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ÇALIŞMA VE GENEL TEKRAR SORULARI-1 

 
4. Döllenmeden sonra uterusa implante olan yapı a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Blastosist  

B) Zigot 

C) Morula  

D) Blastomer  

E) Gastrula 

 

(CEVAP A)  

 

5. Hassall cisimcikleri a şağıdaki organların hangisinde yer alır?  

A)  Karaciğer  

B) Pankreas 

C) Timus  

D) Testis 

E) Akciğer 

(CEVAP C)  
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6. Eozinofillerde major bazik protein a şağıdakilerden hangisinden zengindir?  

A) Arginin  

B) Serin 

C) Histidin  

D) Lizin 

E) Prolin 

(CEVAP A)  

7. Gözün kornea tabakasının epiteli a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Tek katlı yassı epitel 

B) Tek katlı kübik epitel 

C) Tek katlı prizmatik epite 

D) Çok katlı keratinleşen yassı epitel 

E) Çok katlı keratinleşmeyen yassı epitel 

(CEVAP E)  

8.Sinir aksiyon potansiyelinin olu şumunda hücre membranından hangi iyon geçi şi en önemlidir?  

        A) Sodyum  

        B) Kalsiyum  

        C) Potasyum  

        D) Klor  

        E) Magnezyum  

(CEVAP A)  

9. Aşağıdakilerden hangisi akci ğerlerde gerçekle şen olaylardan de ğildir?  

A) Anjiyotensinin aktivasyonu 

B) Kardondioksit gazının değişimi 

C) Sürfaktan yapımı 

D) Oksijen gazının değişimi 

E) Bradikinin aktivasyonu 

(CEVAP E)  

10. M.quadriceps femoris kasında geli şen gerim (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden  hangisi yanlı ştır?  

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  

(CEVAP E)  

REFLEKSLER 

Refleksler  monosinaptik ve polisinaptik olmak üzere ayrılabilir. 

 

MONOSİNAPTİK REFLEKS (STRECH REFLEKS) = GER İLME REFLEKS İ 

 Bir kasın boyu uzatılıp gerilirse, kontraksiyon yanıtı oluşmasına denir. Medulla spinalis üzerinden gerçekleşir. 

Nörotransmitteri glutamattır . 
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Kas İğciği 

Kas boyundaki statik ve dinamik değişiklikleri algılarlar.   

Refleks almak için kasın tendonuna refleks çekici ile vurulduğunda kasın boyu uzar.  

Kas boyundaki uzama kas iğciği tarafından algılanır ve la lifleri ile medulla spinalise taşınır.  

Ia lifleri alfa motor nöronlar ile sinaps yapmaktad ır. Sonuçta alfa motor (2. motor) nöronu aktive ederek kas 

kontraksiyonu ile refleks alınmış olur. Derin tendon refleksi mono-sinaptiktir. Derin tendon refleksine gerilme refleksi adı verilir.  

 
 
Golgi tendon organı 

Kas gerimini algılarlar.  

Kas kontrakte oldu ğunda tendon gerimi artar . Golgi tendon organı bu gerimi algılar. Ib sinir lifi ile medulla spinalise 

götürür. Burada Ib sinir lifi glisinerjik ara nöron ile sina ps yapar . Bu glisinerjik lif ise 2. (alfa) motor nöronu inhib e eder . 

Böylece kas kontraksiyonu sonlandırılır. Golgi tendon organının görev yaptı ğı bu reflekse ters gerilme refleksi (disinaptik) ad ı 

verilir.  
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11. Aşağıdakilerden hangisi osteoblastları uyaran faktörler den değildir?  

A)  1,25 Dihidroksikolekalsiferol  

B) T
3
, T

4  

C) PGE 

D) PTH2  

E) Kortikosteroidler  

(CEVAP E)  

12. Vücuttaki tuz miktarına göre arteriyel kan basıncındaki de ğişiklikleri düzenleyen kan basıncı kontrol mekanizmas ı 

hangisidir?  

A)  Baroreseptör refleks 

B) Kemoreseptör refleks 

C) Santral sinir sisteminin iskemik cevabı 

D) Renin-Anjiyotensin sistemi 

E) Böbrek-vücutsıvısı sistemi 

 

(CEVAP D)  

 

13. Aşağıdakilerden hangisi intestinal motiliteyi inhibe ed en hormonlardandır?  

      A) Gastrin  

      B) Kolesistokinin  

      C) Sekretin  

      D) İnsülin  

      E) Motilin  

(CEVAP C)  

15. Yenido ğanların midesinde bulunan ve kalsiyum varlı ğında kazeini parakazeine dönü ştüren enzim hangisidir?  

A)  Pepsin  

B) Rennin 

C) Elastaz  

D) Amilaz 

E) Tripsin 

(CEVAP B)  
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16. Kaslarda üretilen amonyak hangisi üzerinden kar aciğere taşınır? 

 

A) Piruvat  

B) ketoglutarat 

C) Glutamin  

D) Glutamat 

E) Alanin 

 

(CEVAP E) 

17. Aşağıdakilerden hangisi karbomoil sentaz I üzerinden bi r üre metabolizması aktivatörüdür? 

 

A) N-asetil glutamat  

B) N-asetil fumarat 

C) N-asetil malat  

D) Ornitin 

E) Sitrülin 

(CEVAP A) 

18. Aşağıdaki dehidrojenazlardan hangisi NADP koenzimini ku llanır?  

A) Piruvat dehidrojenaz-ketoglutaratα  

B) Dehidrojenaz  

C) Gliseraldehid 3-fosfat dehidrojenaz  

D) Mitokondriyal gliserol 3-fosfat dehidrojenaz  

E) Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz  

(CEVAP E)  
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19. Aşağıda, bazı amino asitler ve onlardan elde edilen ürü nler e şleştirilmi ştir. Yanlı ş eşleştirme hangi  

      seçenekte verilmi ştir?  

A) Triptofan-melatonin 

B) Tirozin-melanin 

C) Glisin-glukoz 

D) Metionin-homosistein 

E) Serin-serotonin 

 

(CEVAP E)  

 

20. Hemoglobin yapısında yer alan Hem’in sentezinde  görev yapan enzimlerden hangisi kur şun  

      inhibisyonuna duyarlıdır? 

 

A) ALA sentaz 

B) ALA dehidrataz 

C) Üroporfirinojen dekarboksilaz 

D) Koproporfirinojen oksidaz 

E) Protoporfirinojen oksidaz 

 

 

(CEVAP B)  
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21. Vücutta fazla miktarda kalsitriol varsa, böbrek lerde hangisinin sentezi artar?  

 

A) 24, 25 dihidroksikolekalsiferol 

B) 25 hidrosikolekalsiferol 

C) Kolekalsiferol 

D) Ergokalsiferol 

E) 1, 25 dihidroksikolekalsiferol 

(CEVAP A) 

 

22. Hangi vitamin eksikli ğinde glutatyon redüktaz enziminin aktivitesi azalır ?  

A)  Biotin 

B) Riboflavin 

C) Tiyamin  

D) Piridoksin  

E) Folat  

(CEVAP B)  
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23. Ölüm sertli ği (rigor mortis)’ nin nedeni a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Kalsiyum artışı   

B) pH azalması    

C) ATP azlığı   

D) Proteoliz   

E) Oksijen azlığı  

(CEVAP C)  

Düz kaslarda kalsiyum, kontraksiyonu ba şlatıcı etkinli ğini a şağıdakilerden hangisine ba ğlanarak yapar?  