfat aminotransferaz
B) Adenin fosforibozil transferaz
C) Hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz
D) Ribonükleotid redüktaz
E) Pürin nükleozid fosforilaz
(Cevap C)
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Üriner enfeksiyon ön tanısı ile idrar kültürü yapılan bir olguda oksidaz (+), hareketli, 42C’de
üreyebilen, nonfermentatif gram (-) bir basil üremiştir. Olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Stenotrophomonas maltophilia
B) Acinetobacter baumannii
C) Enterobacter agglomerans
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Serratia marcescens
(Cevap D)

Aşağıdaki Candida türlerinden hangisi germ tüp (çimlenme borusu) ve klamidospor oluşturur?
A) Candida krusei
B) Candida glabrata
C) Candida tropicalis
D) Candida lusitaniae
E) Candida dubliniensis
(Cevap E)

Nazokomiyal fungal enfeksiyonlarda en sık etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Candida albicans
B) Tripcohyton rubrum
C) Microsporum canis
D) Candida krusei
E) Epidermophyton floccosum
(Cevap A)

Konjenital rubella sendromunda aşağıdaki anomalilerden hangisi görülmez?
A) Sağırlık
B) Mental retardasyon
C) Tibiada kılıç kını görünümü
D) Katarakt
E) Listeria’lar
(Cevap C)
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Hastaneye başvuran 22 yaşında ve dört gündür 39C ateşi olan bir erkek hastanın yapılan fizik
muayenesinde kalpte üfürüm ve kolda uyuşturucu kullanımına ait enjeksiyon izleri
saptanıyor. Çekilen ekokardiyografisinde de sağ kapakta vejetasyon izleniyor. Hastanın
kan kültüründe gram ve katalaz pozitif koklar üretiliyor. Olası tanı ve etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sepsis, Pseudomonas aeruginosa
B) Akut bakteriyel endokardit, Escherichia coli
C) Subakut bakteriyel endokardit, Streptococcus viridans
D) Miyokard absesi, Clostridium perfringens
E) Akut bakteriyel endokardit, Staphylococcus aureus
(Cevap E)

Staphylococcus

aureus

suşlarında

görülen

metisilin

direncinden

hangi

mekanizma

sorumludur?
A) Beta-laktamazlara bağlı yıkım
B) İlacın pompa yoluyla hücreden atılması
C) Antibiyotiğin hücre içine girişinde azalma
D) Porin yapısında değişiklik
E) Penisilin bağlayan proteinlerin yapısında değişiklik
(Cevap E)

Akciğer enfeksiyonu olan immün supresyondaki bir hastanın asido-rezistan boyama yöntemi
ile boyanmış prülan balgamında ince, kırımızı renkte, dallanan filamanların görülmesi,
tüberküloz basili dışında, hangi bakteriyi akla getirmelidir?
A) Corynebacterium diphtheriae
B) Bacillus subtilis
C) Nocardia
D) Mycobacterium leprae
E) Difteroid basiller
(Cevap C)

Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel farenjitin en sık nedenidir?
A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Neisseria menengitidis
D) Streptococcus pyogenes
E) Staphylococcus epidermidis
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Ekstrasellüler matriksi eriterek metastazı kolaylaştıran enzim aşağıdakilerden hangisidir?
A) CD44
B) Katepsin-D
C) E-Katerin
D) Bcl-2
E) p53
(Cevap B)

Kontrolü düzensiz diyabetli bir hastada, antibiyotik tedavisine karşın iyileşmeyen, damar
duvarını tutan ve hızlı ilerleyen, damakta nekrozlarla karakterize mantar infeksiyonunda en
olası etken hangisidir?
A) Rhizopus
B) Aspergillus
C) Cryptococcus
D) Candida
E) Dermatofit
(Cevap A)
Aşağıdakilerden hangisi geriye dönüşlü hücre zedelenmesinin morfolojik bulgusudur?
A) Apoptotik cisimcik
B) Karyoreksis
C) Nekroz
D) Hücresel şişme
E) Piknozis
(Cevap D)
Aşağıdaki damar hastalıkları içinde en çok malign hipertansiyona neden olan hangisidir?
A) Mediyal kalsifik sklerozis
B) Arteriosklerozis obliterans
C) Hiperplastik arteriolosklerozis
D) Hiyalin arteriosklerozis
E) Tromboanjitis obliterans
(Cevap C)
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Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde dalak büyümesi görülmez?
A) Orak hücreli anemi
B) Hodgkin hastalığı
C) Kronik lenfositik lösemi
D) Kıl hücreli lösemi
E) Polisitemia vera
(Cevap A)
İnsüline dirençli diabette hangi amiloid birikimi görülür?
A) AL proteini
B) Amiloid beta proteini
C) Amilin
D) AA proteini
E) Transtiretin
(Cevap C)
Flexner-Wintersteiner rozetleri aşağıdaki tümörlerden hangisinde görülür?
A) Willms tümörü
B) Retinoblastom
C) Nöroblastom
D) Hepatoblastom
E) Osteosarkom
(Cevap B)
Epiteliyal tip malign mezoteliyoma histolojik olarak hangi tip akciğer kanseri ile karışır?
A) Adenokanser
B) Karsinoid tümör
C) Yassı hücreli kanser
D) Küçük hücreli kanser
E) Büyük hücreli kanser
(Cevap A)
Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit C’nin morfolojik bulgusu değildir?
A) Buzlu cam nükleusu
B) Portal alanda lenfoid agregat varlığı
C) Hepatositlerde yağlı değişme
D) Safra duktus lezyonları
E) Ağır formunda bridging nekrozunun görülmesi
(Cevap A)
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Oral mukozada hangi lokalizasyondaki lökoplakide malignite riski en azdır?
A) Alt dudak-mukozal yüzü
B) Bukkal mukoza
C) Ağız tabanı
D) Sert damak
E) Alveoler mukoza
(Cevap C)
Aşağıda yazılı ateroskleroz dışı damar hastalıklarından hangisi en çok kadınlarda olup, görme
bozukluğu ve üst ekstremitelerde belirgin nabız zayıflığı ile karakterizedir?
A) Temporal arterit
B) Raynaud hastalığı
C) Takayasu arteriti
D) Burger hastalığı
E) Poliarteritis nodoza
(Cevap C)
En sık görülen karaciğer malign tümörü hangisidir?
A) Adenom
B) Hepatosellüler karsinom
C) Hemanjiyom
D) Kolanjiyokarsinom
E) Metastatik tümör
(Cevap E)

Subfalsin herniasyonda aşağıdaki hangi arter kompresyonuna bağlı olarak infarktüs
gelişebilir?
A) Baziller arter
B) Posterior serebral arter
C) Anterior serebral arter
D) Orta serebral arter
E) Anterior kommunikan arter
(Cevap C)
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Serum PSA değeri çok yüksek olan 63 yaşında erkek hastada transrektal biyopsi ile prostatta
adenokanser varlığı saptanmış ve radyolojik olarak vertebrada multipl osteoblastik
metastatik lezyon izlenmiştir. Bu hasta hangi evrededir ve uygun tedavi şekli ne olmalıdır?
A) Evre B; Prostatektomi,
B) Evre D; Endokrin tedavi (Farmakolojik orşiektomi)
C) Evre E; Prostatektomi + metastazektomi + endokrin tedavisi
D) Evre C; Prostatektomi + radyoterapi
E) Evre D; Prostatektomi + radyoterapi
(Cevap B)
Erişkinde en sık görülen intrakraniyal tümör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epandimoma
B) Medulloblastoma
C) Menenjiom
D) Glioblastoma multiforme
E) Metastatik tümör
(Cevap D)

Hangi over tümörü mesane değişici epitelini andıran görünümle karakterizedir?
A) Müsinöz kistadenom
B) Brenner tümörü
C) Endodermal sinüs tümörü
D) Disgerminom
E) Meigg’s Sendromu
(Cevap B)
Hangisinin tanısında plazma hücreleri önemlidir?
A) Kronik nonspesifik endometrit
B) Endometriyozis
C) Leiyomiyosarkom
D) Salpenjit
E) Polikistik over sendromu
(Cevap A)
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Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ilaç metabolizmasını indükleyerek birlikte verildiği ilacın etkisini
azaltır?
A) Simetidin
B) Ketokonazol
C) Rifampin
D) İzoniazid
E) Kloramfenikol
(Cevap C)
Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi bakteride sitoplazma membranının geçirgenliğini
arttırır?
A) Penisilin G
B) Kloramfenikol
C) Sulfonamidler
D) Nistatin
E) Eritromisin
(Cevap D)

Menopozu olan hipertansif bir kadın vazomotor semptomlardan şikayetçi olup 6 ay önce meme
kanseri nedeniyle opere olmuştur. Bu nedenle hormon replasman tedavisi alamayan
hastada antihipertansif olarak hangisi daha uygundur?
A) Klonidin
B) Rezerpin
C) Atenolol
D) Kaptopril
E) Prazosin
(Cevap A)
Aşağıdaki vazodilatasyon yapıcı ajanlardan hangisinin etkisi cGMP ile ilişkilidir?
A) Diazoksid
B) Felodipin
C) İsosorbid dinitrat
D) Nitrendipin
E) Doksazosin
(Cevap C)
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Aşağıdakilerden hangisi bir nöroleptik ilaç olan klorpromazinin etkilerinden değildir?
A) Öfori
B) Prokonvülsiyon
C) Alfa-adrenerjik reseptör blokajı
D) Hiperprolaktinemi
E) Antihistaminik etki
(Cevap A)
Hangisi benzodiazepin reseptör antagonistidir?
A) Midazolam

B) Zopiklon

C) Flumazenil

D) Buspiron

E) Oksazepam
(Cevap C)
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi COX2’nin özgül inhibitörü antiinflamatuvar ilaçtır?
A) İndometasin

B) İbuprofen

C) Naproksan

D) Aspirin

E) Rofekoksib
(Cevap E)

Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde sürfaktan yapımını artıran bir ekspektorandır?
A) İpeka şurubu
B) Potasyum iyodür
C) Difenhidramin HCl
D) Oksalamin fosfat
E) Ambroksol
(Cevap E)

Aşağıdaki analjeziklerden hangisi epileptik hastalarda kullanılmamalıdır?
A) Tolmetin

B) İndometazin

C) Naproksen

D) Dipiron

E) Aspirin
(Cevap B)
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi böbreklerden renin salgılanmasını arttırmaz?

A) Hidralazin

B) Kaptopril

C) Furosemid

D) Propranolol

E) Diazoksid
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Akut anterior Ml geçiren ve streptokinaz uygulanan 48 yaşındaki erkek hastada, 4. gün EKG
değişikliği veren ve 20 dakika süren göğüs ağrısı meydana gelmiştir. Aşağıdaki enzim
çiftlerinden hangilerinin takibi yeni gelişen miyokard hasarı için en değerlidir?
A) CK-MB, Troponin T
B) Troponin T, Myoglobin
C) Myoglobin, CK-MB
D) LDH, CK-MB
E) Myoglobin, LDH
(Cevap C)
Pulmoner hipertansiyon tedavisinde tek selektif pulmoner vazodilatatör ajan hangisidir?
A) Epoprostenol (PGI2)
B) Kalsiyum kanal blokerleri
C) Hidralazin
D) Nitrik oksit
E) Digoksin
(Cevap D)
Non-small cell akciğer kanserlerinde en sık karşılaşılan başlangıç semptomu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hemoptizi
B) Nefes dalığı
C) Öksürük
D) Göğüs ağrısı
E) Balgam çıkarma
(Cevap C)
Aşağıdakilerden hangisi koroner ateroskleroz için yeni risk faktörüdür?
A) Sigara
B) Diabetes mellitus
C) Sedanter hayat
D) Homosistein
E) Hipertansiyon
(Cevap D)
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Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında kullanılan teofilin’in metabolizmasını aşağıdakilerden
hangisi artırma?
A) Sigara
B) Hipertiroidi
C) Yüksek proteinli diyet
D) Barbitüratlar
E) Simetidin
(Cevap E)
Açlık, aşırı yorgunluk gibi durumlarda kan düzeyi artan ve orta derecede (1-5 mg/dl) bilirubin
yüksekliği ile karakterize familiyal indirekt bilirubinemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gilbert sendromu
B) Criggler Najjar
C) Dubin Johnson
D) Rotor sendromu
E) Caroli hastalığı
(Cevap A)
Hipertansif diyabetik hastalarda hedeflenen kan basıncı düzeyi ne olmalıdır?
A) <130/85 mmHg
B) <140/90 mmHg
C) <160/100 mmHg
D) <150/90 mmHg
E) <150/100 mmHg
(Cevap A)
Orak hücreli anemide gözlenen tablolardan hangisinde parvovirüs B19 enfeksiyonunun rol
oynadığı düşünülür?
A) Aplastik krizler
B) Hemolitik krizler
C) Akut göğüs sendromu
D) Visseral sekestrasyon krizleri
E) Ağrılı vasküler oklüzif krizler
(Cevap A)
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Pansitopeni, hemoliz, splenomegali ve serebral ven trombozu olan bir hastada öncelikle hangi
klonal hastalık düşünülmelidir?
A) Kronik myeloid lösemi
B) Akut myeloid lösemi
C) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
D) Myelofibrozis
E) Akut lenfoid lösemi
(Cevap C)
Mide kanserinde, tümörün vertikal yayılımını (mide duvarı tabakalarına invazyon) en iyi
gösteren test hangisidir?
A) Endoskopi+biyopsi
B) Kompüterize tomografi
C) Manyetik rezonans görüntüleme
D) Endoskopik ultrasonografi
E) Baryumlu mide duodenum grafi
(Cevap D)
Paraneoplastik endokrin sendromlar neoplazmaların hangi ürünü ile oluşur?
A) Steroid hormonlar
B) Tironinler
C) Katekolaminler
D) Peptidler/proteinler
E) Antikorlar
(Cevap D)

Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kanser kaşeksisinde rol oynamaz?
A) TNF-alfa

B) IFN-gamma C) IL-1

D) IL-6

E) IL-12

(Cevap E)

Folliküler tiroid karsinomunda uzak metastaz en sık olarak nerede görülür?
A) Kemik
B) Akciğer
C) Beyin
D) Karaciğer
E) Mediasten
(Cevap B)
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Glomerüler hasarı göstermek açısından aşağıdaki idrar bulgularından en karakteristik olanı
hangisidir?
A) Granüler silendir
B) Hiyalin silendir
C) Eritrosit silendiri
D) 1g/gün proteinüri
E) Eozinofilüri
(Cevap C)
26 yaşında bayan hasta; yeni başlayan alt ekstremitede zayıflık ve idrar inkontinansı nedeniyle
kliniğe başvuruyor. Öyküsünden, kendiliğinden düzelen diplopi ve bulanık görme
ataklarının olduğu öğreniyor. Bu aşamada en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Myastenia gravis
B) Myastenik sendrom
C) Mültipl skleroz
D) Amyotrofik Lateral Skleroz
E) Spinal stenoz
(Cevap C)
Aşağıdaki viruslardan hangisinin transfüzyon yoluyla bulaşması, lökosit filtrasyonu ile
önlenebilir?
A) HBV
B) CMV
C) Parvovirus B-19
D) HIV
E) HCV
(Cevap B)

Klozapin kullanmakta olan bir şizofreni hastasında yüksek ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.
Nasıl bir yol izlersiniz?
A) İlacını değiştiririm.
B) İleri bir merkeze yollayarak tedavisini sağlarım.
C) Antibiyotik ve antipiretik-antienflamatuvar bir tedavi başlarım.
D) Lökosit düzeyine bakarım.
E) Klozapin dozunu arttırırım.
(Cevap D)
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Lumbal disk hernilerine en sık hangi mesafelerde rastlanır?
A) L1-2, L2-3
B) L2-3, L3-4
C) L3-4, L4-5
D) L3-4, L5-S1
E) L4-5, L5-S1
(Cevap E)

İki yaşında erkek hasta yürüyememe yakınması ile polikliniğe getiriliyor. Fizik muayenesinde
mental retardasyonu yok, alt ekstremitede tonus artmış ve spastisite mevcut, derin tendon
refleksleri artmış, klonus alınıyor. Bu hastada tanıya yönelik ilk olarak hangi tetkiki
istersiniz?
A) Kraniyal MR
B) Elektromyelografi
C) Elektroensefalografi
D) Kas biyopsisi
E) Kan enzimleri
(Cevap A)

Aşağıdakilerden hangisi malign olmadığı halde radyoterapi ile tedavi edilebilir?
A) Karaciğer kist hidatiği
B) Akciğer kist hidatiği
C) Beyin absesi
D) Kemik tüberkülozu
E) Serebral arteriovenöz malformasyon
(Cevap E)
Orak hücre hastalığında aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel aspleni’nin göstergesidir?
A) Hemoglobin düzeyinin azalması
B) Retikülosit sayısının azalması
C) Howell-Jolly cisimciklerinin görülmesi
D) Trombosit sayısındaki artış
E) MCV değerinde artış
(Cevap C)
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İntrauterin büyüme geriliği olan bebeklerde görülme olasılığı en az olan komplikasyon
hangisidir?
A) Perinatal asfiksi
B) Mekonyum aspirasyon sendromu
C) Hipoglisemi
D) Anemi
E) Hipokalsemi
(Cevap D)
Erişkinde akut evrede intraserebral kanamayı en iyi gösterebilecek radyolojik yöntem
hangisidir?
A) Direkt kafa grafileri
B) Ultrasonografi
C) Renkli Doppler görüntüleme
D) Bilgisayarlı tomografi
E) Manyetik Rezonans Görüntüleme
(Cevap D)
İriste Lisch nodülü aşağıdaki nörokutanöz hastalıklardan hangisinde görülür?
A) Nörofibromatozis
B) Sturge Weber
C) Von Hippel Lindau
D) Tuberoskleroz
E) Klippel Trenaunay Weber
(Cevap A)
Aşağıdaki malignenslerin hangisinde dissemine intravasküler koagülasyon görülme sıklığı
fazladır?
A) Nöroblastoma
B) Rabdomyosarkoma
C) Promyelositik lösemi
D) Lenfoma
E) Osteosarkoma
(Cevap C)
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Aşağıdaki intrauterin enfeksiyonlardan hangisinde konjenital kalp hastalıkları en sık görülür?
A) Rubella
B) Toksoplazmozis
C) Sifilis
D) Sitomegalovirus
E) Herpes simpleks
(Cevap A)
Prematürelerde en sık görülen serebral felç tipi hangisidir?
A) Spastik tetraparezi
B) Spastik diparezi
C) Spastik hemiparezi
D) Atetozik serebral felç
E) Ataksik serebral felç
(Cevap B)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzun olduğu halde
klinikte kanama görülmez?
A) Faktör 8 eksikliği
B) Faktör 9 eksikliği
C) Faktör 10 eksikliği
D) Faktör 11 eksikliği
E) Faktör 12 eksikliği
(Cevap E)

Aşağıda verilen metabolik hastalıklardan hangisinde neonatal hipoglisemi beklenen bir bulgu
değildir?
A) Primer karnitin eksikliği
B) Klasik galaktozemi
C) Gluktarik asidüri
D) Propiyonik asidemi
E) Fenilketonüri
(Cevap E)
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Çocukluk çağında en sık hipertansiyona neden olan kardiyovasküler patoloji aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Renal arter stenozu
B) Renal ven trombozu
C) Aort koarktasyonu
D) Renal arterin fibröz displazisi
E) Aort darlığı
(Cevap C)
Diyabetik anne bebeğinde konjenital anomali sıklığı aşağıdakilerden hangisi ile orantılıdır?
A) Bebeğin aseton düzeyi
B) Annenin kan şeker düzeyi
C) Annenin hemoglobin A1C (HbA1C) düzeyi
D) Annenin beta-hidroksi butirat düzeyi
E) Bebeğin insülin düzeyi
(Cevap C)

Menopozu olan hipertansif bir kadın vazomotor semptomlardan şikayetçi olup 6 ay önce meme
kanseri nedeniyle opere olmuştur. Bu nedenle hormon replasman tedavisi alamayan
hastada antihipertansif olarak hangisi daha uygundur?
A) Klonidin
B) Rezerpin
C) Atenolol
D) Kaptopril
E) Prazosin
(Cevap A)

Aşağıdaki vazodilatasyon yapıcı ajanlardan hangisinin etkisi cGMP ile ilişkilidir?
A) Diazoksid
B) Felodipin
C) İsosorbid dinitrat
D) Nitrendipin
E) Doksazosin
(Cevap C)
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Aşağıdakilerden hangisi bir nöroleptik ilaç olan klorpromazinin etkilerinden değildir?
A) Öfori
B) Prokonvülsiyon
C) Alfa-adrenerjik reseptör blokajı
D) Hiperprolaktinemi
E) Antihistaminik etki
(Cevap A)
Hangisi benzodiazepin reseptör antagonistidir?
A) Midazolam

B) Zopiklon

C) Flumazenil

D) Buspiron

E) Oksazepam
(Cevap C)
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi COX2’nin özgül inhibitörü antiinflamatuvar ilaçtır?
A) İndometasin

B) İbuprofen

C) Naproksan

D) Aspirin

E) Rofekoksib
(Cevap E)

Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde sürfaktan yapımını artıran bir ekspektorandır?
A) İpeka şurubu
B) Potasyum iyodür
C) Difenhidramin HCl
D) Oksalamin fosfat
E) Ambroksol
(Cevap E)

Aşağıdaki analjeziklerden hangisi epileptik hastalarda kullanılmamalıdır?
A) Tolmetin

B) İndometazin

C) Naproksen

D) Dipiron

E) Aspirin
(Cevap B)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi böbreklerden renin salgılanmasını arttırmaz?
A) Hidralazin

B) Kaptopril

C) Furosemid

D) Propranolol

E) Diazoksid
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Akut anterior Ml geçiren ve streptokinaz uygulanan 48 yaşındaki erkek hastada, 4. gün EKG
değişikliği veren ve 20 dakika süren göğüs ağrısı meydana gelmiştir. Aşağıdaki enzim
çiftlerinden hangilerinin takibi yeni gelişen miyokard hasarı için en değerlidir?
A) CK-MB, Troponin T
B) Troponin T, Myoglobin
C) Myoglobin, CK-MB
D) LDH, CK-MB
E) Myoglobin, LDH
(Cevap C)
Pulmoner hipertansiyon tedavisinde tek selektif pulmoner vazodilatatör ajan hangisidir?
A) Epoprostenol (PGI2)
B) Kalsiyum kanal blokerleri
C) Hidralazin
D) Nitrik oksit
E) Digoksin
(Cevap D)
Non-small cell akciğer kanserlerinde en sık karşılaşılan başlangıç semptomu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hemoptizi
B) Nefes dalığı
C) Öksürük
D) Göğüs ağrısı
E) Balgam çıkarma
(Cevap C)
Aşağıdakilerden hangisi koroner ateroskleroz için yeni risk faktörüdür?
A) Sigara
B) Diabetes mellitus
C) Sedanter hayat
D) Homosistein
E) Hipertansiyon
(Cevap D)
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Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında kullanılan teofilin’in metabolizmasını aşağıdakilerden
hangisi artırma?
A) Sigara
B) Hipertiroidi
C) Yüksek proteinli diyet
D) Barbitüratlar
E) Simetidin
(Cevap E)
Açlık, aşırı yorgunluk gibi durumlarda kan düzeyi artan ve orta derecede (1-5 mg/dl) bilirubin
yüksekliği ile karakterize familiyal indirekt bilirubinemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gilbert sendromu
B) Criggler Najjar
C) Dubin Johnson
D) Rotor sendromu
E) Caroli hastalığı
(Cevap A)

Hipertansif diyabetik hastalarda hedeflenen kan basıncı düzeyi ne olmalıdır?
A) <130/85 mmHg
B) <140/90 mmHg
C) <160/100 mmHg
D) <150/90 mmHg
E) <150/100 mmHg
(Cevap A)

Orak hücreli anemide gözlenen tablolardan hangisinde parvovirüs B19 enfeksiyonunun rol
oynadığı düşünülür?
A) Aplastik krizler
B) Hemolitik krizler
C) Akut göğüs sendromu
D) Visseral sekestrasyon krizleri
E) Ağrılı vasküler oklüzif krizler
(Cevap A)
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Pansitopeni, hemoliz, splenomegali ve serebral ven trombozu olan bir hastada öncelikle hangi
klonal hastalık düşünülmelidir?
A) Kronik myeloid lösemi
B) Akut myeloid lösemi
C) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
D) Myelofibrozis
E) Akut lenfoid lösemi
(Cevap C)

Mide kanserinde, tümörün vertikal yayılımını (mide duvarı tabakalarına invazyon) en iyi
gösteren test hangisidir?
A) Endoskopi+biyopsi
B) Kompüterize tomografi
C) Manyetik rezonans görüntüleme
D) Endoskopik ultrasonografi
E) Baryumlu mide duodenum grafi
(Cevap D)
Paraneoplastik endokrin sendromlar neoplazmaların hangi ürünü ile oluşur?
A) Steroid hormonlar
B) Tironinler
C) Katekolaminler
D) Peptidler/proteinler
E) Antikorlar
(Cevap D)

Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kanser kaşeksisinde rol oynamaz?
A) TNF-alfa

B) IFN-gamma C) IL-1

D) IL-6

E) IL-12

(Cevap E)

Folliküler tiroid karsinomunda uzak metastaz en sık olarak nerede görülür?
A) Kemik
B) Akciğer
C) Beyin
D) Karaciğer
E) Mediasten
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Glomerüler hasarı göstermek açısından aşağıdaki idrar bulgularından en karakteristik olanı
hangisidir?
A) Granüler silendir
B) Hiyalin silendir
C) Eritrosit silendiri
D) 1g/gün proteinüri
E) Eozinofilüri
(Cevap C)
26 yaşında bayan hasta; yeni başlayan alt ekstremitede zayıflık ve idrar inkontinansı nedeniyle
kliniğe başvuruyor. Öyküsünden, kendiliğinden düzelen diplopi ve bulanık görme
ataklarının olduğu öğreniyor. Bu aşamada en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Myastenia gravis
B) Myastenik sendrom
C) Mültipl skleroz
D) Amyotrofik Lateral Skleroz
E) Spinal stenoz
(Cevap C)
Aşağıdaki viruslardan hangisinin transfüzyon yoluyla bulaşması, lökosit filtrasyonu ile
önlenebilir?
A) HBV
B) CMV
C) Parvovirus B-19
D) HIV
E) HCV
(Cevap B)

Lumbal disk hernilerine en sık hangi mesafelerde rastlanır?
A) L1-2, L2-3
B) L2-3, L3-4
C) L3-4, L4-5
D) L3-4, L5-S1
E) L4-5, L5-S1
(Cevap E)
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İki yaşında erkek hasta yürüyememe yakınması ile polikliniğe getiriliyor. Fizik muayenesinde
mental retardasyonu yok, alt ekstremitede tonus artmış ve spastisite mevcut, derin tendon
refleksleri artmış, klonus alınıyor. Bu hastada tanıya yönelik ilk olarak hangi tetkiki
istersiniz?
A) Kraniyal MR
B) Elektromyelografi
C) Elektroensefalografi
D) Kas biyopsisi
E) Kan enzimleri
(Cevap A)
Aşağıdakilerden hangisi malign olmadığı halde radyoterapi ile tedavi edilebilir?
A) Karaciğer kist hidatiği
B) Akciğer kist hidatiği
C) Beyin absesi
D) Kemik tüberkülozu
E) Serebral arteriovenöz malformasyon
(Cevap E)
Orak hücre hastalığında aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel aspleni’nin göstergesidir?
A) Hemoglobin düzeyinin azalması
B) Retikülosit sayısının azalması
C) Howell-Jolly cisimciklerinin görülmesi
D) Trombosit sayısındaki artış
E) MCV değerinde artış
(Cevap C)
İntrauterin büyüme geriliği olan bebeklerde görülme olasılığı en az olan komplikasyon
hangisidir?
A) Perinatal asfiksi
B) Mekonyum aspirasyon sendromu
C) Hipoglisemi
D) Anemi
E) Hipokalsemi
(Cevap D)
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Erişkinde akut evrede intraserebral kanamayı en iyi gösterebilecek radyolojik yöntem
hangisidir?
A) Direkt kafa grafileri
B) Ultrasonografi
C) Renkli Doppler görüntüleme
D) Bilgisayarlı tomografi
E) Manyetik Rezonans Görüntüleme
(Cevap D)
İriste Lisch nodülü aşağıdaki nörokutanöz hastalıklardan hangisinde görülür?
A) Nörofibromatozis
B) Sturge Weber
C) Von Hippel Lindau
D) Tuberoskleroz
E) Klippel Trenaunay Weber
(Cevap A)
Aşağıdaki malignenslerin hangisinde dissemine intravasküler koagülasyon görülme sıklığı
fazladır?
A) Nöroblastoma
B) Rabdomyosarkoma
C) Promyelositik lösemi
D) Lenfoma
E) Osteosarkoma
(Cevap C)

Aşağıdaki intrauterin enfeksiyonlardan hangisinde konjenital kalp hastalıkları en sık görülür?
A) Rubella
B) Toksoplazmozis
C) Sifilis
D) Sitomegalovirus
E) Herpes simpleks
(Cevap A)
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Prematürelerde en sık görülen serebral felç tipi hangisidir?
A) Spastik tetraparezi
B) Spastik diparezi
C) Spastik hemiparezi
D) Atetozik serebral felç
E) Ataksik serebral felç
(Cevap B)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzun olduğu halde
klinikte kanama görülmez?
A) Faktör 8 eksikliği
B) Faktör 9 eksikliği
C) Faktör 10 eksikliği
D) Faktör 11 eksikliği
E) Faktör 12 eksikliği
(Cevap E)

Aşağıda verilen metabolik hastalıklardan hangisinde neonatal hipoglisemi beklenen bir bulgu
değildir?
A) Primer karnitin eksikliği
B) Klasik galaktozemi
C) Gluktarik asidüri
D) Propiyonik asidemi
E) Fenilketonüri
(Cevap E)
Çocukluk çağında en sık hipertansiyona neden olan kardiyovasküler patoloji aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Renal arter stenozu
B) Renal ven trombozu
C) Aort koarktasyonu
D) Renal arterin fibröz displazisi
E) Aort darlığı
(Cevap C)
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Diyabetik anne bebeğinde konjenital anomali sıklığı aşağıdakilerden hangisi ile orantılıdır?
A) Bebeğin aseton düzeyi
B) Annenin kan şeker düzeyi
C) Annenin hemoglobin A1C (HbA1C) düzeyi
D) Annenin beta-hidroksi butirat düzeyi
E) Bebeğin insülin düzeyi
(Cevap C)
İki yaşında yüksek ateş, respiratuvar distres, perioral siyanoz ve akciğer oskültasyonunda tek
taraflı ince ralleri olan bir olguda, akciğer grafisinde ilk 24 saatte plevrada sıvı ve
pnömatosel gelişmiştir. OIası tanınız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pnömokok pnömonisi
B) Streptokok pnömonisi
C) Stafilokok pnömonisi
D) RSV pnömonisi
E) Yabancı cisim aspirasyon pnömonisi
(Cevap C)
Serum Na düzeyi 125 olan 10 kg’lik bir çocukta verilmesi gereken defisit ve idame sodyum
miktarlarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 mEq/l
B) 90 mEq/l
C) 60 mEq/l
D) 100 mEq/l
E) 50 mEq/l
(Cevap B)
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi B hücre yetmezliğidir?
A) Kronik granülomatöz hastalık
B) DiGeorge Sendromu
C) Sık görülen değişken immün yetmezlik
D) Wiscott-Aldrich Sendromu
E) Lökosit adezyon eksikliği
(Cevap C)
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Aşağıdaki konjenital akciğer anomalilerinden hangisi doğrudan sistemik dolaşımdan kanlanır
ve doğrudan sistemik venöz dolaşıma drene olur?
A) Pulmoner sekestrasyon
B) Bronkojenik kist
C) Konjenital pulmoner lenfanjektazi
D) Kistik adenomatoid malformasyon
E) Lober amfizem
(Cevap A)

Aşağıdakilerden hangi major kriter tek başına Akut Romatizmal Ateş’in tanısını koydurur?
A) Poliartrit
B) Kardit
C) Syndenham koresi
D) Eritema marginatum
E) Subkutan nodülller
(Cevap C)

Hangisi yineleyen wheezing nedenidir?
A) Stafilokok pnömonisi
B) Pnömotoraks
C) Yabancı cisim aspirasyonu
D) Koanal atrezi
E) Boğmaca
(Cevap C)

Galaktozemili bebeklerde hangi mikroorganizma ile sepsis daha sık görülür?
A) P. aeruginosa
B) L. monocytogenes
C) E. coli
D) S. aureus
E) C. Albicans
(Cevap C)
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“Superior Mezenterik Arter Sendromu”nda hangi organda mekanik obstrüksiyon olur?
A) Distal duodenum
B) Mide antrumu
C) Duodenum birinci bölümü (bulbus)
D) Proksimal jejenum
E) Transvers kolon
(Cevap A)

Gastrointestinal sistemde jeneralize hamartomlarla birlikte alopesi, kutanöz pigmentasyon, el
ve ayak tırnaklarında atrofi olan bir hastada en olası tanı hangisidir?
A) Peutz-Jeghers sendromu
B) Von-Hippel Lindau sendromu
C) Nörofibromatozis tip 2
D) Cronkhite-Canada sendromu
E) Gardner sendromu
(Cevap D)
30 yaşında bayan hasta KBB kliniğine başvurusunda, iki yıldır ilerleyici tarzda her iki kulağında
çınlama ve işitme azalmasından yakınıyor. Muayenesinde dış kulak yolu ve kulak zarları
normal bulunuyor. Odyolojik değerlendirmede orta derecede iletim tipi işitme kaybı ve
stapes reflekslerinin bilateral alınamadığı tespit ediliyor. En olası tanı nedir?
A) Adhesive otitis media
B) Kemikçik zincir kopukluğu
C) Akustik nörinom
D) Otoskleroz
E) Doğumsal footplate fiksasyonu
(Cevap D)
Altı yaşında bir hasta sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmektedir. Radyografisinde sol alt zonda
pnömonik gölge koyuluğu saptanmaktadır. En olası tanı nedir?
A) Akciğer kanseri
B) Lenfoma
C) Tüberküloz
D) Sekestrasyon
E) Trakeal bronkus
(Cevap D)
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45 yaşında erkek hasta, tek taraflı işitme azlığı, burun tıkanıklığı ve boyunda kitle ile
başvurduğunda akla gelen en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazofarengeal anjiyofibrom
B) İnverted papillom
C) Akustik nörinom
D) Nazofarenks karsinomu
E) Esthesionöroblastoma
(Cevap D)
Fetal dönemde görülen hidronefrozun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Posterior üretral valv
B) Vezikoüreteral reflü
C) Üreterovezikal bölge darlığı
D) Üreteropelvik bölge darlığı
E) Neurojen mesane
(Cevap D)

Andojen duyarsızlığı aşağıdakilerden hangisinde 5 alfa redüktaz enzim eksikliğine bağlıdır?
A) Testiküler feminizasyon
B) McCune Albright sendromu
C) Reifeinstein sendromu
D) Klasik olmayan konjenital adrenal hiperplazi
E) Mikst gonadal disgenezi
(Cevap C)

Gebelikte ekzotoksine bağlı en şiddetli hemolitik anemiye yol açan etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Staphylococcus aureus
B) Clostridium perfiringens
C) Corynebacterium fragilis
D) Bacteroides fragilis
E) Streptococcus pneumonia
(Cevap B)
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Kombine oral kontraseptiflerin neden olduğu venöz tromboz ve tromboembolizmlerin daha çok
genetik yatkınlığı olan kadınlarda görüldüğü anlaşılmıştır. Genetik yatkınlığı en fazla hangi
hastalık arttırmaktadır?
A) Protein S yetersizliği
B) Protein C yetersizliği
C) AT III yetersizliği
D) Plazminojen yetersizliği
E) Faktör V Leiden mutasyonu
(Cevap E)

34

haftalık

gebeliği

olan

bir

olgunun

yapılan

non

stres

testi

nonreaktif

olarak

değerlendirilmiştir. Bu gebede yaklaşım ne olmalıdır?
A) Acil sezaryen
B) Oksitosin kontraksiyon test
C) Umbilikat arter Doppler çalışması
D) Vibroakustik stimulasyon test
E) Lesitin/Sfingomyelin bakılması
(Cevap D)

Endometrium kanserinin prognozunu belirlemede aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) Klinik evresi
B) Hücre tipi
C) Diferansiasyon derecesi
D) Miyometriyal invazyon
E) Hastanın menopoza girip girmediği
(Cevap E)

Aşağıdakilerden hangisi kalp hızını arttıran faktörlerden biri değildir?
A) Hipoksi
B) Bainbridge refleksi
C) Soluk verme
D) Ateş
E) Tiroid hormonu
(Cevap C)
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Periarteriyel lenfatik kılıf (PALS) hangi organda bulunur?
A) Lenf düğümü
B) Kemik iliği
C) Dalak
D) Timus
E) Tonsilla palatina
Cevap C)

2+

3+

Hemoglobinin yapısında bulanan ferro demir (Fe )’in, feri demir (Fe )’e dönüşmesi sonucu,
hangi bileşik meydana gelir?
A) Oksihemoglobin
B) Karboksihemoglobin
C) Karbaminohemoglobin
D) Miyoglobin
E) Methemoglobin
(Cevap E)

Aşağıdaki yapılardan hangisi düz kasın kasılmasında yer almaz?
A) Aktin
B) Miyozin
C) Troponin
+2

D) Ca / kalmodulin kompleksine bağımlı miyozin kinaz
E) C

+2

iyon kanalları

(Cevap C)
Aşağıdaki organellerin hangisi katalaz ve oksidaz enzimlerini içerir?
A) Lizozom
B) Peroksizom
C) Agranüler endoplazma retikulumu
D) Granüler endoplazma retikulumu
E) Mitokondriyon
(Cevap B)
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Aşağıdaki hastalıklardan hangisi “insan lizozomal asit lipaz” (hLAL) yokluğu sonucu ortaya
çıkar?
A) Gut
B) Luft hastalığı
C) Tay Sach hastalığı
D) Wolman hastalığı
E) Hipertrigliseridemi
(Cevap D)

Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin TCA (Trikarboksilik asit siklusu) döngüsünde rolü yoktur?
A) Pantotenik asit
B) Tiamin
C) Riboflavin
D) Niasin
E) Folik asit
(Cevap E)
Ürettiği membran-hasar toksiniyle konağın fagositik hücrelerinde porlar açan ve bu hücrelere
yerleşen patojen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shigella dysenteria
B) Clostridium tetani
C) Clostridium prefiringens
D) Corynebacterium diphtheria
E) Listeria monocytogenes
(Cevap E)

Hem kamçılı, hem de amip formu bulunan trofozoitleri ile karakterize, insanda diffüz fulminant
meningoensefalit etkeni amip hangisidir?
A) Aconthamoeba
B) Iodamoeba
C) Dientamoeba
D) Trichomonas
E) Naegleria
(Cevap E)
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Yirmiiki aylık bir bebek yüksek ateş, konvülziyon ve uykuya meyil yakınmalarıyla acil
polikliniğe getiriliyor. Fizik incelemesinde ateş (kolatlı) 39.5C, ense sertliği ve (+) Kernig
bulgusu saptanıyor. Bu olguda ampirik olarak başlanması gereken en uygun antibiyotik
hangisidir?
A) Siprofloksasin
B) Ampisilin
C) Sefotaksim
D) Vankomisin
E) İmipenem
(Cevap C)
Tatilde mağara gezisine katılan ailenin uzun süredir kortizon tedavisi gören 8 yaşındaki
çocuklarında, lenfadenopati ve dilde ülseratif lezyonlar görülmesi üzerine, lezyondan
alınan biyopsi materyali giemsa ile boyanmış ve makrofajlar içinde maya hücreleri
görülmüştür. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bu tabloyu oluşturabilir?
A) Coccidioides immitis
B) Histoplasma capsulatum
C) Blastomyces dermatitidis
D) Paracoccidioides brasiliensis
E) Zigomikoz
(Cevap B)
Aşağıdaki sitokinlerden hangisi nötrofiller için kemotaktiktir?
A) TNF-Alfa
B) İnterlökin-8
C) IFN-Alfa
D) İnterlökin/10
E) GM-CSF
(Cevap B)
Tabii öldürücü (natural killer) hücreler için kullanılan yüzey belirleyici hangisidir?
A) CD3
B) CD19
C) CD20
D) CD56
E) CD60
(Cevap D)
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Aşağıdaki beyin tömörlerinden hangisi Psammoma cisimcikleri içerebilir?
A) Medulloblastoma
B) Meningioma
C) Ependimoma
D) Oligodendroglioma
E) Astrositoma
(Cevap B)
Reye sendromunda karaciğerde görülen karakteristik bulgu hangisidir?
A) Kolestaz
B) Mikroveziküler steatoz
C) Makronodüler steatoz
D) Köprüleşme nekrozu
E) Pigment birikimi
(Cevap B)
Enkondral kemikleşmenin bozulduğu, fakat intramembranöz kemikleşmenin normal olduğu,
otozomal dominant geçişli herediter hastalık hangisidir?
A) Renal osteodistrofi
B) Osteoporoz
C) Kemiğin vonRecklinghausen hastalığı
D) Akondroplazi
E) Fibröz displazi
(Cevap D)
Aşağıdaki deri lezyonlarından prekanseröz olanını işaretleyiniz.
A) Seboreik keratoz
B) Aktinik (solar) keratoz
C) Keratoakantom
D) Kondiloma akuminatum
E) Verruka vulgaris
(Cevap B)
Aşağıdaki opioidler arasında analjezik etkisi olmayan hangisidir?
A) Morfin
B) Kodein
C) Dekstrometorfan
D) Eroin
E) Pentazosin
(Cevap C)
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Pankreastaki beta hücrelerindeki etkisinden dolayı, deney hayvanlarında diabetes mellitus
oluşturmak amacıyla kullanılan antineoplastik ajan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidroksiüre
B) Siklofosfamid
C) Dakarbazin
D) Streptozosin
E) Mitoksantron
(Cevap D)
Yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili olarak, bunların
pozitif pekiştirici etkilerinde rol oynayan nörotransmitter/nöropeptid ve beyin bölgesi
bulunmuştur. Aşağıdaki eşleştirmeler-den hangisi bu bilgileri doğru olarak ifade
etmektedir?
A) Dopamin ve substantia nigra
B) Norepinefrin ve locus coeruleus
C) Endorfinler ve locus coeruleus
D) Dopamin ve nucleus accumbens
E) Dopamin ve hipokampus
(Cevap D)
Kırkbeş yaşında 16 yıldır sigara içen erkek hasta efor dispnesi tanımlıyor. Hastanın akciğer
grafisinde daha çok üst loblarda yerleşmiş, ince cidarlı hava kistleri ve retikülonodüler
lezyonlar, solunum fonksiyon testlerinde kombine (obstrüktif+restriktif) tipte solunum
bozukluğu tespit ediliyor. Bu hastanın en olası hastalık hangisidir?
A) İdiyopatik pulmoner fibrozis
B) Alerjik bronkopulmoner aspergillozis
C) Sarkoidozis
D) Eozinofilik granüloma
E) Kronik eozinofilik pnömoni
(Cevap D)
Sistemik lupus eritematozun en sık kalp tutulum tipi nedir?
A) Perikardit
B) Koroner arterit
C) Miyokardit
D) Libman Sacks endokarditi
E) İleti bozuklukları
(Cevap A)
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Nefrotoksisitesi

nedeniyle

yoğun

hidrasyonla

verilmesi

gereken

antikanser

ilaç

aşağıdakilerden hngisidir?
A) Fluorourasil
B) Vinkristin
C) Vinorelbin
D) Adriamisin
E) Sisplatin
(Cevap E)
B. Anthracis sporlarını inhale eden bir kişiye hangi antibiyotikle proflaksi yaplır?
A) Siprofloksasin
B) Eritromisin
C) Penisilin G
D) Klindamisin
E) Seftriakson
(Cevap A)
Aşağıdaki immün yetmezlik hastalıklarının hangisinde alfa fetoprotein artışı olur?
A) Ataksi telanjiektazi
B) Bruton hastalığı
C) İzole IgA eksikliği
D) Di George sendromu
E) Kronik granülomatöz hastalık
(Cevap A)
Doğuştan beri morarma şikayeti ile gelen 3 aylık bir bebeğin çekilen EKG’sinde sol aks
deviasyonu ve sol ventrikül hipertrofisi bulguları saptanıyor. En muhtemel tanı hangisidir?
A) Büyük arter transpozisyonu
B) Triküspid atrezisi
C) Fallot tetralojisi
D) Total pulmoner venöz dönüş anomalisi
E) Atriyal septal defekt
(Cevap B)
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde glikozile hemoglobin (Hb A1c) artmaz?
A) Aplastik anemi
B) Lösemi
C) Derin demir eksikliği
D) Talassemi
E) Orak hücreli anemi
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Rekürren makroskobik hematüri aşağıdaki hastalıkların hangisinde beklenen bir bulgu
değildir?
A) IgA Nefropatisi
B) İdiyopatik Bening Familyal Hematüri
C) Alport Sendromu
D) İdiyopatik Hiperkalsemi
E) Poststreptokoksik Akut Glomerülonefrit
(Cevap E)
Preterm anemisinde hangi vitamin verilir?
A) A vitamini
B) B vitamini
C) C vitamini
D) D vitamini
E) E vitamini
(Cevap E)
Yenidoğan döneminde sütle beslenmeye başladıktan sonra sarılık, kusma hepatomegali,
hipoglisemi, gelişme geriliği, katarakt gözlenen bir hastada tanınız nedir?
A) Glukoz-6-fosfataz eksikliği
B) Fruktoz 1,6 bifosfataz eksikliği
C) Galaktoz 1-fosfat uridil transferaz eksikliği
D) Glukoserobsidaz eksikliği
E) Fosfofruktokinaz eksikliği
(Cevap C)
Periventriküler kalsifikasyon doğumsal enfeksiyonlardan hangisinde görülür?
A) Toksoplazmozis
B) Sitomegalovirüs
C) Sifiliz
D) Kızamıkçık
E) Herpes simpleks virüsü
(Cevap B)
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Aşağıdakilerden hangisi jüvenil dermatomiyozitli olgularda akciğer tutulumu olduğunda,
yüksek oranda saptanır?
A) Anti-histon
B) Ribonükleoprotein
C) Jo-I antikoru
D) Pm-Scl
E) Scl
(Cevap C)

Maternal fenilketonüri sendromlu bebekte beklenmeyen bulguyu işaretleyiniz.
A) Akciğer hipoplazisi
B) Mental retardasyon
C) Mikrosefali
D) Özofagus atrezisi
E) Konjenital kalp hastalığı
(Cevap A)

Aralıkta sarılık atağı geçiren, karın ağrısı olan ve fizik muayenede sağ üst kadranda düzgün
kenarlı yumuşak kitlesi olan ve batın ultrasonografisinde karaciğer altında kistik kitle
saptanan 13 yaşındaki bir kız çocuğunda olası tanınız nedir?
A) İntrahepatik biliyer atrezi
B) Safra kesesi taşı
C) Koledok kisti
D) Ekstrahepatik biliyer atrezi
E) Basit renal kist
(Cevap C)
Pankreatik lezyonlardan malignensi potansiyeli yüksek olan hangisidir?
A) Papiller-kistik neoplazi
B) Musinöz kistadenom
C) Seröz kistadenom
D) Psödokist
E) Kronik pankreatit
(Cevap B)
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Tiroid cerrahisi sırasında aşağıdaki yapılardan hangisinin zedelenmesi krikotiroid kasın
paralizisi sonucunda, sesin kaba bir karakter kazanmasına neden olur?
A) N. Laringeus recurrens
B) N. Laringeus superior
C) N. Laringeus inferior
D) A. Tiroidea ima
E) A. Tiroidea inferior
(Cevap B)

Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor zehirlenmelerinde görülmez?
A) Diyare
B) Salivasyon artışı
C) Bradikardi
D) Midriyazis
E) Eksitasyon
(Cevap D)
Karın ağrısı, bulantı-kusma yakınmalarıyla başvuran 58 yaşındaki kadın hastanın anamnezinde
diyabetik olduğu, muyanesinde

batında distansiyon bulunduğu saptanmıştır. Çekilen

direkt grafide multipl hava sıvı seviyeleri ve safra yollarında gaz saptanmıştır. Bu hastada
obstrüksiyon varsa en büyük olasılıkla nerededir?
A) Jejenumda
B) Duedonumda
C) Rekosigmoid köşede
D) İleumda
E) Splenik fleksurada
(Cevap D)
Yetmişbeş yaşında erkek hasta idrar yaparken gaz geldiğinden yakınıyor. Öyküsünde bir kez
medikal olarak tedavi edilen divertikülit atağı tarifliyor. İlk yapılacak tanısal test hangisi
olmalıdır?
A) Tomografi
B) Sistoskopi
C) Kolon grafisi
D) İVP
E) Kolonoskopi
(Cevap A)
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Aşağıdakilerden hangisi “nekrotizan enterokolit” de ayakta direk batın grafisinde saptanabilen
bulgulardan birisi değildir?
A) Pnömatozis intestinalis
B) “Double bubble” bulgusu
C) Diafram altında serbest hava
D) Abdominal gaz distansiyon
E) Portal vende gaz görüntüsü
(Cevap B)

FAP (Familiyal Adenomatöz Polipozis) olan ailelerde çocukluk çağında hangi tarama yöntemi
yapılmalıdır?
A) Oftalmoskopi
B) Sigmoidoskopi
C) Kolon grafisi
D) Kolonoskopi
E) HLA analizi
(Cevap A)
Kırkiki yaşında erkek hasta halsizlik, ateş ve sağ üst kadranda ağrı yakınmasıyla
başvurmuştur. Anamnezinde 1 hafta önce geçirilmiş kanlı ishal bulunan hastanın yapılan
USG’sinde karaciğerin sağ lobunda tek solid bir kitle saptanmıştır. En olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shistosoma mansoni enfeksiyonu
B) Kolanjiyosellüler karsinom
C) Karaciğer kist hidatiği
D) Amebik karaciğer absesi
E) Karaciğerde hemanjom
(Cevap D)
TH1 ve IF Gamma yapımında rol oynayıp, B lenfositlerin Ig yapımını baskılayan, hücre aracılı
hipersensitivitede NK proliferasyonunu arttırarak rol oynayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) IL 4
B) IL 6
C) IL 12
D) IL 8
E) IL 13
(Cevap C)
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Femoral kanalın lateral kenarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Lig. inguinale (Poupart)
B) Lig. pectinea (Cooper)
C) Lig. lacunare (Gimbernath)
D) N. femoralis
E) V. femoralis
(Cevap E)
Kontakt lens kullanıcılarında kornea iltihabına etken olan mikroorganizma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Stafilokokkus aureus
B) Hemofilus influenza
C) Psödomonas aureginosa
D) HSV
E) Candida
(Cevap C)
Aşağıdakilerden hangisi serumda beta-hCG’nin yüksek olduğu durumlardan biri değildir?
A) Normal gebelik
B) Çoğul gebelik
C) Koryokarsinoma
D) Mol hidatiform
E) Anensefalik gebelik
(Cevap E)
Son adet tarihine göre 42. gebelik haftasını tamamlamış bir gebenin tetkiklerinde nonstres
testinin reaktif ve amniyon sıvısının hafif derecede azalmış olduğu tespit ediliyor. Maternal
kan estriol düzeyinin ise ölçülemeyecek düzeylerde düşük olduğu belirleniyor. Doğumdan
sonra bebeğin boyun, gövde ve avuç içlerinde balık pulu görünümünde cilt lezyonları
tesbit ediliyor. Muhtemel tanınız nedir?
A) Fetal distress
B) Plasental sülfataz eksikliği
C) Plasental aromataz eksikliği
D) Fetal konjenital adrenal hiperplazi
E) Konjenital hipotiroidzm
(Cevap B)
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Aşağıdakilerden hangisi sekonder seks karakterlerinin gelişimini takiben ovaryen yetmezlikle
beraber değildir?
A) Savage sendromu
B) Asherman sendromu
C) Galaktozemi
D) Otoimmün hastalıklar
E) İyatrojenik
(Cevap B)

Doğum eylemi sırasında, fetal kardiyotokografide izlenen hafif derecedeki variable (değişken)
deselerasyonların nedeni nedir?
A) Fetal başın kompresyonu
B) Umbilikal kord basısı
C) Fetal distress
D) Plasenta dekolmanı
E) Fetal hareket
(Cevap B)
Hangisi endometriyum kanseri için risk faktörü değildir?
A) Hipertansiyon
B) Nulliparite
C) Herediter Non-Polipozis Kolorektal Karsinom
D) Sigara Alışkanlığı
E) Obezite
(Cevap D)
Üç ay önce doğum yapmış ve halen bebeğini emzirmekte olan bir anne için aşağıdaki
kontraseptif yöntemlerden hangisinin kullanılması uygun olmaz?
A) Rahim içi araç (RIA)
B) Depo-metroksiprogesteron asetat, IM. 3 ayda bir enjeksiyon
C) Progestin salgılayan cilt altı implantlar
D) Kombine oral kontraseptifler
E) Prezervatif
(Cevap D)
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13.Aşağıdaki enzimlerden hangisi lizozomlarda bulunmaz?
A) Asid fosfataz
B) Katalaz
C) Deoksiribonükleaz
D) Ribonükleaz
E) Fosfolipaz

(Cevap B)

İskelet kası sarkoplazmik retikulum sisternalarında Ca2+ serbestleşmesiyle ilgili reseptör
hangisidir?
A) Miyomesin
B) Titin
C) Ryanodin
D) Troponin
E) Dihidropiridin

(Cevap C)

Leptin aşağıdakilerden hangisinin salgılanmasını inhibe eder?
A) Gonadotropin – serbestletici hormon (GnRH)
B) Kortikotropin serbestletici hormon
C) Proopiomelanokortinler
D) Nöropeptit Y
E) Alfa-MSH

(Cevap D)
Hemoglobin sentezi aşağıdaki yapılardan hangisinde olur?
A) Düz endoplazmik retikulum
B) Golgi cisimciği
C) Mitokondri
D) Peroksizom
E) Serbest ribozom

(Cevap E)
Aşağıdaki hormonlardan hangisinin spesifik bir plazma transport proteini yoktur?
A) Kortizol
B) Aldosteron
C) Testosteron
D) Östradiol
E) Progesteron
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Kollajen sentezi aşağıdakilerden hangisinde başlar?
A) Lizozom
B) Plazma membranı
C) Mikrotübül
D) Granüllü endoplazmik retikulum
E) Mitokondri

(Cevap D)

Aşağıdaki fosfolipidlerden hangisi antijenik özellik gösterir?
A) Fosfatidil kolin
B) Kardiyolipin
C) Fosfatidil etanolamin
D) Fosfatidil inozitol
E) Fosfatidil gliserol

DNA sentezi sırasında, RNA primerine deoksiribonükleotidleri bağlayarak, uzamayı sağlayan
enzim aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNA polimeraz I
B) DNA polimeraz II
C) DNA polimeraz III
D) RNA polimeraz I
E) RNA polimeraz II

glukoz rezidülerini bağlayacağı bir primer glikojen parçasına gereksinim duyar. Bu primer yapı
yokluğunda glukoz rezidülerinin alıcısı rolünü üstlenen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) UDP-galaktoz
B) Aglikon
C) Glukozid
D) Glukogenin
E) UDP-glukoz

Glikojen sentezinde, glikojen sentaz enzimi
Otoimmün hastalığı olanlarda aşağıdakilerden hangisine karşı kanda antikor saptanır?
A) DNA
B) rRNA
C) snRNP
D) Nus A
E) Rep Protein
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Aşağıdaki reseptörlerden hangisi, insan immün yetmezlik virusu tip 1 (HIV-1)’in hücreye
girişinde, CD4 molekülü ile birlikte rol oynar?
A) Nötrofil IgG Fc reseptörleri
B) B hücre IgM reseptörleri
C) İnsülin reseptörleri
D) Kemokin reseptörleri
E) Kompleman reseptörleri
Sklerotik (Medlar) cisimcik aşağıdaki infeksiyonların hangisinde enfekte dokuda oluşan
karakteristik yapıdır?
A) Miçetom
B) Kromoblastomikoz
C) Sporotrikoz
D) Kandidoz
E) Dermatofitoz
Ateş, tansiyon düşüklüğü, vücudunda yaygın kızarıklık ile Acil Servis’e getirilen hastanın kan
kültürlerinde beta-hemolitik, katalaz negatif, basitrasine duyarlı bir bakteri üremiştir.
Hastada görülen tablo bu bakterinin virülans faktörlerinden hangisinin etkisine bağlı
olabilir?
A) Hyaluronidaz
B) Fibrinolizin
C) Hemolizin
D) Koagülaz
E) Pirojenik ekzotoksin

Altta yatan hastalığı olanlarda primer olarak bakteriyemi ve bağırsak dışı infeksiyonlarla ilişkili
olan Campylobacter türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Campylobacter jejuni
B) Campylobacter coli
C) Campylobacter lari
D) Campylobacter fetus
E) Camplobacter upsaliensis
Aşağıdakilerden hangisi kistleri olmayan, Enterobius vermicularis yumurtaları ile bulaşan bir
bağırsak protozoonudur?
A) Giardia intestinalis
B) Entamoebea histolytica
C) Balantidium coli
D) Entamoebea coli
E) Dientamoebea fragilis
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Aşağıdaki protozoalardan hangisi kirpiklidir?
A) Balantidium coli
B) Toksoplasma gondii
C) Cryptosporidium parvum
D) Giardia lamblia
E) Plasmodium falciparum

En fazla nekroz görülen kemik tümörü hangisidir?
A) Kondrosarkom
B) Ewing tümörü
C) Osteosarkom
D) Osteoblastom
E) Osteokondrom

Antitrombositik etkisi olan plazma hacmi genişletici etkili solüsyon hangisidir?
A) Dekstran 40
B) Polijelin
C) Hidroksietil nişasta
D) Polivinil pirolidin
E) Kan

Aşağıdaki ilaç uygulama yollarından hangisinde tam olarak ilk geçiş eliminasyonu görülmez?
A) Sublingual
B) Oral
C) Transdermal
D) İntravenöz
E) Rektal

Neonatal RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) infeksiyonunun profilaksisinde kullanılan
monoklonal antikor aşağıdakilerden hangisidir?
A) Palivizumab
B) İnfluksimab
C) Trastuzumab
D) Muromanab
E) Daklizumab
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Hangi ilaç östrojenin parsiyel agonisti olup osteoporoz tedavisinde kullanılır?
A) Kalsitonin
B) Raloksifen
C) Etidronat
D) Alendronat
E) Na2HPO4

(Cevap B)
Histamin sentezindeki hız kısıtlayıcı enzim olan histidin dekarboksilaz enziminin selektif
inhibitörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klorfenilalanin
B) Tritokalin
C) Pizotifen
D) Pepstatin
E) Zomitriptan

(Cevap B)

Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi diğerlerinden daha fazla kardiyotoksiktir?
A) Prilokain
B) Dibukain
C) Kokain
D) Bupivakain
E) Lidokain

(Cevap D)

21.Yirmiyedi yaşında erkek olgu, 3 aydır özellikle geceleri yük-selen, 39oC’yi bulan ateş
yüksekliği nedeniyle başvur-muştur. Ateş yüksekliği ile beraber gövdede basmakla solan
eritematöz döküntüler ortaya çıkmakta ve ateş düştükten sonra döküntüleri kaybolmaktadır.
Eritrosit sedimentasyon hızı: 110 mm/saat, antinükleer antikor, romatoid faktör ve Brucella
Wright testi negatif bulunmuştur. Bu aşamada, düşünülen ön tanıyı destelemek için
aşağıdaki testlerden hangisi en yararlıdır?
A) Anti-U1RNP
B) Serum albümini
C) Serum ferritini
D) Anti-Jo1
E) Rose Bengal Brusella aglütinasyon testi
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Aşağıdakilerden hangisinde spastisite kesinlikle görülmez?
A) Spinal kord yaralanması
B) Periferik polinöropati
C) Strok (inme)
D) Multipl skleroz
E) Serebral palsi

(Cevap B)
.Aşağıdaki kanser türlerinden hangisi radyoterapiye dirençlidir?
A) Küçük hücreli akciğer karsinomu
B) Nazofarenks karsinomu
C) Seminom
D) Malign melanoma
E) Mediastinal lenfoma

(Cevap D)

Kronik kolestazlı bir çocuğun beslenmesinde aşağıdakilerden hangisi verilmemelidir?
A) Bakır
B) Çinko
C) Karbonhidratlar
D) Yağda eriyen vitaminler
E) Orta zincirli yağ asitleri

(Cevap A)
Yanaklarında deriden kabarık kahverengi-kırmızı döküntüleri, vücudunda hipopigmente lekeleri
olan

ve

sık

nöbet

geçiren,

mental

retarde

erkek

hastanın

tanısında

hangisini

düşünürsünüz?
A) Nörofibromatozis
B) Giant nevüs sendromu
C) X-linked mental retardasyon
D) Tuberosklerozis
E) Sturge-Weber Sendromu
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(Cevap D)
Üç yaşındaki erkek hasta bu yıl dördüncü kez halsizlik, ateş, öksürük nedeniyle başvuruyor ve
pnömoni teşhisiyle hastaneye yatırılıyor. Alınan balgam kültüründe gram pozitif, katalaz
pozitif mikroorganizma ürüyor. Yapılan NBT (nitroblue tetrazolium) testi pozitif bulunan
hastada tanınız nedir?
A) Bruton agamaglobulinemi
B) Myeloperoksidaz eksikliği
C) Chediak-Higashi sendromu
D) Kronik granülomatöz hastalık
E) Hodgkin hastalığı

(Cevap D)

Yalnızca anne sütüyle beslenen 2.5 aylık erkek bebek kilo alamama yakınmasıyla getirildi.
Annenin önceki iki çocuğunun anne sütüyle yeterli şekilde beslendiği ifade edildi. Bebeğin
iştahının iyi olduğu, hiç kusmadığı ancak doğumdan beri sık ve sulu dışkılamasının
bulunduğu saptandı. Fizik bakıda sakral ve pretibial bölgelerde gode bırakan hafif bir ödem
vardı. İlk yapılması gereken test aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terde sodyum tayini
B) Laktoz tolerans testi
C) Dışkıda alfa-1 antitripsin testi
D) D-ksiloz absorbsiyon testi
E) Dışkı kültürü

Çinko eksikliğinde aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A) Büyüme-gelişme geriliği
B) Hipogonadizm
C) Normokrom normositer anemi
D) Yaralarda geç iyileşme
E) Konjenital anomaliler

Altı haftalık süt çocuğu tıkanma sarılığı nedeniyle kliniğe yatırıldı. Aşağıdakilerden hangisi bu
duruma neden olmaz?
A) Gilbert hastalığı
B) Alfa-1 Antitripsin eksikliği
C) Koledok kisti
D) Biliyer atrezi
E) Kistik fibrozis
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Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin kullanılması, yarık dudak-damak oluşma insidansını
azaltmaktadır?
A) Vitamin D
B) Folik asid
C) Vitamin C
D) Vitamin B12
E) Vitamin E

Onüç yaşında erkek hasta, sağ uyluk orta bölümünde lokal ağrı, lokal ısı artışı, şişlik ile
polikliniğe başvuruyor. Laboratuvar tetkikinde: lökositoz, sedimantasyon artışı, LDH artışı,
röntgende periostal yeni kemik oluşumu izleniyor. En olası tanınız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dev hücreli kemik tümörü
B) Ewing Sarkomu
C) Osteosarkom
D) Multipl myelom
E) Malign mezenkimal tümör

Gebelikte mortalite hızı yükselen ekstrauterin komplikasyon hangisidir?
A) Kolelitiyaz
B) Akut apandisit
C) Akut pankreatit
D) Akut intestinal obstrüksiyon
E) Dalak rüptürü

Tek taraflı geçici görme kaybı yakınması ile başvuran hastanın gözdibi muayenesinde retinal
arterlerde parlak spotlar saptanıyor. Bu bulgu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili olabilir?
A) Glokom
B) Neovaskülarizasyon
C) Retinal arter aterosklerozu
D) Retinal arterde kolesterol embolisi
E) Retinal arter dilatasyonu

Molar gebelikten sonra tercih edilebilecek en uygun kontraseptif yöntem hangisidir?
A) Bariyer metodlar
B) Oral kontraseptifler
C) RIA
D) Cerrahi sterilizasyon
E) Koitus interruptus
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Jinekoloji polikliniğine başvuran 16 yaşında bir genç kız adetlerinin başlamadığını belirtiyor.
Yapılan fizik muayenede 5-6 yıl önce başlayan meme gelişiminin normal, aksiller ve pubik
kıllanmanın varolduğu gözleniyor. Aşağıdaki patolojilerden hangisi düşünülmemelidir?
A) Gonadal disgenezis
B) Hymen imperforatus
C) Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu
D) Transvers vajinal septum
E) Vajinal agenezi

Dört yaşında kız çocuk iki aydır her defekasyon sonrası damlama tarzında taze rektal kanama
yakınması ile başvurdu. Rektal tuşede rektum arka duvarında saplı polip saptadınız. Bu
polipin tipi için aşağıdakilerden hangisi en yüksek olasılıktır?
A) Juvenil polip
B) Adenomatöz polip
C) Hiperplastik polip
D) Villöz adenom
E) Psödopolip

Geçirdiği kafa travması sonrasında bir pupilde dilatasyon, karşı tarafta hemiparezisi olan şuuru
kapalı bir hastada, aşağıdaki klinik tablolardan hangisi doğrudur?
A) Posttravmatik epilepsi
B) Unkal herniasyon
C) Tonsiller herniasyon
D) Subfaksial herniasyon
E) Horner sendromu

Aşağıdakilerden hangisi preterm eylemi önceden belirlemede daha güvenilirdir?
A) Estrogen/Progesteron yüksekliği
B) Alfa protein artışı
C) C Reaktif protein (CRP) artışı
D) Fetal fibronektin seviyesi artışı
E) Tümör nekrozis faktör (TNF) artışı

İnsülin tedavisi görmekte olan diabetik bir hastada, insülin sekresyonu hangi testle takip edilir?
A) Glukoz tolerans testi
B) Serum insülin düzeyi ölçümü
C) Serum C-peptit düzeyleri ölçümü
D) Pankreatik polipeptidin serum seviyesinin ölçümü
E) Serum glukagon düzeyi ölçümü
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Eritrazma etkenlerinden biri olup, kolonileri wood ışığında kırmızıdan portakal rengine değişen
floresan veren coryneform bakteri hangisidir?
A) C. minutissimum
B) C. xerosis
C) C. amycolatum
D) C. urealyticum
E) C. auris
Aşağıdakilerden hangisi lenfositik stroma ile karakterli meme karsinomudur?
A) İnvaziv duktal karsinom
B) İnvaziv lobüler karsinom
C) Tübüler karsinom
D) Müsinöz karsinom
E) Medüller karsinom
Çocukluk çağında orbitanın en sık görülen mezenşimal kökenli tümörü hangisidir?
A) Fibröz histiyositom
B) Rabdomyosarkom
C) Hemanjiyoperistom
D) Soliter fibröz tümör
E) Osteosarkom

Bronşiyal astmada aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
A) Bronş düz kaslarında hipertrofi
B) Goblet hücrelerinde artış
C) Curshmann spiralleri
D) Charcot leyden kristalleri
E) Nötrofilden zengin iltihabi hücreler
Parotis bezinin en sık görülen malign tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenoid kistik karsinom
B) Mukoepidermoid karsinom
C) Adenokarsinom
D) Asinik hücreli karsinom
E) Warthin tümörü
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AİDS tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi reversibl pankreatit ve ağrılı periferik
nöropatiye neden olur?
A) Didanozin
B) Zidovudin
C) Zalsitabin
D) Lamivudin
E) Sorivudin
İlerlemiş

Alzheimer

hastalığının

tedavisinde

kullanılan

Memantin'in

etki

mekanizması

aşağıdakiler-den hangisine uyar?
A) Asetilkolin prekürsörü
B)Kolinesteraz inhibitörü
C)Antioksidan
D) Doğrudan etkili kolinerjik agonist
E) N-metil D-aspartat antagonisti
Kalp yetmezliği tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisinin mortalite üzerine etkisi yoktur?
A) Beta blokerler
B) ACE inhibitörleri
C) Digoksin
D) Omeprilat
E) Spiranolakton
Normal insanlarda açlık döneminde belirgin hipoglisemi gelişmemesinde en erken rol oynayan
mekanizma nedir?
A) Glukokortikoidler
B) Glukagon
C) Somatomedin C
D) Somatostatin
E) Büyüme hormonu
Gastrointestinal sistem kanaması ile müracaat eden, splenomegalisi bulunan, lökosit sayısı:
120 000/mm3, trombosit sayısı: 790 000/mm3 olan bir olguda yapılan sitogenetik
incelemede t(9;22) saptanıyor. Tanınız nedir?
A) Akut lenfoblastik lösemi
B) Kronik lenfositik lösemi
C) Tüylü hücreli lösemi
D) Plazma hücreli lösemi
E) Kronik miyeloid lösemi
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Akut böbrek yetersizliğinin teşhisinde aşağıdaki parametrelerden hangisi daha duyarlıdır?
A) Serum kreatinin
B) 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi
C) Serum Cystatin C
D) 24 saatlik idrarda protein
E) Spot idrarda albumin-kreatinin oranı
X'e bağlı infantil hipogammaglobulinemide (Bruton hastalığı) temel patoloji aşağıdakilerden
hangisidir?
A) IL-2 eksikliği
B) Kompleman eksikliği
C) Fagositoz bozukluğu
D) Tirozin kinaz enzim defekti
E) İL 10 eksikliği
Aşağıdakilerden hangisi intrakraniyal basıncı arttırmaz?
A) Hipoventilasyon
B) Hipoksi
C) Pozitif basınçlı ventilasyon
D) Ketamin
E) Tiopental
Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu'nun patofizyolojisinde aşağıdaki inflamatuvar ajanlardan
hangisi en fazla sorumlu tutulmaktadır?
A) EGF-alfa
B) EGF-beta
C) IL-6
D) VEGF (Vasküler Endoteliyal Grovvth Faktör)
E) IL-12
Porfiria Cutane Tarda'da aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği sözkonusudur?
A) ALA dehidrataz
B) Hem oksijenaz
C) Ferroşelataz
D) Hem oksijenaz
E) Üroporfirinojen dekarboksilaz
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Seyahat hikayesi olan pnömonili bir hastadan alınan balgam yaymasında çok sayıda nötrofil
görülmesine karşın hakim bir mikroorganizma saptanamamışsa, hastada hiponatremi varsa ve
beta-laktam, aminoglikozid antibiyotiklere cevap alınamadıysa, olası bakteriyel etkeni üretmek
için aşağıdaki besiyerlerinden hangisinin kullanılması gerekir?

A) Kanlı agar
B) Çikolata agar
C) Thayer-Martin agar
D) EMB ya da Mac Conkey Agar
E) BCYE Agar

1. Anterolateral abdominal duvarın orta hattından sokulan iğne, aşağıdaki oluşumların
hangisinden geçmez?
a) Fascia profundus
b) Fascia transversalis
c) Fascia superficialis
d) Periton
e) M. transversus abdominis

2. Fossa pterygopalatina ile fossa cranii media’yı birbirine bağlayan oluşum aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Foramen ovale
b) Foramen sphenopalatinum
c) Foramen rotundum
d) Foramen spinosum
e) Fissura pterygomaxillaris

3. Aşağıda yer alan kaslardan hangisi plexus brachialis’in dalları tarafından innerve
edilmemektedir?
a) M. latissimus dorsi
b) M. deltoideus
c) M. pectoralis major
d) M. serratus anterior
e) M. Trapezius
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4. N. facialis’in gözyaşı ve tükrük bezlerine giden parasempatik liflerinin gangliyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ganglion oticum
b) Ganglion semilunare
c) Ganglion trigeminale
d) Ganglion geniculi
e) Ganglion pterygopalatinum

5. Radikal mastektomi ameliyatı geçirmiş bir hasta kolunu başının üzerine kaldıramıyorsa,
aşağıdakilerden hangisi zedelenmiştir?
a) N. axillaris
b) N. radialis
c) N. thoracicus longus
d) N. pectoralis medialis
e) N. pectoralis lateralis

6. Genel anestezi alan bir hastada, üst solunum yolunun tıkanması tehlikesi nedeniyle,
aşağıdaki kaslardan hangisinin mandibulaya yaklaştırılarak tespit edilmesi gerekir?
a) M. hyoglossus
b) M. genioglossus
c) M. transversus lingua
d) M. verticalis lingua
e) M. styloglossus

7. Vajina femoralisin en medialinde bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) A. femoralis
b) V. femoralis
c) N. femoralis
d) Canalis femoralis
e) Funiculus spermaticus

8. Aşağıdakilerden hangisine intravenöz kateter uygulanmaz?
a) V. jugularis externa
b) V. jugularis interna
c) V. cephalica brachii
d) V. mediana cubiti
e) V. basilica brachii
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9. Hem üst mediastende, hem de orta mediastende yer alan sinir aşağıdakilerden hangisidir?
a) N. vagus
b) N. laryngeus recurrens sinistra
c) N. laryngeus superior sinistra
d) N. phrenicus
e) N. splanchnicus major

10.Dış kulağa gelen ses dalgaları, membrana tympanica ve ossicula auditusun mekanik
titreşimine neden olduktan sonra, aşağıdakilerden hangisinin aracılığı ile fenestra vestibuliye
iletilir?
a) Reissner membranı
b) Ductus cochlearis
c) Basis stapedis
d) Fenestra cochlea
e) Fenestra tympani

11.Döllenmeden sonra uterusa implante olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Blastosist
b) Zigot
c) Morula
d) Blastomer
e) Gastrula

12.Hassall cisimcikleri aşağıdaki organların hangisinde yer alır?
a) Karaciğer
b) Pankreas
c) Timus
d) Testis
e) Akciğer

13.Eozinofillerde major bazik protein aşağıdakilerden hangisinden zengindir?
a) Arginin
b) Serin
c) Histidin
d) Lizin
e) Prolin
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14.Gözün kornea tabakasının epiteli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek katlı yassı epitel
b) Tek katlı kübik epitel
c) Tek katlı prizmatik epitel
d) Çok katlı keratinleşen yassı epitel
e) Çok katlı keratinleşmeyen yassı epitel

15.Sinir aksiyon potansiyelinin oluşumunda hücre membranından hangi iyon geçişi en
önemlidir?
a) Sodyum
b) Kalsiyum
c) Potasyum
d) Klor
e) Magnezyum

16.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir?
a) Anjiyotensinin aktivasyonu
b) Kardondioksit gazının değişimi
c) Sürfaktan yapımı
d) Oksijen gazının değişimi
e) Bradikinin aktivasyonu

17.M. quadriceps femoris kasında gelişen gerim (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Monosinaptik bir reflekstir
b) Reseptörü kas iğcikleridir.
c) Refleks merkezi medulla spinalistedir
d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder
e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür

18.Aşağıdakilerden hangisi osteoblastları uyaran faktörlerden değildir?
a) 1,25 Dihidroksikolekalsiferol
b) T3, T4
c) PGE2
d) hGH
e) Kortikosteroidler
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19.Vücuttaki tuz miktarına göre arteriyel kan basıncındaki değişiklikleri düzenleyen kan basıncı
kontrol mekanizması hangisidir?
a) Baroreseptör refleks
b) Kemoreseptör refleks
c) Santral sinir sisteminin iskemik cevabı
d) Renin-Anjiyotensin sistemi
e) Böbrek -vücut sıvısı sistemi

20.Aşağıdakilerden hangisi intestinal motiliteyi inhibe eden hormonlardandır?
a) Gastrin
b) Kolesistokinin
c) Sekretin
d) İnsülin
e) Motilin

21.Reaksiyon hızının ½ V max’a eşit olduğundaki substrat konsantrasyonu hangisini ifade eder?
a) Vmax/2
b) Km
c) Km/2
d) Vmax/Km
e) Menten eğrisi

22.Yenidoğanların midesinde bulunan ve kalsiyum varlığında kazeini parakazeine dönüştüren
enzim hangisidir?
a) Pepsin
b) Renin
c) Elastaz
d) Amilaz
e) Tripsin

23.Kaslarda üretilen amonyak hangisi üzerinden karaciğere taşınır?
a) Piruvat
b) -ketoglutaratα
c) Glutamin
d) Glutamat
e) Alanin
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24.Aşağıdakilerden hangisi karbomoil sentaz I üzerinden bir üre metabolizması aktivatörüdür?
a) N-asetil glutamat
b) N-asetil fumarat
c) N-asetil malat
d) Ornitin
e) Sitrülin

25.Aşağıdaki dehidrojenazlardan hangisi NADP koenzimini kullanır?
a) Piruvat dehidrojenaz
-ketoglutaratαb) dehidrojenaz
c) Gliseraldehid 3-fosfat dehidrojenaz
d) Mitokondriyal gliserol 3-fosfat dehidrojenaz
e) Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz

26.Aşağıda, bazı amino asitler ve onlardan elde edilen ürünler eşleştirilmiştir. Yanlış eşleştirme
hangi seçenekte verilmiştir?
a) Triptofan-melatonin
b) Tirozin-melanin
c) Glisin-glukoz
d) Metionin-homosistein
e) Serin-serotonin

27.Hemoglobin yapısında yer alan Hem’in sentezinde görev yapan enzimlerden hangisi kurşun
inhibisyonuna duyarlıdır?
a) ALA sentaz
b) ALA dehidrataz
c) Üroporfirinojen dekarboksilaz
d) Koproporfirinojen oksidaz
e) Protoporfirinojen oksidaz

28.Vücutta fazla miktarda kalsitriol varsa, böbreklerde hangisinin sentezi artar?
a) 24, 25 dihidroksikolekalsiferol
b) 25 hidrosikolekalsiferol
c) Kolekalsiferol
d) Ergokalsiferol
e) 1, 25 dihidroksikolekalsiferol
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29.Hangi vitamin eksikliğinde glutatyon redüktaz enziminin aktivitesi azalır?
a) Vitamin B12
b) Riboflavin
c) Tiyamin
d) Piridoksin
e) Folat

30.Ölüm sertliği (rigor mortis)’ nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalsiyum artışı
b) pH azalması
c) ATP azlığı
d) Proteoliz
e) Oksijen azlığı

31.Aşağıdakilerden hangisi glikozaminoglikanların yapısındaki tekrarlayıcı disakkarid
ünitelerini oluşturmaz?
a) Glukuronik asit
b) İduronik asit
c) Glukozamin
d) Fruktozamin

e) Galaktozamin
32.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen
hangisidir?
a) Plazma glukozu
b) Medulla hücrelerindeki glikojen
c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez
d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez
e) Fruktozun glukoza dönüştürülmesi
33.Aşağıdakilerden hangisi indirgen özelliği olmayan heksozdur?
a) Maltoz
b) Glukoz
c) Sukroz
d) Laktoz
e) Riboz
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34.Nefrotik sendromda elektroforezde artan plazma protein bandı hangisidir?
a) Alfa1 globulin
b) Beta globulin
c) Prealbumin
d) Alfa2 globulin
e) Albumin

35.Aşağıdakilerden hangisinin artmış idrar düzeyi vitamin B12 eksikliğini gösterir?
a) Homogentisik asit
b) Dihidrofolik asit
c) Metilmalonik asit
d) Hidroksiprolin
e) Metiyonin

36.Hangi hormon cAMP artışı ile sinyal iletmez?
a) Atriyal natriüretik faktör
b) ACTH
c) Kalsitonin
d) LH
e) PTH

37.Şiddetli eklem ağrısıyla başvuran ve kan PRPP (fosforibozil pirofosfat) sentetaz ve ürik asit
düzeyleri yüksek bulunan bir kişide hastalık tanısı için aşağıdakilerden hangisini
düşünürsünüz?
a) von Gierke
b) Eklem romatizması
c) Gut
d) Hiperparatiroidizm
e) Osteomalazi

38.Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin okside olmuş şekli makrofajlar tarafından tutularak
köpük hücre oluşumu ve aterosklerotik plak oluşumuna yol açar?
a) Şilomikronlar
b) VLDL
c) LDL
d) IDL
e) HDL
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39.Hücre içinde NADPH/NADP konsantrasyonunu yüksek düzeyde tutmada, aşağıdakilerden en
etkili olan reaksiyon hangisidir?
a) Laktat dehidrojenaz
b) Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz ve glukonolaktonaz birlikte
c) Elektron transport sistemi reaksiyonları
-gliserofosfat mekik sistemiαd)
e) Transketolaz ve transaldolaz reaksiyonları

40.DNA çift sarmalının açılmasını aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir?
a) DNA polimeraz-III
b) Primaz
c) Giraz
d) Helikaz
e) Ligaz

41.N. meningitidis ile gelişen septik şoktan bakterinin hangi bölümü sorumludur?
a) Kapsüler polisakkarit
b) Flagella
c) Fimbriya
d) Lipopolisakkarid

e) Dış membran proteinleri
42.Gastroenteritli bir hastanın dışkısından izole edilen bakterinin Shigella ya da E. coli
olduğunu ayırabilmek için hangi deney gereklidir?
a) Hareket
b) Laktoz fermentasyonu
c) Glukoz fermentasyonu
d) Gram boyama
e) MacConkey agarda üreme

43.Haemophilus influenzae, hangi nedenle 2 yaş altı çocuklarda daha sık enfeksiyon yapar?
a) İmmün sistemleri polisakkarid antijenlerine karşı antikor geliştirme yeteneğini henüz
kazanmamıştır
b) İmmün sistemleri protein antijenlerine karşı antikor geliştirme yeteneğini henüz kazanmamıştır
c) Hücresel immün sistemleri henüz gelişmemiştir
d) Enfeksiyon sırasında geçici nötropeni olur
e) Gelişmenin bu aşamasında bazı kompleman komponentleri oluşmamıştır
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44.Vadi ateşi (çöl romatizması) aşağıdaki şıklardan hangisine ilişkindir?
a) Kandidoz
b) Histoplazmoz
c) Fusaryoz
d) Koksidiyoidomikoz
e) Sporotrikoz

45.14alfa-lanosterol demetilaz enzimini inhibe ederek ergosterol biyosentezinin bozulmasına
yol açan antifungal aşağıdakilerden hangisidir?
a) Flukonazol
b) Flusitozin
c) Amfoterisin-B
d) Lipozomal nistatin
e) Ekinokandin

46.Viral enfeksiyonlarda sitotoksik T lenfositlerin savunmadaki önemli fonksiyonları
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Virüsle enfekte hücrelerin lizise uğratılması
b) Viral nükleik asitlerin nükleazlarla parçalanması
c) Serbest virüs partiküllerinin nötralize edilmesi
d) Hücre solunumunun bloke edilmesi
e) Viral kapsidlerin

lizise uğratılması

47.Bir hastanenin yenidoğan servisinde Staphylococcus aureus’un neden olduğu sepsis
salgını çıkmıştır. En olası kaynak için öncelikle kültür alınacak bölge aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
a) Kalın bağırsak
b) Boğaz
c) Burun
d) Vagina
e) Göz

48.Peptidoglikan, aşağıdaki bakteri cinslerinden hangisinin hücre duvarı yapısına ait bir özellik
olabilir?
a) Klamidyalar
b) Mikoplazmalar
c) Halobakteriler
d) Spiroketler
e) Metanobakteriler
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49.Menenjitli bir hastanın Beyin Omurilik Sıvı (BOS) yaymasında hücre içi gram negatif koklar
tespit edildi. Bu etkenin aşağıdakilerden hangisine yol açma olasılığı vardır?
a) Waterhouse-Friderichsen Sendromu
b) Toksik Şok Sendromu
c) Reye Sendromu
d) Fitz-Huge Curtis Sendromu
e) Yüzücü kaşıntısı

50.Aşağıdaki hücrelerden hangisinde MHC sınıf I molekülü bulunmaz?
a) Hepatositler
b) Nöronlar
c) Makrofajlar
d) Lökositler
e) Endotel hücresi

51.Aşağıdakilerden hangisi şarbon hastalığının epidemiyolojisi ve patogenezinde önemli
değildir?
a) Endosporların oluşması
b) Sağlıklı insan taşıyıcılar
c) Solunum yolu ile alınarak oluşmuş enfeksiyon
d) Letal ekzotoksin oluşumu
e) Antifagositik kapsül varlığı

52.Splenektomili bireylerde genellikle ölümle sonuçlanan protozoon hastalığı hangisidir?
a) Trikomoniyaz
b) Mikrosporidiyaz
c) Babezyoz
d) Amöbyaz
e) Giardiyaz

53.Orta Doğu’ya 6 ay önce ziyarette bulunmuş 42 yaşındaki bir kişi, idrarında kan gördüğünü
ifade ederek hastaneye başvurmuştur. Klinikte yapılan idrar incelemelerinde bakteriyel bir
etken saptanamamıştır. İdrarın mikroskobik incelemesinde çok sayıda eritrosit ve az miktarda
lökosit görülürken, oval helmint yumurtaları görülmüştür. Yumurtaların terminalinde küçük bir
diken de görülmektedir. Etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Fasciola hepatica
b) Dicrocoelium dentriticum
c) Schistosoma haematobium
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d) Fasciola gigantica
e) Schistosoma japonicum

54.Kavitasyonla giden pulmoner enfeksiyonu olan ve aynı zamanda beyin absesi gelişen
immün süpresif bir hastanın balgam yaymasında, gram ile zayıf olarak boyanan, gram negatif
görünümlü, içinde gram pozitif boyanmış tanecikler görülen, dallanan ince filamantöz yapılar
saptanıyor. Bu hastada etken olarak aşağıdakilerden en çok hangisini düşünürsünüz?
a) Fusobacterium
b) Actinomyces
c) Nocardia
d) Aspergillus
e) Tüberküloz dışı mikobakteri

55.Virus aşıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) İnaktive aşılar tarafından oluşturulan hücresel immün yanıt zayıftır
b) Canlı-atenüe aşılar IgA yanıtı oluşturmak suretiyle mukozal koruma sağlar
c) İnaktive aşılar tek doz uygulama ile kuvvetli ve uzun süreli koruma sağlar
d) Canlı-atenüe aşılar adjuvana gerek olmaksızın immünite oluştururlar
e) Canlı-atenüe aşı suşunun mutasyonla virulan forma dönme riski vardır

56.Hastanede yatan hastaların açık yaraları ve solunum yolu sekresyonlarından tek bir kez izole
edilmesinin, kesin enfeksiyon tanısı için yeterli kabul edilmemesi gereken bakteriyi
işaretleyiniz?
a) Haemophilus influenzae
b) Streptococcus pneumoniae
c) Listeria monocytogenes
d) Moraxella catarrhalis
e) Pseudomonas aeruginosa

57.Campylobacter jejuni’nin O:19 antijeni taşıyan suşları ile oluşan enfeksiyonu takiben
gelişebilen non-süpüratif komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Artrit
b) Maküler deri döküntüsü
c) Guillain-Barré sendromu
d) Hepatit
e) Nefrit
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58.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi adenilat siklazı aktive eden bir enterotoksin
üreterek ishale neden olur?
a) Escherichia coli
b) Bacteriodes fragilis
c) Staphylococcus aureus
d) Enterococcus faecalis
e) Clostridium botilinum

59.Aşağıdaki virüslerin hangisinde hemaglütinin glikoproteini yoktur?
a) Kızamık virüsü
b) Parainfluenza tip 1 virüsü
c) Parainfluenza tip 4 virüsü
d) Kabakulak virüsü
e) Respiratuvar sinsityal virüs

60.Aşağıdaki yapılardan hangisi virüslere hücre ve organ tropizmi sağlar?
a) Tegümen
b) Glikoprotein veya kapsid proteinleri
c) Viral nükleik asit
d) Konak kücre sitoplazmik

proteinleri

e) Sinsitya
61.Pankreasın en sık görülen malign tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duktal adenokarsinoma
b) Skuamöz hücreli karsinoma
c) Adenoid kistik karsinoma
d) Malign mikst tümör
e) Küçük hücreli karsinoma
62.Hiperplastik polipler için hangisi yanlıştır?
a) Gastrik poliplerin yaklaşık %75’ini oluştururlar.
b) Genellikle küçük, sesil ve çok sayıdadırlar
c) Nükleer değişiklikler gösteren displastik glandlardan oluşurlar
d) Rejeneratif polip olarak da bilinirler
e) Elongasyon ve dilatasyon gösteren gastrik foveolalar içerirler
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63.Tükrük bezi taşları (siyalolitiyazis) en sık hangi tükrük bezinde görülür?
a) Parotis
b) Submandibular gland
c) Sublingual gland
d) Minör tükrük bezleri
e) Lakrimal gland

64.Aşağıdaki lezyonların hangisinin etiyolojisinde human papilloma virus (HPV) yoktur?
a) Juvenil larengeal papilloma
b) Verruka vulgaris
c) Kondiloma akuminatum
d) Yüksek grade’li servikal intraepiteliyal neoplazi
e) Kondiloma lata

65.Santral sinir sisteminde yeni varyant Creutzfeld Jacob hastalığının (vCJD) histopatolojik
tanısında en değerli bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gliozis
b) Spongiozis
c) PAS pozitif amorf materyal birikimi
d) Lenfoplazmositer iltihabi hücre infiltrasyonu
e) Glial hücrelerde vakuolizasyon

66.Aşağıdakilerden hangisi ilgili epitelyum hücre tabakalarında metaplaziye neden olan faktör
değildir?
a) Gastroözofajial reflü
b) A vitamini eksikliği
c) Sigara içilmesi
d) Kolelitiyazis
e) Aganglionik megakolon

67.Dokuda tüberküloz basili ile meydana gelen granülomda (tüberkülde) hangisi bulunmaz?
a) Makrofajlar
b) Epiteloid hücreler
c) Mültinükleer dev hücreler
d) Lenfositler
e) Nötrofiller

O.E

179

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI
68.Yara iyileşmesinde iltihabi granülasyon dokusunun aşırı oluşumu ile ortaya çıkan piyojenik
granülom, morfolojik olarak ne tür bir lezyondur?
a) Lobüler kapiller hemanjiyom
b) Verrüköz hemanjiyom
c) Kavernöz hemanjiyom
d) Arteriyovenöz hemanjiyom
e) Venöz hemanjiyom

69.Aşağıdakilerden hangisi kemiğin tümöre benzer lezyonlarının özelliklerinden birisi değildir?
a) Klinik ve radyolojik olarak kemik tümörü imajı verirler
b) Otonom büyüme gösterirler
c) Kural olarak iyi huyludurlar
d) Residiv yapabilir ve bazen multipl olabilirler
e) Spontan remisyon gösterirler

70.Protein denaturasyonu sonucu meydana gelen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koagülasyon nekrozu
b) Yağ nekrozu
c) Likefaksiyon nekrozu
d) Kazeifikasyon nekrozu
e) Fibrinoid nekroz

71.Geç metastaz yapan, santral yerleşimli ve balgam sitolojisinin erken tanıda oldukça faydalı
olduğu akciğer kanseri hangisidir?
a) Adenokarsinom
b) Yassı hücreli karsinom
c) Büyük hücreli karsinom
d) Küçük hücreli karsinom
e) Karsinoid tümör
72.Trombosit kümelenmesini inhibe eden endoteliyal hücre kaynaklı, düşük molekül ağırlıklı
vazodilatör madde hangisidir?
a) Sitokin
b) Defensin
c) Nitrik oksit
d) Selektin
e) Tümör nekroz faktör
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73.Kırk yaşında erkek hastanın kronik alkol alım öyküsü var. Muayenede karaciğer sert ancak
büyük değil. Tomografide sirotik nodüller görülüyor. Aşağıdakilerden hangisi alkolü bırakması
halinde bile bu hasta için risk olmaya devam eder?
a) Hepatik adenom
b) Fokal nodüler hiperplazi
c) Hemanjiyom
d) Hepatosellüler karsinom
e) Kolanjiyokarsinom

74.Nöral tüp defekti olan infantlarda akut piyojenik menenjitin en sık sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Escherichia coli
b) Haemophilus influenzae
c) Neisseria meningitidis
d) Pneumococcus
e) Cryptococcus neoformans

75.Hipertansif kalp hastalığında en erken mikroskopik değişiklik hangisidir?
a) Miyositlerde büyüme
b) Hücre atrofisi
c) Miyositoliz
d) İnterstisiyel fibrozis

e) Fibröz skar odakları
76.SLE’de diffüz proliferatif glomerülonefritte görülen ve SLE için karakteristik olan immün
komplekslerin birikim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mezanşiyal matriks
b) Subendoteliyal bölge
c) Subepiteliyal bölge
d) Bazal membranlar
e) İnterstisiyum

77.Sigara tiryakisi 49 yaşındaki bir erkeğin akciğer grafisinde kitle belirleniyor ve kilo kaybettiği
gözleniyor. Hiponatremisi ve idrarı hiperozmolar olan hastada, bu bulgulara neden olan
muhtemel patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
a) Böbrek yetmezliği
b) Hipofiz yetmezliği
c) Conn sendromu
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d) Kalp yetmezliği
e) Uygunsuz ADH salınımı

78.Kesit yüzünde sıklıkla tebeşir gibi beyaz nekrozlar ve kalsifikasyonlar gösteren, büyümesi
ile meme derisinde odaksal çukurlaşmalara yol açan meme tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnfiltratif duktal karsinoma
b) Medüller karsinoma
c) Tübüler karsinoma
d) Lobüler karsinoma
e) Memenin Paget hastalığı

79.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan, erken dönemde hematojen metastaz yapabilen
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Leydig hücreli tümör
b) Seminom
c) Koryokarsinom
d) Teratokarsinom
e) Embriyonal karsinom

80.Genç erişkinlerde görülen spontan pnömotoraksın esas nedeni olan patolojik oluşum,
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Distal asiner amfizem
b) Parasiner amfizem
c) Bronşiektazi
d) Kistik fibrozis
e) Overinflation (fazla havalanma)

81.Aşağıdaki ilaç çiftlerinin hangisinde 1. ilaç 2. ilacın eliminasyonunu arttırır?
a) Etinil estradiol-İndometazin
b) Simetidin-Amiodaron
c) Difenhidramin-Kinidin
d) Ketokonazol-Nifedipin
e) Barbitürat-İmipramin
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82.Üç yaşındaki bir çocuk, yüksek dozda antihistaminik ilaç (prometazin) alması nedeniyle acil
servise getirilmiştir. Prometazin, zayıf bazik yapıda olup, pKa değeri 9.1’dir. Beyin dahil olmak
üzere dokulara dağılımı iyidir. Yapılan fizik muayenede kalp atım hızı 100/dk, kan basıncı 110/60
mmHg ve solunum hızı 20/dk bulunmuştur. Bu ilaç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) İdrar ile atılım hızı, NH4Cl- uygulanımı ile arttırılır
b) İdrar ile atılım hızı, NaHCO3 uygulanımı ile arttırılır
c) İlacın iyonizasyonu, kan pH’sında mide pH’sına göre daha fazla olacaktır
d) İlacın emilimi, ince bağırsaklara göre mideden daha hızlı olacaktır
e) Hemodiyaliz, tek etkin tedavi yöntemidir

83.Safra tuzuna bağımlılık göstermediği için özellikle karaciğer transplantasyonu sonrası tercih
edilen ve böbrek transplantasyonunda kurtarma tedavisi olarak da kullanılan kalsinörin
inhibitörü ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takrolimus
b) Siklosporin
c) Siklofosfamid
d) Mikofenolat
e) Azatioprin

84.Organofosfatlı insektisit zehirlenmelerinin tedavisinde kullanılan atropin, aşağıdaki
belirtilerden hangisi ortaya çıkıncaya kadar verilir?
a) Ter ve tükrük salgısının artması
b) Bradikardi
c) Konstipasyon
d) Konfüzyon
e) Cilt kızarıklığı ve ağız kuruluğu

85.Morfinin farmakolojik etkilerinden hangisine karşı tolerans gelişmez?
a) Analjezi
b) Hipotansiyon
c) Sedasyon
d) Konstipasyon
e) Öfori
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86.Kolinerjik ve adrenerjik nöronlardaki etkisiyle masif nörotransmitter salınımına neden olan
toksin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Botilinum toksini
b) Tetrodotoksin
c) Saksitoksin
d) Alfa latrotoksin
e) Omega konotoksin

87.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemiye neden olabilir?
a) Kalsitriol
b) Kortizol
c) Kalsitonin
d) Furosemid
e) Deksametazon

88.Hipertansiyonu bir antihipertansif ilaç ile kontrol altında olan bir hastaya, depresyonu
nedeniyle aşağıdaki ilaçlardan biri verilmiş, birkaç gün sonra yapılan ölçümde kan basıncının
yükseldiği görülmüştür. Bu ilaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Fluoksetin
b) Venlafaksin
c) Trazodon
d) İmipramin
e) Amitriptilin

89.Akut iyot entoksikasyonunda nişasta ile birlikte kullanılan antidot hangisidir?
a) Sodyum tiyosülfat
b) Sodyum nitrat
c) Potasyum nitrat
d) Amil nitrit
e) Potasyum hidroksid

90.Kronik ağrısı olan hastada, intratekal uygulamada otonom, duysal ve motor ileti
etkilenmeden analjezi oluşması isteniyor ise, aşağıdaki ilaçlardan hangisi seçilmelidir?
a) Bupivakain
b) Morfin
c) Lidokain
d) İndometazin
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e) Tetrakain

91.Kırk yaşında bayan hasta, yağlı yemeklerden sonra meydana gelen sağ üst kadranda
şiddetli ağrısı nedeniyle gastroenteroloji polikliniğine başvuruyor. Yapılan üst batın
ultrasonografisinde safra taşı saptanır. Son 5 gün içinde zaman zaman şiddetlenen baş ağrıları
da olduğunu ifade eden hastanın, yapılan fizik muayenesinde Tansiyon arteriyel (TA): 160/100
mmHg ve nabız dakika sayısı (NDS): 70/dak olarak bulunuyor. Bu hasta için aşağıdaki ilaç
gruplarından hangisi uygun değildir?
a) Kalsiyum kanal blokerleri
b) Beta blokerler
c) Tiazid tip diüretikler
d) Alfa blokerler
e) Anjiyotensin reseptör blokerleri

92.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir?
a) Eroin
b) Butorfanol
c) Difenoksilat
d) Tebain
e) Fentanil

93.Nükleer reseptörleri aracılığı ile gen transkripsiyonunu kontrol eden vitamin aşağıdakilerden
hangisidir?
a) A vitamini
b) C vitamini
c) E vitamini
d) K vitamini
e) Folik asit

94.Aşağıdaki reseptörlerden hangisindeki etkinin oluşmasında, cAMP artışı rol oynar?
a) Alfa-1
b) Alfa-2
c) Beta-1
d) Nikotinik tip asetilkolin reseptörleri
e) M2 tip muskarinik reseptörler
95.Aşağıdakilerden hangisi dijital duyarlılığını arttıran faktörlerden değildir?
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a) Kaşeksi
b) Hipokalemi
c) Hiperkalsemi
d) Hipermagnezemi
e) Böbrek ve karaciğer yetmezliği
96.Plazmasında psödokolinesteraz bulunan bir kişide uzun süreli apne gelişmesine yol
açabilen ilaç hangisidir?
a) Panküronyum
b) Dantrolen
c) T-Tubokürarin
d) Süksinilkolin
e) Atroküryum

97.Bağırsak amebiyazisi (amipli dizanteri) tedavisinde lümendeki parazitlerin de etkili bir
şekilde yok edilmesi için metronidazol tedavisi sonrası hangi antiprotozoal ilaç eklenmelidir?
a) Emetin
b) Diloksanid
c) Meglumin antimonyat

d) Seknidazol
e) Klorokin
98.Aşağıdaki ilaçlardan biri ile tedavi görmekte olan bir hastaya manik-depresif tanısı
konulunca tedaviye mutat dozlarda lityum eklenmiş, ancak birkaç gün sonra lityum
zehirlenmesi belirtileri görülmüştür. Hekim iyi bir anamnez sonunda olayın hastanın
kullanmakta olduğu diğer ilaçtan kaynaklandığını anlamıştır. Lityum zehirlenmesine neden olan
bu ilaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Teofilin
b) Diklofenak
c) Penisilin
d) İmipramin
e) Nifedipin

99.İnfluenza virüsü A ve B üzerinde etkili, oral olarak uygulanabilen antiviral ilaç
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amantadin
b) Ribavirin
c) Zanamivir
d) Oseltamivir
e) Rimantadin
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100.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi düşük HDL (yüksek dansiteli lipoprotein) kolesterol
düzeylerini yükseltmede en etkili olarak bulunmuştur?
a) Östrojenler
b) Etanol
c) Statinler
d) Fibratlar
e) Niasin

1. Hipertansif acil ve anstabil anjina tanısı alan hastada, aşağıdaki ilaçlardan hangisi tercih
edilmelidir?
a) Diazoksit
b) Labetalol
c) Kısa etkili nifedipin
d) Minoksidil
e) Hidralazin

2. Aşağıdaki elektrokardiyografi bulgularından hangisi koroner arter hastalığı belirtisi değildir?
a) ST segment elevasyonu
b) Patolojik Q dalgası
c) T dalga inversiyonu
d) ST segment depresyonu
e) Kısa PR intervali

3. Akut atriyal fibrilasyonlu bir hastada genel durum hızla bozuluyor ve hipotansiyon gelişiyor.
Bu durumda tedavi seçeneğiniz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Dijitalizasyon
b) Dijitalizasyon + kinidin kombinasyonu
c) Amiodaron infüzyonu
d) Beta-bloker verilmesi
e) Elektriksel kardiyoversiyon
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4. Sağ kalp kateterizasyonu sırasında pulmoner kapiller kama basıncı ile sol ventrikül basıncı
arasında diyastolik gradyan farkı oluşumu, aşağıdaki kapak patolojilerinden hangisiyle
ilişkilidir?
a) Mitral darlığı
b) Mitral yetersizliği
c) Aort darlığı
d) Aort yetersizliği
e) Triküspit yetersizliği

5. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sigara içenlerde daha az görülür?
a) Pnömoni
b) Akciğer adenokanseri
c) Hipersensitivite pnömonisi
d) Lenfanjiyoleiyomyomatozis
e) Eozinofilik granüloma

6. Akciğer tüberkülozu aşağıdakilerden hangisinde daha fazla görülür?
a) Silikozis
b) Bisinozis
c) Asbestozis
d) Talkozis
e) Stannozis

7. Mide asidi aspirasyonu sonucu akut nefes darlığı, siyanoz, taşipne, taşikardi gelişen bir
hastada seçeceğiniz ilk tedavi şekli ne olmalıdır?
a) Bronkodilatör tedavi
b) İntravenöz mayi
c) Mekanik ventilasyon
d) Trakeal aspirasyon
e) Sistemik steroid

8. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde alveol materyalinde Surfaktan İlişkili Protein A (SP-A)
pozitiftir?
a) Churg-Strauss Sendromu
b) Pulmoner alveolar proteinozis
c) İdiyopatik pulmoner hemosiderozis
d) Pulmoner lenfanjiyoleiyomyomatozis
e) Pulmoner alveoler mikrolitiyazis
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9. Kramp şeklinde karın ağrısı ve diyareyi takiben hematokezya tanımlayan 70 yaşındaki
hastada, en uygun tanı aşağıdakileden hangisidir?
a) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
b) Anjiyodisplazi
c) Kolonik iskemi
d) Enfektif kolit
e) Meckel divertikülü

10.Aşağıdakilerden hangisi safra asit havuzunun azalması sonucu malabsorbsiyona neden
olur?
a) İleal bypass
b) Kör loop
c) Kronik karaciğer hastalığı
d) Safra yolu tıkanıklığı
e) Zollinger Ellison sendromu

11.Yirmi yıllık diyabet ve mikrovasküler komplikasyonları gelişmiş olan 56 yaşındaki erkek
diyabetik hastanın, geceleri fenalık hissi oluyor. O sırada bakılan arteriyel tansiyon (TA) ve EKG
normal saptanıyor. Periferik arterleri çok zayıf olarak palpe edilen hastaya öncelikle ne
öneririsiniz?
a) Koroner anjiyografi
b) Periferik anjiyografi
c) Efor testi
d) Ekokardiyografi
e) Miyokard perfüzyon sintigrafisi

12.Karsinoid sendromun en az neden olma olasılığı olan kardiyak lezyon hangisidir?
a) Trikuspid yetersizliği
b) Trikuspid darlığı
c) Mitral darlığı
d) Pulmoner darlık
e) Pulmoner yetersizlik
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13.Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinin hangisinin eksikliğinde hem protrombin zamanı hem
aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) uzar?
a) Faktör VII
b) Faktör X
c) Faktör VIII
d) Faktör IX
e) Faktör XII

14.Aşağıdakilerden hangisinde trombositopeni görülmez?
a) Hipotermik anestezi
b) Penisilin kullanımı
c) Bernard Soulier Sendromu
d) İdiyopatik trombositopenik purpura
e) Karaciğer hastalıkları

15.Memeye en sık metastaz yapan malign tümörler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akciğer kanserleri
b) Baş-boyun tümörleri
c) Mediasten tümörleri
d) Karşı meme tümörleri
e) Tiroid kanserleri

16.Aşağıdaki sarkomlardan hangisi özellikle paraneoplastik sendrom olarak hipoglisemi
yapması açısından ilişkilidir?
a) Rabdomyosarkom
b) Alveolar yumuşak parça sarkomu
c) Malign fibröz histiyositom
d) Retroperitoneal fibrosarkom
e) Mezotelyoma

17.Aşağıda belirtilen glomerüler hastalıklardan hangisi ile kronik hepatit C virüs enfeksiyonu
arasında ilişki yoktur?
a) Tip II veya esansiyel mikst kriyoglobulinemi
b) Membranoproliferatif glomerülonefrit
c) Minimal değişiklik hastalığı
d) Membranöz nefropati
e) Tip III mikst kriyoglobulinemi
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18.İdrar muayenesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması, hematürinin glomerüler kaynaklı
olmadığını düşündürür?
a) Eritrosit silendirlerin varlığı
b) Günlük 500 mg’ın üzerinde proteinüri
c) Dismorfik eritrosit varlığı
d) Akantosit varlığı
e) Kan pıhtısı

19.Aşağıdakilerin mikroorganizmalardan hangisinin gastroenteritinde, gaitada nötrofil
görülmez?
a) Salmonella
b) Shigella
c) Yersinia enterocolitica
d) Campylobacter
e) Vibrio cholerae

20.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde relatif bradikardi beklenmez?
a) Tifo
b) Tularemi
c) Mikoplazma pnömonisi
d) Akut bakteriyel menenjit
e) Difteri

21.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Hastalığı’ndaki damar tutulum örneklerinden değildir?
a) Pulmoner emboli
b) Serebral venöz tromboz
c) Yüzeyel tromboflebit
d) Budd-Chiari Sendromu
e) Derin ven trombozu

22.Aşağıdakilerden hangisi diyabetik nöropatiler içinde yer almaz?
a) Simetrik duyusal periferik nöropati
b) Alt ekstremite proksimal motor nöropatisi
c) İskemik monomelik nöropati
d) Mononöritis multipleks
e) Tuzak nöropati
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23.Anksiyete bozukluklarında kullanılan temel savunma düzeneği hangisidir?
a) Bastırma
b) Yüceleştirme
c)

Bölme

d) Döndürme
e) Saplanma
24.Aşağıdakilerden hangisi yaşlı hastalarda diğerlerine göre daha nadir epileptik nöbet
nedenidir?
a) Serebrovasküler hastalıklar
b) Kafa travması
c) Arteriyovenöz malformasyon
d) Metabolik bozukluklar
e) İlaç kullanımı

25.Primer intraserebral kanamaların en sık görüldüğü lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Putamino-kapsüler bölge
b) Derin hemisferik ak madde (Lober)
c) Talamus
d) Serebellum
e) Pons

26.Doku transglutaminazlarına karşı dolaşan IgA otoantikorları hangi hastalığı diğerlerinden
ayırır?
a) Lineer IgA hastalığı
b) Büllöz pemfigoid
c) Dermatitis herpetiformis
d) Epidermolizis bullosa acquisita
e) Büllöz lupus eritematozus

27.Aşağıdaki kanserlerden hangisinin primer tedavisi radyoterapidir?
a) Larinks kanseri
b) Nazofarinks kanseri
c) Dil kanseri
d) Özofagus kanseri
e) Parotis kanseri
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28.Aşağıdakilerden hangisi malign mide ülserleri ile ilgili özelliklerden değildir?
a) Ülser sığ olup genellikle genişliği derinliğinden fazladır
b) Kardia seviyesinin üstündeki ülserler maligndir
c) Hampton çizgisi görülür
d) Ülser profilde mide lümeni içerisine lokalize kalır, kurvatura taşmaz
e) Ülserin konturları düzensiz ve nodülerdir

29.Bağışıklama ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Oral Polio aşılamasının ardından bebeğe iki saat süreyle anne sütü verilmemelidir
b) Aşıları eksik kalmış çocuklarda aşı takvimine kalındığı yerden devam edilir
o

c) 38.5 C’den düşük ateş, malnutrisyon, üst solunum yolu enfeksiyonları aşılama için kontrendikasyon
oluşturmaz
d) Aşı takviminde yer alan iki canlı aşı arasında süre bırakmaya gerek yoktur
e) İmmün yetmezlik bağışıklama için bir kontrendikasyondur

30.Neden sonuç ilişkisini ortaya koyma açısından kanıt düzeyi en yüksek araştırma türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kohort
b) Kesitsel
c) Randomize
d) Olgu-kontrol
e) Ekolojik

31.On yaşında kız çocuğunun genital örneklerinde veya serumunda aşağıdakilerden hangisinin
saptanması seksüel istismarı düşündürmez?
a) Klamidya
b) Sifiliz
c) Gonore
d) Herpes simleks tip 1
e) Sperm

32.Mikroftalmi, mikrosefali, koryoretinit ve yenidoğan döneminde peteşial döküntü öyküsü olan
mental retarde çocuktaki tanınız aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kromozomal bir sendrom
b) TORCH enfeksiyonu
c) Fetal alkol sendromu
d) Galaktozemi
e) Hiperamonemi
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33.Dört aylık bir bebekte vitamin D eksikliğine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Kraniyotabes
b) Bowleg (Genu varum)
c) Raşitik rosary
d) Düşük serum fosfat düzeyleri
e) Yüksek alkalen fosfat düzeyleri

34.Aşağıdakilerden hangisi diabetes insipidus’a yol açmaz?
a) Hipofiz adenomu
b) Renal epiteliyal ADH reseptör defekti
c) Hipokalemi
d) Hiperkalsemi
e) Adrenal yetersizlik

35.Normal anyon gap’li asidoz, sıklıkla aşağıdakilerden hangisi ile meydana gelir?
a) Diabetes mellitus
b) Renal tübüler asidoz
c) Nefrotik sendrom
d) Üremi
e) Şok

36.Aşağıdakilerden hangisi yanıklı bir çocukta hastaneye yatış endikasyonu değildir?
a) Şüpheli çocuk suistimali
b) Ekstremitede elektrik yanıkları
c) Perine yanıkları
d) Takibin daha uygun şartlarda yapılabilmesi
e) Tetanoza karşı bağışık olmamak

37.42 gestasyon haftasında 3600 gram doğmuş ve anne sütü ile beslenen bebekte, 2 haftayı
geçen uzamış hiperbilirubinemi vardır. Fizik muayenede bebek doğumundan beri kilo
almamıştır. Tonüsü azalmış ve umbilikal hernisi vardır. Ön fontaneli 4x6 cm boyutlarında olan
bu bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Crigler-Najjar Sendromu
b) Gilbert Hastalığı
c) Biliyer atrezi
d) Hipotiroidizm
e) Galaktozemi
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38.Kawasaki hastalığının akut fazında (1-10 gün) mortalite aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Febril konvülziyonlar
b) Aspirin intoksikasyonu
c) Miyokard iskemisi
d) Koroner arter anevrizması
e) Miyokardit

39.Salmonella osteomiyeliti hangi çocuklarda yaygın bir problemdir?
a) Orak hücreli anemili çocuklar
b) Hayvanlarla temas eden çocuklar
c) Pastörize olmayan süt tüketen çocuklar
d) Daha öncesinde antibiyotik kullanım öyküsü olan çocuklar
e) Orak hücre anemi taşıyıcısı olan çocuklar

40.Aşağıdaki patojenlerden hangisi erken başlangıçlı neonatal sepsise yol açmaz?
a) B Grubu streptokoklar
b) Listeria monocytogenes
c) Escherichia coli
d) Staphylococcus epidermidis
e) Haemophilus influenzae

41.2.7 kg ağırlığında term infant, supin pozisyonuna getirildiğinde respiratuvar distres
gözleniyor. Fizik muayenede mikrognati ve yarık damak saptanıyor. En olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) CHARGE sendromu
b) Hemifasiyal mikrozomi sendromu
c) Down sendromu
d) Pierre-Robin sendromu
e) Hipotiroidizm

42.Aşağıdaki durumlardan hangisinin perianal fistüle predispozisyon oluşturma olasılığı daha
yüksektir?
a) Tüberküloz
b) Crohn hastalığı
c) İmperfore anüs
d) Ülseratif kolit
e) Myelomeningosel
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43.Takipne, beslenirken terleme ve kilo alamama yakınmaları olan 3 aylık asiyanotik bebekte,
triküspid odakta pansistolik üfürüm duyulmaktadır. Telekardiyografisinde kalp gölgesi büyük,
vasküler gölgeler artmıştır. Hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Büyük arterlerin transpozisyonu
b) Pulmoner stenoz
c) Fallot tetralojisi
d) Ventriküler septal defekt
e) Patent duktus arteriosus

44.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Prostaglandin E1 infüzyonu gereklidir?
a) Pulmoner atrezili 5 günlük bebek
b) Total anormal pulmoner venöz dönüşlü 1 günlük bebek
c) Büyük arterlerin transpozisyonu olan 2 aylık bebek
d) Trunkus arteriozu olan 10 günlük bebek
e) Fallot tetralojisi olan 3 günlük bebek

45.Vücudunda yaygın purpuralar gözlenen bir çocukta, ağlamalar sonrasında subkonjonktival
peteşiler görülüyor. Yapılan laboratuvar incelemelerinde hemoglobin miktarı %11.4 g,
3

3

hematokrit değeri %33, lökosit sayısı 6 800 mm trombosit sayısı 224 000 /mm , kanama zamanı
19 dakika, protrombin zamanı 11 saniye ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 saniye
olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemofili A
b) Hemofili B
c) Hemofili C
d) Disfibrinojenemi
e) Glanzmann trombastenisi

46.İki haftadan uzun süreli glukokortikoid tedavisi alan hastalarda, tedavinin hızla kesilmesi
glukokortikoid eksikliği bulgularının ortaya çıkmasına neden olur. Aşağıda belirtilerden hangisi
glukokortikoid eksikliği bulgusu değildir?
a) Halsizlik
b) Başağrısı
c) Hipotansiyon
d) Hiponatremi, hiperkalemi
e) Artralji
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47.Eklem ağrısı ile başvuran ve bilateral böbrek taşları bulunan 5 yaşındaki erkek çocuğun, 7
yaşındaki kız kardeşinde de benzer yakınma ve bulgular mevcuttur. Bu erkek çocukta
aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Sistemik lupus eritematozus
b) Jüvenil romatoid artrit
c) Primer hiperoksalüri
d) Ailesel Akdeniz Ateşi
e) Henoch Schonlein vasküliti

48.İntrauterin büyüme geriliği olan bebeklerde, hipogliseminin patogenezinde hangisi yer
almaz?
a) Doku glikojen depolarının azalması
b) Hiperinsülinizm
c) Glukoneogenezisin artması
d) Hipoksi
e) Hipotermi

49.Diabetli annelerin bebeklerinde görülme olasılığı olmayan kardiyak anomali hangisidir?
a) Atriyal septal defekt
b) Aort koarktasyonu
c) Ventriküler septal defekt
d) Pulmoner stenoz
e) Trunkus arteriozus

50.Demir eksikliği anemisinin birinci evresinde aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Ferritin azalır
b) Transferrin saturasyonu azalır
c) Eritrosit protoporfirini artar
d) Hemoglobin düşer
e) MCV düşer

51.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozis hastalığında akciğer enfeksiyonlarında sorun
oluşturan mikroorganizmalardan birisi değildir?
a) Pseudomonas aeruginosa
b) Staphylococcus aureus
c) Streptococcus pneumoniae
d) Haemophilus influenzae

e) Aspergillus fumigatus
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52.Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda tekrarlayan “wheezing” (hışıltı) ataklarına neden olmaz?
a) Trakeobronkomalazi
b) Kistik fibrozis
c) Gastroözofageal reflü
d) Astım
e) Bronşektazi

53.Teratojen ilaçlardan hangisi bebekte kalpte Ebstein anomalisinden sorumludur?
a) Aspirin
b) Kumadin
c) Talidomid
d) Lityum
e) Vitamin D

54.Diyaresi olan bir çocukta gayta mikroskopisinde bol lökosit saptanması aşağıdakilerden
hangisini düşündürmelidir?
a) Shigellosis
b) S. typhi
c) Entamoeba histolytica
d) Yersinia enterocolitica
e) Nonspesifik kolit

55.Adölesan bir kız çocuğunda karın ağrısı, kilo kaybı, anemi, kronik ve tekrarlayan semptomlar
aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşündürmelidir?
a) Henoch-Schönlein purpurası
b) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
c) Hamilelik
d) Pelvik inflamatuvar hastalık
e) İrritabl bağırsak hastalığı

56.Su çiçeği geçirdikten sonra vücudunda yaygın ekimozlar, hemorajik ve nekrotik Iezyonlar
nedeniyle çocukta purpura fulminans saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Antitrombin eksikliği
b) Edinsel protein C eksikliği
c) Disfibrinojenemi
d) Anti-fosfolipid sendromu
e) Henoch-Schönlein purpurası
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57.ALL tanısı konduktan sonra L- asparaginaz ve steroid tedavisi alan bir çocukta, 12 saatlik
uzun bir uçak yolculuğunu ve ishali takiben aniden dispne, göğüs ağrı ve hemoptizi ortaya
çıkıyor. Bu çocuktaki en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akut şok gelişimi
b) Steroid yan etkilerinden duodenal ülser ve sonuçları
c) Pulmoner emboli
d) Anti-fosfolipid sendromu
e) Kalp yetersizliği

58.Aşağıdakilerden hangisi lenfadenopatiye neden olmaz?
a) Histoplazma
b) Sistemik lupus eritematozus
c) Fenitoin alımı
d) Sarkoidoz
e) Toksokara kanis enfestasyonu

59.Aşağıdakilerden hangisi A vitamini eksikliğinin bulgusu değildir?
a) Folliküler hiperkeratoz
b) Kseroftalmi
c) Gece körlüğü
d) Retina tüberkülleri
e) Bitot lekeleri

60.Kanama diyatezine yol açan metabolik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herediter fruktoz intoleransı
b) Glikojen depo hastalığı tip Ia
c) Sistinozis
d) Mukopolisakkaridoz

e) Nonketotik hiperglisemi
61.Piyojenik karaciğer absesinin en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süpüratif kolanjit
b) Akut apandisit
c) Akut pankreatit
d) Meckel divertikülü
e) Mezenter lenfadenit

O.E

199

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI

62.Gastrointestinal sistemde cerrahi sonrası esas enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alanin
b) Valin
c) Lözin
d) İzolözin
e) Glutamin

63.Aşağıdakilerden hangisi gastroözofagiyal reflü sonucu oluşmaz?
a) Özofajit
b) Barret özofagusu
c) Striktür
d) Aspirasyon
e) Akalazya

64.Aşağıdakilerden hangisi alkolik pankreatitin gelişme mekanizmalarından değildir?
a) Pankreatik sıvıdaki enzim protein konsantrasyonunda artma
b) Pankreatik kan akımında artma
c) Pankreatik kanal permeabilitesinde artma
d) Pankreas kanal içinde kalsiyum presipitasyonu
e) Oddi sfinkter spazmı

65.Laparoskopik kolesistektomi uygulanan bir hastanın patoloji raporu müsküler tabaka
invazyonu bulunan adenokanser gelirse, bu hastaya yapılacak en uygun yaklaşım nedir?
a) Hastaya yapılan ameliyat yeterlidir
b) Hastaya kemoterapi uygulanır
c) Hasta tekrar çağrılıp genişletilmiş kolesistektomi uygulanır
d) Radyoterapi uygulanır
e) Hormonoterapi

uygulanır

66.Aşağıdaki organ sekresyonlarından hangisinde en fazla potasyum bulunur?
a) Pankreas
b) İleum
c) Kolon
d) Tükrük
e) Mide
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67.Çalıştığı atelyede kullandığı kaynak makinası patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan
hasta acil servise getirilmiştir. Yapılan muayenede gövde ön yüzü, boyun ve yüzde, her iki üst
ekstremite ön yüzünde toplam %35 üçüncü derece yanığı olduğu görüldü. 25 yaşında olan
hastaya acil müdahelede ilk yapılması gereken hangisidir?
a) Damar yolu açılıp mayi replasmanı yapılmalıdır
b) İdrar sondası uygulanıp mayi replasmanı monitörize edilmelidir
c) Tetanoz aşısı yapılmalıdır
d) Geniş spektrumlu antibiyotik uygulanmalıdır
e) Hava yolu kontrol edilip hava yolu açıklığı sağlanmalıdır

68.Aşağıdakilerden hangisi diferansiye tiroid kanserlerinde prognoza etki eden faktörlerden
değildir?
a) Lenf nodülü metastazları
b) Lokal tümör metastazı
c) Kemoterapi
d) Radyoaktif iyot tedavisi
e) TSH supresyon tedavisi

69.Seksen yaşındaki bir kadın karın ağrısı ve obstipasyonla geliyor. Muayenesinde afebril ve
hafif taşikardik olduğu, abdomenin distandü ve timpanik olduğu fakat peritoneal bulguların
olmadığı görülüyor. Abdominal röntgende sigmoid volvulusu düşündüren bulgular mevcuttur.
Hastaya ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Laksatif ve temizleyici enemalar uygulanması
b) Baryum enema
c) Rijid sigmoidoskopi
d) Sigmoid rezeksiyon
e) Transvers kolostomi

70.Herediter meme/over kanseri sendromu, aşağıdaki genlerden hangisinin bulunmasında en
yüksektir?
a) p53 geni
b) BRCA-1 geni
c) BRCA-2 geni
d) RAS geni
e) Retinoblastom geni
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71. ve 72. soruları aşağıdaki vakaya göre cevaplayınız.Araç dışı trafik kazası sonucu solunum
sıkıntısı ile acil servise getirilen bir hastada kan basıncı: 80/50 mmHg, nabız: 126/dk, solunum
sayısı: 36/dk’dır. Trakeada sola deviasyon, perküsyonla sağ hemitoraksta hiperrezonans,
dinlemekle sağ akciğer seslerinde azalma ve boyunda venöz dolgunluk saptanmıştır.
71.Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kardiyak tamponad
b) Yelken göğüs
c) Tansiyon pnömotoraks
d) Diyafragma rüptürü
e) Akciğer kontüzyonu

72.Bu hastada yapılması gereken ilk işlem nedir?
a) Endotrakeal entübasyon
b) Perikardiyosentez
c) Akciğer grafisi
d) Göğüs tüpü
e) İğne dekompreson

73.Beyin kan akımını en fazla arttıran anestezik ajan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sevofluran
b) Desfluran
c) Halotan
d) İzofluran
e) Azot protoksit

74.Üst üriner sistem tümörü olanlarda, üriner sistemin görüntülenmesinde en sık hangi
bulguya rastlanır?
a) Kitle
b) Dolma defekti
c) Hidronefroz
d) Fonksiyon kaybı
e) Gecikmiş fonksiyon
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75.Yarık damak ameliyatının amaçları arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Velofarengeal kompetansın sağlanması
b) İşitmenin korunması
c) Emmenin etkin hale getirilmesi
d) Yüz büyümesinin korunması
e) Fonksiyonel oklüzyon

76.Osteosarkoma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kemiğin diyafiz kısmı en sık tutulan lokalizasyondur
b) En sık hayatın ikinci dekadında görülür
c) Metastazları genellikle hematojendir
d) Osteosarkomlarda benign dev hücrelere sıklıkla rastlanabilir
e) Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da gelişebilir

77.Altmışbeş yaşında bir erkek hasta banyoda ayağı kayarak düşüyor, çenesi ve yüzü şiddetli
bir şekilde küvetin kenarına çarpıyor. Acil servise geldiğinde yapılan muayenesinde, kas
gücünün üst ekstremitelerde 2/5, alt ekstremitelerde ise 4/5 olduğu belirleniyor. Bu hasta ile
ilgili olarak hangisi doğrudur? (Tam kas gücü (5/5) olarak kabul edilecektir)
a) Bu tablo Brown-Séquard sendromu ile uyumludur
b) Bu tablo santral kord sendromu ile uyumludur
c) Bu hasta tam (komplet) omurilik kesisidir
d) Bu hastada anal sfinkter muayenesinin bir değeri yoktur
e) Bu tablo anterior kord sendromu ile uyumludur

78.Elli yaşında sağlıklı erkek hasta, beş aydır devam eden başağrısı ve görme bozukluğu
şikayeti ile başvuruyor ve yapılan kraniyal magnetik rezonans (MR) inceleme sonucunda,
sellar-suprasellar uzanımı olan yer kaplayan bir lezyon belirleniyor. Yapılacak ek tetkik
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Nöro-psikiyatrik testler
b) Elektroensefalografi (EEG)
c) Nöro-endokrin inceleme
d) Lomber ponksiyon
e) Elektromiyografi
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79.Ellialtı yaşında bayan hasta, 3 aydır özellikle yatakta sağdan sola dönerken meydana gelen,
saniyeler süren şiddetli vertigo yakınmaları ile geliyor. Yapılan kulak burun boğaz
muayenesinde, Dix-Hillpike testi sırasında periferik karakterde sağda geotropik nistagmus
görülüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Malign pozisyonel vertigo
b) Serebral dolaşım bozukluğu
c) Meniere hastalığı
d) Benign paroksismal pozisyonel vertigo
e) Akustik nörinom

80.Aşağıdakilerden hangisi süpüratif otitis medianın ekstrakraniyal komplikasyonlarından
biridir?
a) Ekstradural abse
b) Subdural abse
c) Beyin absesi
d) Subperiosteal abse
e) Lateral sinus trombozu

81.Diyafragma paralizisinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Malign mediastinal tümörler
b) Pnömoni sonrası
c) Tiroid ameliyatı komplikasyonu
d) Kalp ameliyatı komplikasyonu
e) Vertebra travması komplikasyonu

82.Aşağıdakilerden hangisi abdominal aort anevrizmasının özellikleri arasında yer almaz?
a) Erkeklerde daha sık görülür
b) Çoğu asemptomatik olmasına rağmen palpe edilebilir
c) Rüptür %80 arka duvarda ve retroperitona olur
d) Genişleme hızı çap artımı ile ters orantılıdır
e) Tanı ve takipte en sık kullanılan yöntem ultrasonografidir
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83.Tip 1 nörofibromatozisli olgularda en sık görülen oküler bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kornea sensitivitesinde azalma
b) Glokom
c) Optik gliom
d) Lisch nodülü
e) Pitozis

84.Üç aylık kız bebek, sağ kasığında zaman zaman ortaya çıkan fındık büyüklüğünde şişlik
şikayetiyle getirildi. Tanınız ve öneriniz ne olmalıdır?
a) Lenfadenopati ön tanısıyla antibiyotik tedavisi
b) Çocukluk çağı fıtıklarında inkarserasyon ve kız çocuklarında over ve fallop tüpünün kese
duvarına yapışık olması nedeniyle en uygun zamanda ameliyat
c) Kasıkta şişlik kuşkulu genitalya şüphesi doğurur. Bu şişlik testis olabilir. Kromozom analizi uygun
olacaktır
d) Çocukluk çağı fıtıkları geçicidir, 2 yaşa kadar beklenebilir
e) Kitlede büyüme olursa tetkik edilmelidir

+

+

85.15 kg’lik bir çocuğun günlük sıvı gereksinimi (ml) ve Na ve K ihtiyacı (mEq/lt) ne kadardır?
+

Sıvı Na K

+

a) 1250 45 15
b) 1250 15 15
c) 1250 120 40
d) 1500 60 60
e) 1500 120 40

86.Aşağıdakilerden hangisi gestasyonel trofoblastik hastalığın bulgularından değildir?
a) Gebelik haftasından daha büyük uterus boyutu
b) Kanama
c) Oligohidramnios
d) Hiperemezis gravidarum
e) Erken başlangıçlı preeklampsi
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87.Aşağıdakilerden hangisi invaziv serviks kanseri için uyarıcı olacak kolposkopi bulgularından
değildir?
a) Servikste kıvrımlı, düzensiz seyir gösteren atipik damarlar
b) Temasla kanamalı, ülsere, düzensiz alan varlığı
c) Ektropion
d) Lugol negatif alanlar
e) Asetik asit ile beyaz boyanan alanlar

88.Erken doğum eylemi içinde olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Betametazon
b) Nifedipin
c) Ritodrin
d) Mizoprostol
e) İndometazin

89.Aşağıdakilerden hangisi ağır preeklampsi kriteri değildir?
a) Trombositopeni
b) Oligüri
c) 5 g/24 saat’den fazla proteinüri olması
d) Yüzde, 4(+) ödem varlığı
e) Bulanık görme

90.Aşağıdaki maternal tümörlerden hangisinin fetoplasental metastaz yapma potansiyeli en
fazladır?
a) Malign melanom
b) Multipl myelom
c) Hodgkin hastalığı
d) Meme kanseri

e) Over kanseri
91.Fenotip olarak normal erkek görünümündeki bir hastada uterus ve tubaların varlığı halinde
aşağıdakilerden hangisini dünüşürsünüz?
a) Müllerian inhibitör faktör yokluğu
b) Testesteron yokluğu
c) Plazmada artmış östrojen varlığı
d) 46,XX karyotip
e) Erken embriyonal dönemde ovarian doku varlığı
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92.Postmenopozal hormon tedavisi alan bir kadında en sık vaginal kanama nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endometriyal hiperplazi
b) Atrofik endometrium
c) Endometriyal kanser
d) İyatrojenik
e) Endometrial polip

93.Aşağıdakilerden hangisi uterin rüptür için risk faktörlerinden değildir?
a) Fetal malprezantasyon
b) Grand multiparite
c) Geçirilmiş uterin cerrahi
d) Partus presipitatus
e) Aşırı oksitosin uygulaması

94.Aşağıdaki faktörlerden hangisi primer olarak korpus luteumdan üretilir?
a) Aktivin
b) Folistatin
c) Epidermal growth faktör
d) İnhibin
e) Relaksin

95.Hangi jinekolojik kansere karşı aşı geliştirme çalışmaları yapılmaktadır?
a) Over
b) Endometrium
c) Vulva
d) Serviks

e) Tuba
96.Gebelikteki asemptomatik bakteriüri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) En sık etken E. coli’dir
b) Gebeliğin ilk üç ayında daha sıktır
c) Tek doz antibiyoterapi yeterince etkilidir
d) Sülfonamid türevi antibiyotikler doğuma yakın dönemde kullanılmamalıdır
e) Son yıllarda ampisiline direnç artmaktadır
97.Peripartum kardiyomiyopati için hangisi yanlıştır?

O.E

207

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI
a) Önceden bilinen kalp hastalığı olmamalıdır
b) Doğumdan önceki ay ya da sonraki ilk 5 ayda ortaya çıkmalıdır
c) Enfeksiyöz, toksik, iskemik bir nedenin olmadığı ortaya konmalıdır
d) Ejeksiyon fraksiyonu %45’den az olmalıdır
e) Doğum şekli mutlaka sezaryen olmalıdır

98.Gebelikte epilepsi varlığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Antikonvülzif ilaçlar folik asit düzeyini azaltır
b) Gebelik ilerledikçe antikonvülzan ilaç dozu arttırılmalıdır
c) Fenitoin vitamin D metabolizmasını hızlandırır
d) Fenitoin kullanan annelerin bebeklerinde vitamin K eksikliği olabilir
e) Perinatal mortalite değişmemiştir

99.Sezaryenle doğum sonrası postoperatif 4. günde ateşi yükselen hastanın genel sistemik
muayenesinde herhangi bir özellik saptanmamıştır. Uygun süre ve dozda antibiyotik tedavisine
rağmen hastanın ateşi devam etmektedir. Mevcut ateşine rağmen genel durumu iyi olan bu
hastada tanı olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Antibiyotiklere dirençli üriner sistem enfeksiyonu
b) Atelektazi
c) Mastit
d) Septik pelvik tromboflebit
e) Yara yeri enfeksiyonu

100.Progesteron, östrojenin aktivitelerinden hangisini azaltır?
a) Kolesterol ve LDL’de azalma
b) HDL ve trigliserid düzeylerinde artış
c) Antioksidan aktivite
d) Aterosklerozun inhibisyonu
e) Fibrinolizde artış

1- Sol kolu üzerine düşen bir inşaat işçisinin radyografisinde, humerus gövdesinde kırık tespit
ediliyor. Hastanın muayenesinde sol eline ve parmaklarına ekstansiyon yaptıramadığı
görülüyor. Hangi sinir zedelenmiştir?
A-) Nervus thoracodorsalis
B-) Nervus axillaris
C-) Nervus ulnaris
D-) Nervus radialis
E-) Nervus medianus

Cevap : D
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N. thoracodorsalis’in, fossa axillaris’in iç duvarından yapılan cerrahi girişimlerde (aksiler lenf nodu
diseksiyonu vb.) yaralanma riski vardır.
N. axillaris, humerus’un collum chirurgicum kırıklarında zedelenir.
N. ulnaris, epicondylus medialis kırıklarında ve lig. collaterale ulnare’nin yırtıklarında zedelenir.
Humerus’un suprakondüler kırıklarında N. medinanus yaralanır. Eğer hemoraji varsa, a. brachialis’e
bağlıdır.
N. radialis ise, humerus’un corpus (gövde veya şaft, distal 1/3= Holstein-Lewis kırığı) kırıklarında
yaralanan sinirdir.
Cevap D (Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4. baskı, Chapter 6, upper limb, s. 670)

2 - Aşağıdaki eklemlerden hangisinde yardımcı oluşum olarak iç bağ bulunur?
A-) Art. cubiti
B-) Art. atlantooccipitalis
C-) Symphysis pubica
D-) Art. radiocarpalis
E-) Art. coxae

Cevap : E

Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2. baskı, s.101)

3 - Aşağıdakilerden hangisi “üfleme kası” olarak bilinen mimik kasıdır?
A-) M. zygomaticus major
B-) M. buccinator
C-) M. risorius
D-) M. temporalis
E-) M. nasalis
Cevap :

B

4 - Aşağıdakilerden hangisi sağ atrium’a dökülen venlerden değildir?
A-) Vena cava superior
B-) Vena cava inferior
C-) Sinus coronarius
D-) Vena cardiaca minima
E-) Vena pulmonalis

Cevap : E

Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2. baskı, s.6)
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5 - Pupilla refleksinin afferent siniri aşağıdakilerden hangisidir?
A-) N. facialis
B-) N. oculomotorius
C-) N. opticus
D-) N. ophtalmicus
E-) N. cochlearis

Cevap : C
Pupilla refleksi göze giren ışığı ayarlayan bir refleks olup, N. opticus tarafından alınır. Bu afferent lifler,
mesencephalon’da bulunan nuc. pretectalis sayesinde her iki gözün m. sphincter pupilla’sına gitmek
üzere oculomotor sinirin her iki parasempatik çekirdeğine de iletilir. Yani pupilla refleksinin afferent
siniri n. opticus, efferent siniri ise n. oculomotorius’dur. Eğer sağ gözde direk ve indirek ışık refleksi
sağlam, solda indirek ışık refleksi alınamıyor ise sol 3. kraniyal sinir patolojisi akla gelir.
Cevap C (Gray’s Anatomy, 38. baskı)

6 - Mide’nin şekli en az değişen kısmı hangisidir?
A-) Pars cardiaca
B-) Pars pylorica
C-) Fundus ventriculi
D-) Corpus ventriculi
E-) Antrum pyloricum

Cevap : C
Midenin pars cardiaca oesophagus’la, pars pylorica ise duodenumla birleşen kısımlarıdır. Corpus
ventriculi mide’nin en geniş kısmı, antrum ise pylor’un genişlemiş kısmıdır.
Cevap C (Williams, Gray’s Anatomy, 37th ed; Çimen, Sistematik Anatomi Ders Kitabı, 2003)

7 - Ligamentum vocale’leri gevşeten (boyunu kısaltan) larinks kası hangisidir?
A-) M. cricoarytenoideus posterior
B-) M. cricothyroideus
C-) M. thyroarytenoideus
D-) M. arytenoideus transversus
E-) M. cricoarytenoideus lateralis

Cevap : C
Cartilago thyroidea’nın angulus thyroidea’sı ile cartilago arytenoideanın anterolateral yüzü arasında
uzanan m. thyroarytenoideus, cartilago arytenoidea’yı öne çekerek lig. vocale’leri gevşetir ve boyunu
kısaltır.
Cevap C (Snel RS, Clinical Anatomy for Medical Students. Head and Neck, s.752)
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8 - Hangi kas kola sadece iç rotasyon yaptırır?
A-) M. teres minor
B-) M. supraspinatus
C-) M. subscapularis
D-) M. infraspinatus
E-) M. teres major

Cevap : C
M. subscapularis kola sadece iç rotasyon yaptırırken diğer kaslardan; m. supraspinatus, m.
infraspinatus ve m. teres minor kola dış rotasyon yaptırır ve m. teres major; iç rotasyonun yanı sıra
kola addüksiyon ve ekstansiyonda yaptırır.
Cevap C (?)

9 - Ureter hangi oluşumdan sonra başlar?
A-) Pelvis renalis
B-) Sinus renalis
C-) Kaliks minor
D-) Kaliks major
E-) Vesica urinaria

Cevap : A

Ureterler her iki tarafta da pelvis renalis’lerden başlar, Vesica urinaria’da (mesane) sonlanırlar.
Cevap A (?)

10 - Aşağıdakilerden hangisi anulus femoralis'i iç taraftan sınırlar?
A-) Ligamentum reflexum
B-) Ligamentum pectineale
C-) Ligamentum lacunare
D-) Ligamentum interfoveolare
E-) Ligamentum inguinale

Cevap : C

Canalis femoralis; lacuna vasorum'da v.femoralis'in medialinde bulunan konik şekilli bir kanaldır. Karın
boşluğuna bakan tabanı oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralisin sınırları; Önde; ligamentum
inguinale , Arkada;
m. pectineus ve fasiası; İçte; ligamentum lacunare Dışta; v. femoralis

Cevap C (Arıncı K ve Elhan A, Anatomi, 1.Cilt, 1.baskı, s.264)
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11 - Aşağıdakilerden hangisinin yetersizliği kemiklerin kolayca kırılmasına neden olur?
A-) İnorganik maddeler
B-) Tip I kollajen iplikler
C-) Amorf kısımdaki proteoglikanlar
D-) Amorf kısımdaki glikoproteinler
E-) Kemik hücreleri

Cevap : B

İnorganik maddeler kemiğe sertlik kazandırır, yetersizliği lastik gibi bükülmesine neden olur. Kemik
matriksinin organik kısmının proteoglikan ve glikoprotein gibi bileşenleri tümüyle hidrofilik olup
metabolik işlevler üstlenmişlerdir. Kemik hücreleri ise kemik yapımı, yıkımı, ve beslenmesi ile ilgili
işlevler yaparlar.
Cevap B (LC Junqueira, J Carneiro, Temel Histoloji, 2006, s. 145; Sağlam M, Genel Histoloji, 5. baskı,
s. 181)

12 - Bronş duvarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A-) Silli prizmatik hücre
B-) Clara hücresi
C-) Bazal hücre
D-) Kıkırdak adacık
E-) Lenfoid elemanlardan zengin lamina propria

Cevap : B

Clara hücreleri terminal bronşiollerde yer alır. Bu hücrelerin siliaları yoktur. Apikal sitoplazmalarında
salgı granülleri bulunur. Bronşiol yüzeyi koruyan glikozaminoglikanları salgıladıkları bilinmektedir.
Cevap B (Aytekin, Temel Histoloji, 8. baskı, s.333)

13 - Aşağıda verilen glial hücre - işlev ilişkilerinden hangisi yanlıştır?
A-) Mikroglia - Fagositoz
B-) Epandim - BOS sentezi
C-) Astrosit - Kan beyin bariyeri
D-) Satellit - Ganglion hücre desteği
E-) Schwann - Merkezi sinir sisteminde myelinleme
Cevap : E
Merkezi sinir sisteminde myelinleme oligodendrositlerce yapılır. Schwann ise aynı görevi periferik sinir
sisteminde yapar.
Cevap E (AL Kierszenbaum, Histoloji ve Hücre Biyolojisi, 2006, s. 206-220)
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14 - Fetal dolaşımda, umbilikal ven ile vena kava inferior arasında bulunan yapı hangisidir?
A-) Foramen ovale
B-) Ostium sekundum
C-) Krista dividens
D-) Duktus venosus
E-) Duktus arteriosus

Cevap : D

Oksijenle %80 oranında doymuş olan kan fetusa umbilikal ven aracılığı ile gelir. Kanın büyük bir kısmı
karaciğere yaklaştığında duktus venozus yoluyla doğrudan inferior vena kavaya katılır.
Cevap D (Sadler, Langman’s Medikal Embriyoloji, 9. baskı, 2005, s.257)

15 - Oksijenin alveolden hücrelere taşınması ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz?
A-) Hemoglobin düzeyi, taşınan oksijen miktarı için önemlidir
B-) Vücutta bulunan toplam oksijen miktarı için çözünmüş oksijen düzeyi (paO2), hemoglobin
düzeyinden daha önemlidir
C-) Kritik oksijen düzeylerinin altında hücrelerin kullandığı oksijen miktarı, hücreye gelen oksijene
bağımlı hale gelir
D-) Hücrelerin kullandığı oksijen miktarı her zaman hücreye gelen oksijen miktarından düşüktür
E-) Kardiyak debideki düşme, hücrelere taşınan oksijen miktarını da düşürür

Cevap : B
Vücutta oksijen, hemoglobine bağlı ve çözünmüş halde (parsiyel oksijen basıncı olarak ölçülebilen)
olmak üzere iki şekilde bulunur. Hemoglobine bağlı miktar 19.7 ml/100 ml iken çözünmüş olarak
bulunan oksijen 0.3 ml/100 ml’dir ve genellikle hesaplamalarda göz ardı edilir. Bu nedenle yanlış bilgi
B seçeneğinde verilmiştir.
Cevap B (The ICU book Paul Marino, 3th ed., p.3-21)

16 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde bir taraf akciğer dokusu fonksiyon göremez hale
geldiği halde arteriyel pO2 çok azalmaz?
A-) Pnömoni
B-) Astım
C-) Atelektazi
D-) Tüberküloz
E-) Kronik obstruktif akciğer hastalığı
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Cevap : C
Atelektazik akciğere gelen pulmoner damarlarda vazospazm olduğu için arteriyovenöz şant azalmış
olur, her iki akciğerden gelen kan karıştığında oksijen parsiyel basıncında aşırı düşüş meydana
gelmez. Buna karşılık pnömonide böyle bir şey olmaz, pnömoniye yakalanan akciğer dolaşımı aynı
şekilde devam eder, ama oksijenlenmesi bozulur, her iki akciğerden gelen kan karışınca sol kalbe
gelen kanın oksijen parsiyel basıncında aşırı bir düşüş olur.
Cevap C (Guyton AC, Hall JE, Textbook of Medical Physiology, 10. baskı, 2001, s. 488)

17 - Aşağıdakilerden hangisi gıda alımını arttırıcı etkilidir?
A-) Bombesin
B-) Leptin
C-) Ghrelin
D-) Peptid YY
E-) Glukagon

Cevap : C

Gıda alımını hemen etkileyen hormonlar kolesistokinin ve ghrelindir.
Cevap C (Berne, Physiology, 4th ed, s.760; Becker, Principles and Practice of Endocrinology and
Metabolism, s.1235)
18 - Kalpte refrakter periyodu en uzun olan hücreler nerede bulunur?
A-) SA nodunda
B-) Atrium kasında
C-) AV nodunda
D-) Purkinje liflerinde
E-) Ventrikül kasında

Cevap : D

Cevap D (Bell, Textbook of Physiology, 10th ed, s.140, Şek. 10.10)

19 - Sindirim kanalındaki submukozal pleksusun esas görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Peristaltik aktiviteyi kontrol etmek
B-) Ritmik segmentasyonu yaptırmak
C-) Lokal salgıyı ve emilimi kontrol etmek
D-) Kan akımını kontrol etmek
E-) Gastro iliak refleksi sağlamak
Cevap : C
Cevap C (Guyton&Hall Medical Physiology, 11th ed, s.775)
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20 - Beynin dominant hemisferinde, motor korteks ve Wernicke alanı’nı içine alan bir lezyon
bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A-) Vücudun karşı tarafında hemipleji veya hemiparezi
B-) Vücudun karşı tarafında spastisite
C-) Algılama bozukluğu (agnosia) ve duyusal afazi
D-) Lezyon tarafındaki vücut yarısını ihmal (unilateral inattention, neglect)
E-) Babinski (+) belirtisi, klonus ve sustalı çakı reaksiyonu

Cevap : D

Cevap D (Bear, Neuroscience, 3rd ed, 2007, s.456)

21 - Aşağıdakilerden hangisi, fruktozun bağırsaklardan emiliminde rol alır?
A-) GLUT1
B-) GLUT2
C-) GLUT3
D-) GLUT4
E-) GLUT5

Cevap : E

Glukoz hücrelere insülin ve GLUT adı verilen taşıyıcılar tarafından alınmaktadır. GLUT ailesi
GLUT1’den GLUT7’ye kadar gösterilir. Bağırsaklardan fruktozun transportunu sağlayan GLUT5’dir.
Cevap E (Burtis, Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler, 2005, s.432)

22 - Aşağıdaki amino asitlerden hangisi protein yapısına girmez?
A-) Glisin
B-) Fenilalanin
C-) β-alanin
D-) Asetil serin
E-) Selenosistein

Cevap : C

Amino asitler canlılar dünyasında, iki kategoride ele alınırlar: Birincisi, bütün proteinlerin kurucuları
olan yirmi amino asiti kapsar. İkincisi, bütün geriye kalan, öteki amino asitleri kapsayan gruptur. İkinci
gruptakiler proteinlerin yapısına katılmazlar. Beta alanin de bu ikinci grup amino asitler arasındadır.
Cevap C (Üstdal, Biyokimya, 2005, s.203-206)
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23 - Aşağıdakilerden hangisi tiroksin bağlayıcı globulinin (TBG) plazmadaki
konsantrasyonunun azalmasına yol açan faktörlerden biridir?
A-) Gebelik
B-) Androjenler
C-) Oral kontraseptifler
D-) Hipotiroidizm
E-) Östrojen tedavisi

Cevap : B

Tiroid hormonlarının kanda taşınmasını sağlayan proteinlerden birisi tiroksin bağlayıcı globulindir
(TBG). TBG, ortalama %70-75 oranında T4’ü bağlar. TBG’nin plazma konsantrasyonu çeşitli
faktörlerden etkilenir. Gebelik, oral kontraseptif alımı, hipotiroidizm, östrojen terapisi, akut hepatit,
perfenazin, akut intermittant porfiria gibi durumlarda TBG düzeyi artarken, androjenler TBG düzeyini
azaltırlar.
Cevap B (Üstdal, Biyokimya, 2005, s.754)

24 - Vücuttaki D vitamini düzeyinin en iyi göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 1-25 (OH)2-D3
B-) 1-24 (OH)2-D3
C-) 25-OH-D3
D-) 24-25 (OH)2D3
E-) Kalsiyum seviyesi

Cevap : C

25-hidroksi-D3, plazmada en çok bulunan ve başlıca depo edilen vitamin D şeklidir. Bu yüzden vücut
D vitamini düzeyinin göstergesi olarak kullanılabilir. 1,25-(OH)2-D3 ise D vitamininin en aktif formudur.
Cevap C (Lippincott’s Biyokimya, s.335)

25 - Karaciğerde keton cisimlerinin kullanılamaması hangi enzimin eksikliğine bağlıdır?
A-) Tiolaz
B-) Tioforaz
C-) Tiokinaz
D-) HMG-CoA sentaz
E-) 3-hidroksi bütirat dehidrogenaz

Cevap : B
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Karaciğer aktif olarak keton cisimlerini üretir fakat asetoasetatı asetoasetil-CoA’ya geri çeviremez. Bu
reaksiyon için tioforaz enzimi gereklidir. Karaciğerde bu enzim bulunmadığı için keton cisimlerini yakıt
olarak kullanamaz.
Cevap B (Lippincott’s Biyokimya, s.188)

26 - Aşağıdakilerden hangisi, insülinin etkinliğini azalttığı enzimlerden biri değildir?
A-) Protein kinaz
B-) Fosforilaz kinaz
C-) Pirüvat kinaz
D-) Glikojen fosforilaz
E-) Triaçil gliserol lipaz

Cevap : C
İnsülin, farklı mekanizmalarla, glukozun membran boyunca transportunu kolaylaştırır. Birçok dokuda
membran taşıyıcılarının miktarını arttırır, glukozun intrasellüler tüketimini aktifleştirir. Hepatik
glukokinazın, fruktokinazın ve pirüvat kinazın aktivitelerini arttırarak da glikojen sentezini sağlar.
Cevap C (Üstdal, Biyokimya, 2005, s.774)

27 - Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliğinde eritropoietik porfiri görülür?
A-) Ferroşelataz
B-) Protoporfirinojen oksidaz
C-) Porfobilinojen deaminaz
D-) Üroporfirinojen III sentaz
E-) Üroporfirinojen dekarboksilaz

Cevap : A

Eritropoietik protoporfirya (EPP), porfirin-hem biyosentezi sürecindeki ferroşelataz enzim aktivitesinde
azalma sonucunda eritrositler, karaciğer, deri ve feçeste protoporfirin IX birikimine neden olan
herediter bir hastalıktır. Genellikle çocukluk çağında başlar. Özellikle el ve burun sırtlarında olmak
üzere güneş gören yerlerde deride kalınlaşma, yaşlı görünüm ve değişik derecelerde skarlar izlenir.
Kanda ve dışkıda protoporfirin yüksek iken, idrarda porfirin metabolizması ürünleri normal seviyededir.
Cevap A (Bishop, Clinical Chemistry, 4th ed, 2000, s.276)

28 - Aşağıdaki hormon-idrar metabolik ürün eşleşmelerinden doğru olanı hangisidir?
A-) Tiroksin → triiodoasetik asit (TRİAK)
B-) Progesteron → Östriol
C-) Epinefrin → HVA
D-) Testosteron → 17-ketosteroid
E-) Kalsitriol → 17-ketojeniksteroid
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Cevap : D

Testosteron’un metabolize olma yollarından biri, 17. konumda oksidasyondur. Böylelikle oluşan
ürünler 17-ketosteroidlerdir.
Tiroid hormonları (T4 ve T3), karaciğerde deaminasyon ve dekarboksilasyonla T4’den tetraiodo(TETRAK) ve T3’den triiodoasetik asit (TRİAK) türevlerini oluştururlar.
Östriol; östrojenin insanlarda idrarla atılan başlıca türevidir. Östradiolün veya östronun 16. karbonuna
bir hidroksil eklenmesiyle oluşur. Progesteronun idrarda bulunan başlıca metabolik ürünü
glükuronidleştirilerek atılan pregnandiol’dür.
Epinefrin ve norepinefrin’in son metaboliti vanilmandelik asit (VMA), dopamin’in son metaboliti ise
homovanilik asit (HVA) tir.
17-hidroksikortikosteroid ve 17-ketojeniksteroidler, kortizolün idrarda ölçülebilen metabolitleridir.
Cevap D (Bagavan NV, Medical Biochemistry 4. baskı, s.776, 797; Murray RK, Granner DK, Rodwell
VW: Harper’s Illustrated Biochemistry, 27. baskı, 2006, s.450; Anderson SC, Cocktayne S: Clinical
Chemistry 2003, s, 522, 531-2, 547, 597, 631)

29 - Aşağıdaki hastalıkların hangisinde serum kreatin kinaz (CK) yüksekliği saptanmaz?
A-) Becker musküler distrofi
B-) Rabdomiyoliz
C-) Myastenia gravis
D-) Dermatomiyozit
E-) Asit maltaz eksikliği

Cevap : C

Serum CK düzeyi kas hastalıklarında artmış olarak saptanır. Kas membranı bozuklukları ve kas
nekrozu ile giden miyopatilerde CK çok yüksek düzeye ulaşabilir. Distrofiler, miyozitler, asit maltaz
eksikliği, rabdomiyoliz CK düzeyini en çok yükselten hastalıklardır. Myastenia gravis primer kas lifini
tutan bir hastalık değil, nöromusküler bileşke hastalığı olduğu için serum CK düzeyinde yükselme
olması beklenmez.
Cevap C (A Emre Öge: İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, İstanbul,
Nobel Matbaacılık, 2004, s 637, 664)

30 - Kronik hastalık anemisinin gelişmesinde etkili olan temel faktör hangisidir?
A-) Interferon α
B-) Tümör nekrozis faktör α
C-) Hepsidin
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D-) Laktoferrin
E-) İnterlökin-1

Cevap : C

Kronik hastalık anemisi, demir eksikliğine bağlı gelişen anemilerden sonra en sık prevalansa sahip
olup, akut veya kronik immün aktivasyonun geliştiği hastalıklarda ortaya çıkan bir anemi şeklidir. Bu
anemiye ‘inflamasyon anemisi’ de denmektedir. Retiküloendotelyal sistem hücreleri ve sitokinler demir
homeostazisini, eritroid progenitör hücrelerin proliferasyonunu, eritropoietin üretimini ve eritrositlerin
yaşam süresini kontrol ederler. Hepsidin sentezi inflamasyonda veya aşırı demir yüklenmesinde
yaklaşık 100 kat artış göstermektedir. Hepsidinin keşfi ve demir metabolizmasındaki rolünün tespiti,
inflamasyon anemisi ve hemokromatoziste yeni tedavi yaklaşımları sağlayacak gibi görünmektedir.
Eritropoietine cevapsızlık, bozulmuş demir homeostazisi ve eritroid öncüllerinin proliferasyonundaki
problemler gibi durumlar için yeni tedavi stratejilerine ihtiyaç olduğu, kronik hastalık anemisinin
patofizyolojisi anlaşıldıkça ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerin başında altta yatan hastalığın tedavisi,
eritropoietin kullanımı, demir ve kan transfüzyonları sayılabilir. Eğer hepsidin diğer peptid hormonlar
veya sitokinler gibi etki gösteriyorsa, yüzeyel reseptörlerinin uyarılmasıyla aktive olabilir. Reseptörler
ve transdüksiyon yolu açığa çıktığında hepsidin antagonistlerinin kullanımı sağlanacaktır. Bu bize
inflamasyona bağlı anemi tedavisinde ve eritropoietin tedavisine direnç gelişmesi durumunda hepsidin
antagonistlerinin kullanılmasına olanak verecektir.
Cevap C (Hugman A. Hepcidin: an important new regulator of iron homeostasis. Clin Lab Haem
2006;28:75-83)

31 - Aşağıdakilerden hangisi böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir
proteinaz inhibitörüdür?
A-) Kreatinin
B-) İnülin
C-) Katepsin G
D-) Sistatin C
E-) β2 mikroglobulin

Cevap : D

Sistatin C, sistein proteinaz inhibitörü olup 1985' den itibaren GFH ölçütü olarak kullanılmaktadır.
Cevap D (Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4. baskı, s. 823)

32 - Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozis tanısını koyabilmek için ter örneğinde ölçülmez?
A-) Klorür
B-) Sodyum
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C-) İletkenlik
D-) Ozmolalite
E-) Potasyum

Cevap : E

Ter testi 3 evrede yapılır: Pilokarpin iyontoforezi ile terlemenin uyarılması, ter toplanması ve terde
klorür, sodyum, iletkenlik ve ozmolalitenin ölçülmesidir.
Cevap E (Carl A, Burtit, Eduard R, Tietz, Klinik Kimyada Temel İlkeler, 5. baskı, 2005, s.503)

33 - Gastrointestinal hormonlardan hangisi Verner-Morrison Sendromu ile ilişkilidir?

A-) Gastrin
B-) Kolesistokinin
C-) Sekretin
D-) VIP
E-) GIP

Cevap : D

VIPoma: Vasoaktif intestinal Polipeptid salgılayan tümörlerdir. “Verner Morrison Sendromu”,
pankreatik kolera sendromu diğer isimleridir. Sulu diyare, hipokalemi, aklorhidri vardır. VİPomalar %35 görülürler. Pankreas distal 2/3’ünde bulunurlar ve %75’i maligndir. Tümör saptandığında çoğunlukla
%50 metastaz vardır. Tanı açlıkta serum VİP düzeylerinin 500 pg/ml’nin üzerinde olması ve sekretuar
diyare varlığı ile konur.
Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4. baskı, s: 1877)

34 - Aşağıdakilerden hangisi nitrik oksit sentezi için gerekli değildir?
A-) Arginin
B-) Oksijen
C-) NADH
D-) FMN
E-) FAD

Cevap : C

Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews, 3. baskı, s.148)
35 - Hepatosplenomegali, iskelet deformitesi, kısa boy, mental retardasyon görülen ve βglukronidaz eksikliği bulunan mukopolisakkaridoz aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Hurler sendromu
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B-) Sanfilippo
C-) Sly sendromu
D-) Scheie sendromu
E-) Morquio sendromu

Cevap : C

Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews, 3. baskı, s:162)

36 - Nefrotik sendromda elektroforezde artan plazma protein bandı hangisidir?
A-) Alfa-1-globülin
B-) Beta-globülin
C-) Prealbümin
D-) Alfa-2-globülin
E-) Albümin

Cevap : D

Nefrotik sendromda albumin kaybına bağlı olarak, onkotik basıncı sürdürmek için alfa-2 makroglobülin
artar.
Cevap D (Thomas M Devlin, Wiley-Liss. Amino acid Metabolism in Textbook of Biochemistry with
Clinical Correlation. 5th ed. 2002. p.779-823)

37 - İntramüsküler enjeksiyon sonrası bu işleme bağlı olarak kanda düzeyi artabilen enzim
aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kreatin kinaz
B-) Aspartat transaminaz
C-) Alanin transaminaz
D-) Laktat dehidrogenaz
E-) 5`nükleotidaz

Cevap : A

Kreatin kinaz kas kaynaklı olduğu için kasa yapılan sert enjeksiyonlar hafifce düzeyini yükseltebilir.
Cevap A (Tietz, Klinik Kimyada İlkeler)

38 - Aşağıdaki moleküllerden hangisinin konsantrasyonunun değişimi, trikarboksilik asit
döngüsünün düzenlenmesini etkilemez?
A-) ADP
B-) ATP
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C-) Asetil-KoA
D-) Oksijen
E-) KoA

Cevap : E

KoA trikarboksilik asit döngüsünün regülatörü değildir.
Cevap E (Devlin TM, Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 5. baskı, 2002, s.593)

39 - Elektron transport zinciri elemanlarından membrana bağlı olmayıp serbestçe hareket
edebilen hangisidir?
A-) Sitokrom a
B-) Sitokrom a3
C-) Sitokrom bl
D-) Sitokrom bh
E-) Koenzim Q

Cevap : E

KoenzimQ lipitte çözünebilir yapıda olduğundan membranda serbestçe hareket edebilir.
Cevap E (Marks’ Basic Medical Biochemistry)

40 - Aşağıdakilerden hangisi, kemik kaybını engelleyen sitokinlerden değildir?
A-) IL-4
B-) IL-13
C-) TNF
D-) IL-18
E-) INF

Cevap : C

İskelet sistemi üzerinde etkili olan lokal faktörler vardır. Bunlardan bazısı kemik kaybına neden
olabilirken, bazısı kemik kaybını engellemektedir. Kemik kaybını engelleyen sitokinler: IL-4, IL-13, IL18, INF, OPG, IL-ra’dır. Kemik kaybına neden olabilenler ise: IL-1, TNF, IL-6, IL-11, ODF’dir.
Cevap C (Onat, İnsan Biyokimyası, 2006, s.714)

41 - Aşağıdaki yapılardan hangisi mikobakteri hücre duvarında bulunmaz?
A-) Peptidoglikan
B-) Lipid A
C-) Arabinogalaktan
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D-) Mikolik asit
E-) Lipoarabinomannan

Cevap : B

Peptidoglikan, arabinogalaktan, mikolik asit ve lipoarabinomannan, mikobakteri hücre duvarında
bulunan yapılardır. Lipid A ise gram negatif bakterilerde bulunan ve endotoksik aktiviteden sorumlu
olan yapıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
Cevap B (Brooks GF, Jawetz, Melnick, Adelberg’s Medical Microbiology, 2004, 23rd ed, s.319-330)

42 - Aşağıdaki yapılardan hangisi virüslere hücre ve organ tropizmi sağlar?
A-) Tegümen
B-) Glikoprotein veya kapsid proteinleri
C-) Viral nükleik asit
D-) Konak hücre sitoplazmik proteinleri
E-) Sinsitya

Cevap : B

Her virüsün viral zarf glikoproteinleri veya kapsid proteinleri konak hücrelerin yüzeyinde bulunan çeşitli
reseptörlere spesifiktir. Bu sebeple virüsler spesifik hücre ve organlara tropizm gösterirler.
Cevap B (Cengiz T. Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji, 2004, s.862)

43 - İncelediğiniz örnekte Gram (+) koklar varsa, bunların Staphylococcus olup olmadıklarını
aşağıdaki hangi basit test ile tespit edebilirsiniz?
A-) Hareket özelliği incelenir
B-) Katalaz özelliği incelenir
C-) Hemoliz özelliği incelenir
D-) Solunum özellikleri incelenir
E-) Mannoza olan etkisi incelenir

Cevap : B

Staphylococcus cinsi bakteriler en basit olarak katalaz testi ile Streptococcus cinsi bakterilerden ayırt
edilmektedirler. Staphylococcus cinsi bakteriler katalaz pozitif iken streptococcus cinsi bakteriler
katalaz negatiftir.
Cevap B (Cengiz T. Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji, 2004, s.344)

44 - Kavitasyonla giden pulmoner enfeksiyonu olan ve aynı zamanda beyin absesi gelişen
immün süpresif bir hastanın balgam yaymasında Gram ile zayıf boyanan, Gram negatif
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görünümlü, içinde Gram pozitif boyanmış tanecikler bulunan, dallanan ince filamantöz yapılar
saptanıyor. Bu hastada etken olarak aşağıdakilerden en çok hangisini düşünürsünüz?
A-) Fusobacterium
B-) Actinomyces
C-) Nocardia
D-) Aspergillus
E-) Tüberküloz dışı mikobakteri

Cevap : C

Nocardia türleri özellikle de Nocardia asteroides immün süprese hastalarda kavitasyonla giden,
plevraya yayılım gösteren bronko-pulmoner enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu enfeksiyonun bir
diğer özelliği de sıklıkla hematojen yolla yayılım göstererek özellikle subkütanöz enfeksiyonlara ve
beyin absesine yol açmasıdır. İmmün süprese bir hastada pulmoner enfeksiyonla birlikte beyin
absesinin bulunduğu durumlarda ilk akla gelecek etken Nocardia türleridir. Bu hastanın balgam
yayması bulguları da bu cins bakterilerin mikroskopik görünümünü tanımlamaktadır.
Cevap C (Medical Microbiology. PR Murray, KS Rosenthal, MA Pfaller (eds). 5th ed. 2005. p.287-295)

45 - Hangi parazitin ookistlerinde dışkıyla dış ortama atılmadan önce sporulasyon
gerçekleşmiştir?

A-) Toxoplasma gondii
B-) Isospora belli
C-) Cryptosporidium parvum
D-) Cyclospora cayetanensis
E-) Babesia microti

Cevap : C

Sporulasyonun insan vücudunda gerçekleşmesi, Cryptosporidium parvum'un otoinfeksiyon
yapabilmesinde en önemli faktördür.
Cevap C (Markel EK, John DT, Krotoski WA, Markel and Woge’s Medical Parasitology, 8th ed, s. 75–
89)
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46 - Bir hastanenin yenidoğan servisinde Staphylococcus aureus’un neden olduğu sepsis
salgını çıkmıştır. En olası kaynak için öncelikle kültür alınacak bölge aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?

A-) Kalın bağırsak
B-) Boğaz
C-) Burun
D-) Vagina
E-) Göz

Cevap : C

Stafilokok enfeksiyonunun kaynağı stafilokokal lezyonu olan bir hasta veya hastane personelidir.
Bulaş kişiden kişiye olmaktadır. Ancak S. aureus enfeksiyonlarında burun portörlüğü önemlidir.
Cevap C (Murray, Pfallar Medical Microbiology. 4th ed. 2002, p.207)

47 - Bel ağrısı şikayetiyle başvuran 50 yaşındaki kadın hastada yapılan incelemede vertebral
osteomyelit saptanmış, yapılan kemik biyopsisi ve kan kültüründe Gram (-), fermantatif oksidaz
(-) bakteriler üremiştir. Laktozu fermante etmeyen, hareketli ve H2S (+) olan bu bakteriler en
büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A-) Pseudomonas aeruginosa
B-) E. coli
C-) Salmonella enteritidis
D-) Shigella sonnei
E-) Aeromonas hydrophilia

Cevap : C

Vertebral osteomiyelitte S. aureus yanında ülkemizde tüberküloz, bruselloz, salmonella infeksiyonlarını
hatırlamak gerekir. Salmonellalar arasında en sık bu klinik tablolarda S. enteritidis, S. typhimurium
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle orak hücrelilerde osteomyelit varlığında nontifoidal salmonellalar
etken olarak hatırlanmalıdır.
Cevap C (Willke TA, Söyletir G, Doğanay M, İnfeksiyon Hastalıkları, 2. baskı, 2002, s.1586-1596)

48 - İntravenöz ilaç kullanan bağımlılarda en sık endokardit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Enterokoklar
B-) Pseudomonas
C-) Serratia marcescens

O.E

225

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI
D-) Streptococcus viridans
E-) Staphylococcus aureus

Cevap : E

İlaç bağımlılarında enfektif endokarditte en sık (%50) triküspid kapak tutulur ve sorumlu organizma
%80 olasılıkla S. aureus’tur. Daha sonra sıklık sırasına göre Enterokoklar, S. viridans, Pseudomonas,
Serratia marcescens ve diğer anaeroblar gelir.
Cevap E (Mandell Gl, Bennett JE, Dolin R, Principles and Practice of Infectious Diseases, 5. baskı,
2005, s.975-1021)

49 - Aşağıdaki enterik patojenlerin hangisinin enfeksiyonunda, gaytada lökosit görülmez?

A-) Camphylobacter jejuni
B-) Salmonella enteritidis
C-) Vibrio cholerae
D-) Shigella flexneri
E-) Yersinia enterocolitica

Cevap : C

Shigella flexneri, Salmonella enteritidis, Camphylobacter jejuni ve Yersinia enterocolitica
enfeksiyonlarında gaytada lökosit bulunur. Enterotoksin üreten, invaziv olmayan organizmalara örnek
olarak Vibrio cholerae, enterotoksijenik E. coli ve Clostridium perferingens verilebilir.
Cevap C (Willke TA, Söyletir G, Doğanay M, İnfeksiyon Hastalıkları, 2. baskı, 2002, s.705-764)

50 - 6 ay-6 yaş arası çocuklarda bakteriyel menenjitin en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-) E. coli
B-) Haemophilus influenzae
C-) Listeria monocytogenes
D-) Neisseria meningitidis
E-) Streptococcus faecalis

Cevap : B

Haemophilus influenza 2 ay-5 yaş grubunda en sık bakteriyel menenjit etkenidir. 2 aylıktan küçük
bebeklerde E. coli ve Streptococcus faecalis iki fekal mikroorganizma olarak menenjit etkenidir.
Neisseria meningitidis erişkinlerde menenjit etkeni olup, birarada yaşayan topluluklarda salgın
yapabilir. Listeria monocytogenes pediatrik yaş grubunda ve 50 yaş üstü hastalarda daha sıktır.
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Cevap B (Mandell Gl, Bennett JE, Dolin R, Principles and Practice of Infectious Diseases, 5. baskı,
2005, s.1083-1125)

51 - Aşağıdaki gastroenterit etkeni bakteri enfeksiyonlarının hangisinden sonra reaktif artrit ve
Reiter Sendromu görülebilir?

A-) Vibrio cholerae
B-) Neisseria gonorrhoeae
C-) Yersinia enterocolitica
D-) Enteroagregan E. coli
E-) E. jejuni

Cevap : C

Yersinia enfeksiyonunda %20-25 vakada eritema nodosum, reaktif artrit ve bazen hastalıktan sonra
Reiter Sendromu gelişebilir. Salmonella, Shigella ve Helicobacter enfeksiyonları da reaktif artrite
neden olabilir.
Cevap C (Mandell Gl, Bennett JE, Dolin R, Principles and Practice of Infectious Diseases, 5. baskı,
2005, s.2691-2700)

52 - Özellikle çocuklarda diyare ve malabsorbsiyona neden olabilen, duodenuma yerleşen
kamçılı protozoon aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Entamoeba histolytica
B-) Cryptosporidium parvum
C-) Giardia intestinalis
D-) Balantidium coli
E-) Gardnerella vaginalis

Cevap : C

Giardia intestinalis tüm dünyada en sık enfeksiyon yapan parazitlerdendir. Genellikle sularla
bulaşmakta, duodenuma yerleşmekte ve özellikle çocuklarda yağ emilimini bozarak malabsorbsiyona
neden olabilmektedir. Tanıda armut şeklinde, iki nükleuslu ve kamçılı trofozoitler önemlidir. Tedavide
metronidazol verilir. Cryptosporidium parvum kronik ishal tablosunu özellikle AIDS’li hastalarda
yapmaktadır. Balantidium coli domuzlardan bulaşan silli büyük bir protozoondur. Dientamoeba frafilis
kist şekli olmayan, ishale neden olabilen bir protozoondur. Entamoeba histolytica ise kanlı mukuslu
ishale neden olabilen, ayrıca karaciğerde kistlere yol açan bir protozoondur.
Cevap C (Mandell Gl, Bennett JE, Dolin R, Principles and Practice of Infectious Diseases, 5. baskı,
2005, s.3198-3204)
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53 - Kanlı ishal yakınması olan bir hastanın sigmoidoskopisinde ağzı dar, dibi geniş
ülserasyonlar belirlenmiştir. En olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Entamoeba hartmanni
B-) Trichomonas hominis
C-) Cryptosporidium
D-) Giardia
E-) Entamoeba histolytica

Cevap : E

Amipler 4 çekirdekli kistlerle insana bulaşır. Klinik olarak dizanteri oluşur. Kalın bağırsakta şişe dibi
tarzında ülserasyonlar ve bunun sonucu kanlı mukuslu ishal tipiktir. Bazen ameboma denilen kitleler
oluşur ve tümörlerle karıştırılabilir. Yayılım sonucu karaciğerde abse gelişebilir.
Cevap E (Willke TA, Söyletir G, Doğanay M, İnfeksiyon Hastalıkları, 2. baskı, 2002, s.1901-1907)

54 - Aşağıdakilerden hangisi hepatit B enfeksiyonlarında bulaştırıcılık ve replikasyonun en
duyarlı göstergesidir?

A-) HBe Ag
B-) HBs Ag
C-) Anti-HBc IgG
D-) Anti-HBc IgM
E-) HBV DNA

Cevap : D

Anti-HBc IgM, akut enfeksiyonu gösteren en iyi serolojik göstergedir. HBs Ag ise en erken saptanan
serolojik göstergedir. Altı aydan uzun süre pozitifliği sessiz taşıyıcılığı veya kronik hepatiti
gösterebilmektedir. Moleküler çalışmalar Hbe Ag yokluğunda da replikasyonunun devam ettiğini
göstermiştir. Bu nedenle altın test PCR ile HBV DNA bakılmasıdır.
Cevap D (Willke TA, Söyletir G, Doğanay M, İnfeksiyon Hastalıkları, 2. baskı, 2002, s.1350-1369)

55 - Vaginal akıntı nedeniyle başvuran bir hastada akıntı örneği incelemesinde pseudohifler ve
maya hücreleri görülmüştür. En olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Haemophilus ducreyi
B-) Entamoeba histolytica
C-) Giardia intestinalis
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D-) Trichomonas vaginalis
E-) Candida albicans

Cevap : E

Fırsatçı mantar enfeksiyonlarının en sık görüleni kandidiyazistir. En sık görülen Candida türü ise C.
albicanstır. Candida cinsi mayalar, tomurcuklanan maya hücreleri ve bazen psödohif oluşturan maya
hücreleri olarak görülebilir. Oral kandidiyaz en sık rastlanan klinik tablodur. Dil ve ağız boşluğunda
beyaz plaklarla karakterizedir. Vaginit özellikle gebelerde, diabetiklerde ve antibiyotik kullananlarda
görülür. Çoğu beyaz, peynirimsi akıntı ile tanımlanır. Deride follikülit, balanit, intertrigo, özellikle el
tırnaklarında onikomikoz, paranoşi, tinea barbae nedeni olabilir. Dudak kenarları infeksiyonu da
yapabilir.
Cevap E (Willke TA, Söyletir G, Doğanay M, İnfeksiyon Hastalıkları, 2. baskı, 2002, s.1797-1808)

56 - Aşağıdaki sitokinlerden hangisi temel olarak eozinofillerin aktivasyonunda görev alır?

A-) IL-2
B-) IL-5
C-) IL-4
D-) TGF-β
E-) IFN- γ

Cevap : B

Temel olarak IL-2 T hücre büyümesinin uyarılmasında, IL-4 B hücrelerinde IgE’ye dönüşümde,
interferon gama makrofaj aktivasyonunda ve TGF-beta T hücre aktivasyonunun inhibisyonunda görev
alır. IL-5 ise başlıca eozinofillerin aktivasyonunu sağlar.
Cevap B (Abul KA, Temel İmmünoloji, 1. baskı, 2007, s.93)

57 - Aşağıdakilerden hangisi şankroid ile ilgili olarak yanlıştır?

A-) Etkeni Gram negatif Haemophilus ducreyi’dir
B-) Sifiliz şankr’ının tersine ağrılı lezyonlardır
C-) Hastalığa karşı kalıcı bağışıklık oluşur
D-) Tetrasiklin, eritromisin, trimetoprim sülfometoksazol gibi ilaçlarla tedavi edilir
E-) Tedaviye rağmen derin skarlar bırakır

Cevap : C

Şankroid, Hemofilus ducrei adlı Gram (-) bakterinin neden olduğu, yumuşak şankr olarak da
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adlandırılan, ağrılı lezyonlarla karakterize, seksüel geçişli hastalıktır. Hastalık sifizilin tersine kalıcı
bağışıklık oluşturmaz.
Cevap C (Jacquelyn G, Microbiology Principles and Explorations, 5th ed, 2002, s.564)

58 - Bakteriler arasında direkt kontak yoluyla genetik materyal transferine ne ad verilir?

A-) Transdüksiyon
B-) Transfeksiyon
C-) Transformasyon
D-) Konjugasyon
E-) Lizojeni

Cevap : D

Genetik materyalin bir bakteriden diğer bakteriye geçici temas sonucu aktarılması konjugasyon yoluyla
olmaktadır.
Cevap D (Ustaçelebi Ş, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, 1. baskı, s.73)

59 - Virus aşıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

A-) İnaktive aşılar tarafından oluşturulan hücresel immün yanıt zayıftır
B-) Canlı-atenüe aşılar IgA yanıtı oluşturmak suretiyle mukozal koruma sağlar
C-) İnaktive aşılar tek doz uygulama ile kuvvetli ve uzun süreli koruma sağlar
D-) Canlı-atenüe aşılar adjuvana gerek olmaksızın immünite oluştururlar
E-) Canlı-atenüe aşı suşunun mutasyonla virulan forma dönme riski vardır

Cevap : C

İnaktive virus aşılarının kuvvetli ve uzun süreli immünite oluşturması için tek doz yeterli olmayıp, iki
veya daha fazla tekrar (booster) dozun uygulanması gereklidir.
Cevap C (Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Pathogenesis and Control of Viral Diseases. Jawetz,
Melnick, Adelberg’s Medical Microbiology. 22. baskı. 2001, p.338-355)

60 - HIV enfeksiyonunda tedaviye yanıtsızlık kriterlerinden olmayan hangisidir?

A-) Tedavinin 4. haftasında HIV-RNA düzeyinde 0,5 log’dan az düşüş olması
B-) Tedaviye başladıktan 4-6 ay sonra HIV-RNA düzeyinin saptanamayacak düzeylere inmemesi
C-) Başlangıçta saptanamayacak düzeye inen HIV-RNA düzeyinin tekrar yükselmesi
D-) CD4 hücre sayısının yükseldiğinin 2 ölçümle gösterilmesi
E-) Klinik olarak hastalığın ilerlemesi
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Cevap : D

HIV infeksiyonunda antiretroviral tedaviye yanıtsızlık kriterleri takip ve tedavide önemlidir
Cevap D (Hanna GJ, Hirsch M. Antiretroviral Therapy for Human İmmunodeficiency Virus İnfection.
Principles and Practice of Infectious Diseases. Sixth edition, 2005, s.1669)

61 - Aşağıdakilerden hangisi endotel hücrelerinin görevi veya özelliği değildir?

A-) Protrombotik moleküllerin salımı
B-) İnflamasyon ve immünitenin regülasyonu
C-) Ekstrasellüler matriks üretimi
D-) Hücre büyümesinin regülasyonu
E-) Trigliseridlerin oksidasyonu

Cevap : E

Cevap E (Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7. baskı, s.496)

62 - Kalp, aralıklı olarak pompalama görevi yaptığı halde vücutta kan akımının sürekliliğinin
sağlanması işlevi hangi yapı tarafından gerçekleştirilir?

A-) Büyük, orta ve küçük arterlerde bulunan myo-endotelial bağlantılar
B-) Dağıtıcı arterlerin mediyasındaki 20-40 sıralı düz kas katmanı
C-) İletici arterlerin mediyasındaki 40-60 sıralı elastik lameller
D-) Orta arterlerde iyi gelişmiş olan lamina elastika interna ve eksterna
E-) Kapiller yataklara açılan metarteriyolların duvarındaki tek sıralı düz kas

Cevap : C

İletici arterlerin mediyasını oluşturan elastik lameller kalbin sistolu ile oluşan güçle genişleyerek
potansiyel enerji kazanırlar, diastol sırasında ise gerilerek bunu mekanik enerjiye dönüştürürler,
böylece damarlarda kan akımının devamlılığı sağlanmış olur. Dağıtıcı arterlerin medyasını oluşturan
düz kas katmanları, lamina elastika interna ve eksternaları ve prekapiller arteriyollerin duvarındaki düz
kaslar ise damarın dayanıklılığını ve taksim edilen kan miktarının ayarlanmasını temin ederler. Myoendotelial bağlantılar ise kan ile mediyadaki kas telleri arasında bilgi alışverişini temin eden yapılardır.
Cevap C (Kierszenbaum AL, Histoloji ve Hücre Biyolojisi- Patolojiye Giriş-, 2006, p:325)

63 - p53 proteini tümör oluşumunu aşağıdakilerden hangisiyle baskılar?
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A-) Hücre içinde serbest oksijen radikallerine bağlanarak onları etkisiz hale getirir
B-) Hücre membranında yer alır ve serbest oksijen radikallerine bağlanarak hücreye girişlerini engeller
C-) Hücre döngüsünü G2 aşamasında duraklatır
D-) Hücre döngüsünü G1 aşamasında duraklatır
E-) p53 proteini tümör oluşumunu baskılamaz, arttırır

Cevap : D

P53 proteini hücre siklusunun G1 kontrol noktasında duraklamasını sağlar; böylece olası DNA
hasarlarının tamiri için zaman kazandırmış olur.
Cevap D (The Cell, A Molecular Approach; Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman; 3.edition, 2004.
s.596-599)

64 - Lenfoid organların aşağıda verilen bölümlerinin hangisinde T lenfositler yoğun olarak yer
alır?

A-) Lenf düğümünün medulla kordonları
B-) Lenf düğümünün dış korteksi
C-) Dalağın marginal zonu
D-) Dalağın periarteriyel lenfoid kılıfı
E-) Dalağın kırmızı pulpa kordonları

Cevap : D

T lenfositler timusta olgunlaştıktan sonra (timik eğitim) kan dolaşımı yolu ile lenfoid organlara göç
ederek belirli alanlarda yoğun olmak üzere yerleşirler. Bu bölgelere 'timusa bağlı alanlar' denir. Lenf
düğümlerinin parakorteksi (derin korteksi), dalağın santral arter çevresi lenfoid dokusu (periarteriyel
lenfoid kılıf) ve Peyer plaklarının lenfoid dokusu T lenfositlerin yoğunlaştığı alanlardır.
Cevap D (Eşrefoğlu M, Renkli Resimli Genel ve Özel Histoloji, 2004, s.180)

65 - Yara kontraksiyonu (yaraların iyileşmesi) büyük oranda hangi hücre tarafından
gerçekleştirilir ?

A-) Plazma hücresi
B-) Mastosit
C-) Makrofaj
D-) Fibroblast
E-) Kondroblast

Cevap : D
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Plazma hücreleri immunglobulinlerin üretiminde, mastositler anaflaksi ve allerjik olaylarda, makrofajlar
ise antijenlerin ortadan kaldırılmasında görev yaparlar. Kondroblastlar mitotik yeteneği kısıtlı olan
kıkırdak hücreleridir. Fibroblastlar ise çalışkan hücrelerin karakteristiği olan poliribozom, granüllü ER
ve Golgi gibi organeller yönünden oldukca zengin olan bağ doku hücreleridir. Her türlü yaralanmalarda
iyice aktifleşip sentez yeteneklerini artırarak myofibroblast adı verilen hücrelere dönüşürler.
Myofibroblastlar fibroblast görünümünde olmalarına karşın sitoplazmalarında yüksek miktarlarda aktin
ve miyozin mikroflamanları da içerirler. Bu hücrelerin aktiviteleri sonucunda granülasyon dokusu oluşur
böylece hem bağ doku hem de diğer dokuların (epitel, kas gibi) kayıpları onarılır.
Cevap D (Junqueira LC, Carneiro J, Temel Histoloji, 2006, s.97, Spring-Mills EJ, Microscopic
Anatomy, p.81-82, Sağlam M, Aştı RN, Özer A, Genel Histoloji, s.141)

66 - Elli yaşından büyük bir hastada, gros hematürinin en sık sebebi hangisidir?

A-) Renal kalkül
B-) Enfeksiyon
C-) Üreter tümörü
D-) Mesane tümörü
E-) Benign prostat hiperplazisi

Cevap : D

Hematüri ve irritatif işeme şikayetleri ile gelen yaşlı hastalarda nekrotik mesane tümörüne ya da
mesanenin düz tabanlı in situ karsinomasına ikincil gelişen sistit olabilir. Mesane kanseri 50 yaşın
üzerindeki hastalarda hematürinin en sık nedenidir.
Cevap D (Patrick CW, Campbell’s Urology, 8. baskı, 2005, s.86)

67 - Tükrük bezi taşları (sialolitiazis) en sık hangi tükrük bezinde görülür?

A-) Parotis
B-) Submaksiller bez
C-) Sublingual bez
D-) Minör tükrük bezleri
E-) Lakrimal bez

Cevap : B

Cevap B (Rosai. Ackerman’s Surgical Pathology. 9. baskı, 2004. s.874)
68 - Hangisi pulmoner embolide ortaya çıkan fizyolojik etkilerden değildir?
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A-) Hiperventilasyon
B-) Hava yolu direnç artışı
C-) Sürfaktan kaybı
D-) Bronkodilatasyon
E-) Hipoksemi

Cevap : D

Cevap D (Öngen G. Akciğer Embolisi. Müzeyyen Erk. Göğüs Hastalıkları. 1. baskı. 2001. s.554)

69 - Hangisinde komplemanın klasik yoldan aktive olduğuna dair bulgular vardır?

A-) Lupus nefriti
B-) Anti-GBM (glomerül bazal membran) hastalığı
C-) Amiloid böbreği
D-) IgA nefropatisi
E-) ANCA(+)’liği ile giden glomerülonefrit

Cevap : A

Cevap A (Brostoff J, Scadding GK, Male D, Roitt IV, Clinical Immunology, 1991, s.8.1)

70 - Aşağıdakilerden hangisi alkolik hepatitlerin histopatolojik özelliklerinden birisi değildir?

A-) Hepatositlerin şişmesi ve nekrozu
B-) Nötrofilik reaksiyon
C-) Mallory cisimcikleri
D-) Fibrozis
E-) Kumlu görünümlü nukleuslar

Cevap : E

Cevap E (Robbins Temel Patoloji, 6. baskı, s.731)

71 - Aşağıdaki akciğer kanseri alt tiplerinden hangisinin klinik evrelendirme yöntemi
diğerlerinden farklılık gösterir?

A-) Primer akciğer adenokarsinomu
B-) Primer akciğer skuamöz (epidermoid) karsinomu
C-) Primer akciğer büyük hücreli karsinomu
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D-) Primer akciğer küçük hücreli karsinomu
E-) Primer akciğer adenoskuamöz karsinomu

Cevap : D

Primer küçük hücreli akciğer kanserinin evrelemesi sınırlı ve yaygın olarak iki temel gruba ayrılırken,
diğer seçeneklerdeki tümörler küçük hücreli dışı akciğer kanserleri grubu olarak AJCC/TNM sistemine
göre evrelendirilir.
Cevap D (http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/ treatment/non-small-celllung/HealthProfessional/page2 Lung. In: American Joint Committee on Cancer.: AJCC Cancer Staging
Manual. 6th ed. New York, NY: Springer, 2002, pp 167-181.
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/small-cell-lung/HealthProfessional/page3 Ihde D,
Souhami B, Comis R, et al.: Small cell lung cancer. Lung Cancer 17 (Suppl 1): S19-21, 1997.
[PUBMED Abstract] Mountain CF: Revisions in the International System for Staging Lung Cancer.
Chest 111 (6): 1710-7, 1997. [PUBMED Abstract])

72 - Aşağıdakilerden hangisi tiroid papiller karsinomunda kötü prognostik faktörlerden
değildir?

A-) İleri yaş
B-) Tiroid kapsül dışına invazyonun bulunması
C-) Tümörün multifokal olması
D-) Stromasında S-100 protein pozitifliği
E-) Az diferansiye olması

Cevap : D

Papiller karsinomlarda ölümlerin çoğu 50 yaş üzeri hastalarda görülmektedir. Tümör tiroid kapsülünün
dışına çıkmışsa prognozu kötü etkilemekte olup, sadece tiroid kapsülünü invaze etmişse prognozu
etkilememektedir. Multifokal papiller karsinomlu hastalarda lenf bezi ve akciğer metastazı sık
olduğundan prognoz kötüdür. Stromasında S-100 protein pozitifliği saptanan hastaların prognozunun
daha iyi olduğu ileri sürülmüştür. Papiller tiroid karsinomlarının çoğu iyi diferansiye olmasına rağmen
az diferansiye olan karsinomların prognozu iyi değildir.
Cevap D (Gürcan Ünal, Tiroid hastalıkları, 1. baskı, 2000, s.153-4)

73 - Aşağıdakilerden hangisi antenatal hidronefrozun başlıca nedenlerinden değildir?

A-) Üreterovezikal darlık
B-) Prune belly sendromu
C-) Hipospadiyas
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D-) Üreteropelvik darlık
E-) Üreterosel

Cevap : C

Üretero vezikal darlık, üreteropelvik darlık, vezikoüreteral reflü, posterior üreteral valv, üreterosel,
prune belly sendromu perinatal hidronefrozun başlıca nedenlerindendir.
Cevap C (Başaklar AC. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. 1. baskı, 2006. s.1259)

74 - Erişkin kadın hasta halsizlik, parestezi, görme bozukluğu ve bazen tetani tanımlıyor. Rutin
tetkiklerde hipertansiyon, hipokalemi ve düşük renin düzeyi saptanıyor. Aşağıdakilerden
hangisinin kanda yüksekliği tanıda daha fazla yardımcıdır?

A-) Aldosteron
B-) Kortizol
C-) Vanil mandelik asit (VMA
D-) Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
E-) Androstenedion

Cevap : A

Cevap A (Kumay V, Abbas AK, Fausto N, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7. ed.,
2005, p.1210)

75 - C3 nefritik faktör aşağıdakilerden hangisinde en sık olarak saptanır?

A-) Mesanjiyoproliferatif glomerülonefrit
B-) Membranoproliferatif glomerülonefrit-Tip I
C-) Membranoproliferatif glomerülonefrit-Tip II
D-) Membranöz nefropati
E-) Minimal değişiklik hastalığı

Cevap : C

Tip II: Otoimmün hastalık kabul edilebilir çünkü dolaşımda C3 nefritik faktör denilen IgG antikorları
vardır. (C3 konvertaz antikoru) C4 normal, C3, properdin ve faktör B düşüktür. Dense deposit hastalığı
olarak da bilinir. Diğer özellikleri Tip I’e benzer.
Cevap C (Davis ID. Membranoproliferatif Glomerulonefrit. Kazancı G, Nefroloji Sırları, 2004, s.102)
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76 - Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının patolojik özelliklerinden değildir?

A-) Nöron kaybı, atrofi
B-) Nörofibril yumakları
C-) Senil plaklar
D-) Amiloid birikimi
E-) Lewy-body (eozinofilik cisimler)

Cevap : E

Cevap E (Bradtey, Daroff, Fenichel, Marsden, Neurology in Clinical Practice)

77 - Aşağıdakilerden hangisi alkolün nörolojik olarak yaptığı patolojilerden biri değildir?

A-) Polinöropati
B-) Demans
C-) Tremor
D-) Wernicke Korsakoff Sendromu
E-) Villaret Sendromu

Cevap : E

Cevap E (Merrit’in Nöroloji Kitabı)

78 - Aşağıdakilerden hangisi malign melanomun TNM evrelemesinde göz önünde bulundurulan
kriterlerden değildir?

A-) Tümör kalınlığı
B-) Ülserasyon varlığı
C-) Tümörün çapı
D-) Lenf nodu tutulumu
E-) Serum LDH düzeyi

Cevap : C

Cevap: C (Wolff K, Johnson RA, Suurmond D. Fitzpatrick’in Renkli atlası ve Klinik Dermatolojinin
Özeti. 5. Baskı, 2006, s.310)
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79 - Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla posterior fossada görülen ve histolojik olarak benign bir
tümördür?

A-) Glioblastoma
B-) Hemanjiyoblastoma
C-) Anaplastik astrositoma
D-) Epandimoma
E-) Rabdomiyosarkoma

Cevap : B

Hemanjioblastoma sıklıkla posterior fossada görülen ve histolojik olarak benign bir tümördür. Diğerleri
malign tümörlerdir.
Cevap B (Wilkins RH, Rengachary SS, Neurosurgery, 2. baskı, s. 1205)

80 - Aşağıdakilerden hangisi CD4(+) T hücrelerinden kaynaklanan ve deri tutulumu ile
karakterize bir lenfoma türüdür?

A-) MALT lenfoma
B-) Mikozis fungoides
C-) Mantle hücreli lenfoma
D-) Burkitt lenfoma
E-) Folliküler lenfoma

Cevap : B

Cevap B (Robbins Temel Patoloji, 6. baskı, s.368)

81 - Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi tubuluslardan salgılanma düzeyinde oluşup,
penisilinin plazma düzeyinin artmasına neden olur?

A-) Penisilin-Tetrasiklin
B-) Penisilin-Probenesid
C-) Penisilin-Klavulonat
D-) Penisilin-Oral kontraseptif
E-) Penisilin-Sülfonamid

Cevap : B

Anyonik ilaçlardan Probenesid, anyonik taşıyıcıya sıkı şekilde bağlanarak penisilin gibi asidik ilaçların
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itrahını önemli ölçüde yavaşlatır.
Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.54)

82 - Vücutta biyolojik yarılanma ömrü uzun olan bir ilaç için yazılanlardan yanlış olanı
işaretleyiniz.

A-) Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanabilir
B-) Enterohepatik dolaşıma girebilir
C-) Mikrozomal enzim inhibisyonu yapabilir
D-) Dokularda sekestrasyona uğrayabilir
E-) Karaciğerde mikrozomal enzim indüksiyonu söz konusudur

Cevap : E

Karaciğerde mikrozomal enzim indüksiyonu ilacın eliminasyonunu hızlandırarak plazma yarı ömrünü
azaltır.
Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.49)

83 - İntravenöz yolla verilen morfinin mide suyunda saptanması konusunda aşağıdaki
mekanizmalardan hangisinin rolü olabilir?

A-) Sekestrasyon
B-) İyon tuzağı fenomeni
C-) Redistribüsyon
D-) Sanal dağılım hacmi
E-) Biyolojik yarılanma ömrü

Cevap : B

Bir ilaç daha fazla iyonize olduğu ortamda daha fazla toplanma eğilimindedir. Buna iyon tuzağı
fenomeni denir. Böylece bazik bir ilaç olan morfin asidik bir ortam olan mide suyunda toplanır.
Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.36)

84 - Hiperpolarizasyonla aktive edilen ve ‘İvabradin’ adlı ilacın bradikardik etkisine aracılık eden
iyon kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) If Na+ kanalları
B-) Ik K+ kanalları
C-) Hızlı Na+kanalları
D-) Yavaş Ca++ kanalları
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E-) Ir K+ kanalları

Cevap : A

İvabradin, sinoatriyal noddaki hiperpolarizasyonla aktive edilen If Na+ kanallarını inhibe ederek kalp
atım hızını düşürür. Angina pectoris tedavisinde denenmekte olan yeni bir ilaçtır.
Not: Bu kanallar depolarizasyonla aktive edilen akımlardan farklı olarak hiperpolarizasyonla aktive
oldukları için If (f harfi İngilizce ‘funny”‘den geliyor) akımları diye adlandırılmışlardır.
Cevap A (Katzung BG, Basic and Clinical Pharmacology, 10. baskı,. 2007, s.195)

85 - Kalp yetmezliğinde kullanılmasına rağmen aynı zamanda kalp yetmezliğini de
şiddetlendirebilen ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
B-) Anjiyotensin reseptör antagonistleri
C-) Diüretikler
D-) Beta blokerler
E-) Kalsiyum kanal blokerleri

Cevap : D

Karvedilol ve bisoprolol gibi bazı beta blokerler stabil durumdaki kronik kalp yetmezliğinde yararlıdır.
Bu etkinin altında yatan mekanizma tam olarak belli değildir. Beta reseptör blokajının katekolaminlerin
istenmeyen etkilerini azaltması etki mekanizması olarak öne sürülmüştür. Kalp yetmezliğini
şiddetlendirme potansiyelinden ötürü beta bloker tedavisine çok düşük dozda başlanmalı ve doz
haftalar ya da aylar içerisinde çok yavaş artırılmalıdır.
Kalsiyum kanal blokerleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmaz. Kalsiyum kanal blokerlerinden
verapamil ve diltiazemin kardiyak depresyon yapıcı etkileri vardır.
Belirtilen diğer ilaçlar kalp yetmezliğinde kullanılmaktadır. Bunların belirgin bir kardiyak depresyon
yapıcı etkileri yoktur.
Cevap D (Bertram G. Katzung, Basic and Clinical Pharmacology, 9. Baskı, 2004, s. 209)

86 - Cilt altına uygulanması sonrası, etkisi en erken başlayan insülin preparatı aşağıdakilerden
hangisidir?

A-) Protamin çinko insülin
B-) Nötral regüler insülin
C-) Lispro insülin
D-) Semilente insülin
E-) Ultra lente insülin

O.E

240

TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI

Cevap : C

Lispro ve aspart insülinler modifiye edilmiş insan insülinleridir. Cilt altına uygulanmaları ile etki 5 dakika
gibi kısa bir sürede başlar. Bu nedenle etkileri en erken başlayan insülinlerdir.
Cevap C (Kayaalp, SO, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 10. Baskı, 2002. s.1192 ve
1193)

87 - Asetaminofen kullanımının güvenli olmadığı grup aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Bebekler
B-) Yaşlı hastalar
C-) Gebeler
D-) Kronik alkolikler
E-) Çocuklar

Cevap : D

Asetaminofen normal şartlar altında karaciğerde konjugasyon reaksiyonları (faz-II) ile elimine edilir. Bu
fonksiyonlar ileri yaşlara kadar korunduğu için yaşlı hastalarda kullanımı güvenli kabul edilir. Ayrıca
çocuklarda, bebeklerde ve gebelerde kullanımı da güvenlidir. Ancak karaciğer mikrozomal enzimlerinin
(faz-I) indüklendiği kronik alkoliklerde asetaminofen bu yolak ile de yıkılabileceği ve toksik metabolite
(n-asetil-p-benzokinonimin) dönüşebileceği için kullanımı sakıncalıdır.
Cevap D (Kayaalp, SO, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 10. Baskı, 2002. s.136 ve 974)

88 - Nöroleptik ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkan aşağıdaki ekstrapiramidal yan etkilerin
hangisinin tedavisinde, durumu daha da kötüleştirdiği için antikolinerjik ilaçlar kullanılamaz?

A-) Parkinsonizm
B-) Akatizi
C-) Perioral tremor
D-) Akut distoni
E-) Tardif diskinezi

Cevap : E

Tardif diskinezi diğer ekstrapiramidal yan etkilerden farklı olarak nigrostriatal yolakta dopaminerjik etki
artışıdır. Diğerleri ise aynı yolakta dopaminerjik etki azalması olduğu için (görece kolinerjik etki arttığı
için) antikolinerjiklerin uygulanması bu belirtileri düzeltirken Tardif diskineziyi kötüleştirirler.
Cevap E (Kayaalp, SO, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 10. Baskı, 2002. s.879-880)
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89 - Mikrotübül formasyonunu bozan, mitoz zehiri olarak bilinen antineoplastik ilaç hangisidir?

A-) Metotreksat
B-) 6-merkaptopürin
C-) Vinblastin
D-) Adriamisin
E-) Sisplatin

Cevap : C

Vinka alkaloidlerinin primer etkileri, mitozun metafaz döneminde mikrotübüllerden ibaret olan mitoz
iğciklerinin oluşmasını önlemektir.
Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.331)

90 - Hangi madde ile oluşan zehirlenme; konfüzyon, çizgili kaslarda parezi ve paralizi,
ajitasyon, hipersalivasyon ve laringospazm gibi belirtiler oluşması nedeniyle kuduzla
karışabilir?

A-) Skopolamin
B-) Malation
C-) Parasetamol
D-) Aspirin
E-) Trisiklik antidepresan

Cevap : B

Malation, irreversibl asetilkolinesteraz enzim inhibitörü olan bir organofosfat bileşiğidir. Ortamdaki
asetilkolinin yıkılamamasına bağlı olarak parasempatomimetik etki gösterir.
Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.952,953)

91 - Hangisi subaraknoid kanamaların tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokörüdür?

A-) Nifedipin
B-) Verapamil
C-) Nimodipin
D-) Flunarizin
E-) Diltiazem

Cevap : C
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Nimodipin’in subaraknoid kanama olgularında, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak
gelişen infarkt alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır.
Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.390,391)

92 - GABA türevi olan ve esas olarak multipl skleroz ve omurilik hasarına bağlı diğer nörolojik
hastalıklarda kullanılan santral etkili kas gevşetici ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Metokarbamol
B-) Baklofen
C-) Diazepam
D-) Tizanidin
E-) Dantrolen

Cevap : B

GABA türevi olan baklofen esas olarak ALS, MS ve omurilik lezyonlarına bağlı diğer nörolojik
hastalıklarda gelişen spastisiteye karşı kullanılır.
Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.708,709)

93 - Yıllardır lityum ile tedavi gören manik depresif bir hasta bulantı, kusma, tremor nedeniyle
acil servise getiriliyor ve lityum serum düzeyinin terapötik sınırın üzerinde olduğu saptanıyor.
Hastanın öyküsünden 1 hafta önce hekim önerisi olmadan bir ilaç kullanmaya başladığı
öğreniliyor. Bu hastadaki klinik tabloya aşağıdaki ilaçlardan hangisinin yol açtığı
düşünülmelidir?

A-) Mannitol
B-) Teofilin
C-) Klorotiazid
D-) Asetaminofen
E-) Kafein

Cevap : C

Tiazidlerle tedavi edilen hastalarda böbrek proksimal tübüllerinde Li reabsorbsiyonu artar. Bu durum
Lityumun Na+’a benzer yapıda bir madde olması ile ilişkilidir. Tiazidler hem Na+ hem de ona yapıca
benzeyen Li reabsorbsiyonunu arttırırlar. Bunun sonucunda Li intoksikasyonu olasılığı yükselir.
Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.548)
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94 - Glukokortikoidlerin etkilerinin birkaç saatlik gecikmeyle ortaya çıkmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Hedef hücrelerde yeni protein sentezine ihtiyaç duymaları
B-) Albumin yerine transkortine bağlanmaları
C-) Biyoyararlanımlarının az olması
D-) Vücutta yaygın etkinlik göstermeleri
E-) Yarılanma ömürlerinin uzun olması

Cevap : A

Glukokortikoidler reseptörleri aktive ettikten sonra hedef hücrelerde enzim ve proteinleri kodlayan
genlerin transkripsiyonunu genellikle arttırırlar. Bu da etkinin en az birkaç saatlik bazen de en az 15-30
dakikalık bir gecikmeyle başlamasına yol açar.
Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.1084)

95 - Hangisi hem kolon lümeninde hem de karaciğerde yerleşmiş olan E. histolytica’ya karşı
etkilidir?

A-) Klorokin
B-) Ornidazol
C-) Diloksanid furoat
D-) Emetin
E-) İyodoklor hidroksilin

Cevap : B

Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri (örneğin ornidazol ve tinidazol) hem kolonik hem de
ekstrakolonik tüm doku amibiyazis şekillerinde etkilidirler.
Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.270)

96 - Diyabetik bir hastada hipertansiyon tespit edildiğinde öncelikle düşünülmesi gerekli ilaç
grubu hangisidir?

A-) Beta blokörler
B-) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
C-) Adrenerjik nöron blokörleri
D-) Alfa adrenerjik reseptör blokörleri
E-) Diüretikler
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Cevap : B

ACE inhibitörlerinin özellikle diyabetli hastalarda damar koruyucu ve böbrek koruyucu etkinliği olduğu
gösterilmiştir.
Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.374)

97 - Gebe bir tüberkülozlu hastanın tedavisinde aşağıdaki kombinasyonlardan hangisini tercih
edersiniz?

A-) Rifampin+INH
B-) Etambutol+Rifampin
C-) Pirazinamid+Streptomisin
D-) Etionamid+PAS
E-) INH+Etambutol

Cevap : E

Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı)

98 - Hangisi opioid reseptörler için agonist-antagonist özellik göstermez?

A-) Buprenorfin
B-) Naltrekson
C-) Pentazosin
D-) Tramadol
E-) Nalorfin

Cevap : B

Naltrekson tam opiyat antagonisttir.
Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 11. baskı, s.811)

99 - Genel anestezikler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-) Halotanın tekrarlayan kullanımlarında hepatotoksik etki görülme olasılığı yüksektir.
B-) Uzun süreli azot protoksit verilmesi sonrasında difüzyon hipoksisi gelişebilir.
C-) Disosiyatif durum, bir NMDA reseptör blokörü olan ketamin için karakteristiktir.
D-) Nitröz oksit, solunum üzerine olan depresan etkilerinden dolayı sadece premedikasyonda
kullanılır.
E-) Beyin ameliyatlarında intrakraniyal basınç artışı görülen hastalarda izofluran tercih edilmelidir.
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Cevap : D

Cevap D (Kayaalp O; Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 10. Baskı, 2002, 55. Konu, s. 780
– 782, 787)

100 - Motilin reseptörlerini uyararak bağırsak hareketlerini arttırdığı için diyabete bağlı
gastroparezinin tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Metoklopramid
B-) Betanekol
C-) Neostigmin
D-) Sisaprid
E-) Eritromisin

Cevap : E

Soru klinik uygulamada sık olarak görülen bir tablonun tedavisinde kullanılan bir ilacın etki
mekanizmasıyla ilgilidir. Motilin agonistleri: Makrolid bir antibiyotik olan eritromisin, motilin agonistidir.
İdiyopatik ve diyabetik gastroparezide mide boşalma hızını arttırır. Eritromisin sinirlerde, düz kaslarda
motilin reseptör alanlarına etki ederek midenin antrum bölgesinde güçlü kontraksiyonlara yol açar.
Cevap E (LL Brunton, JS Lazo, Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 11.
baskı)
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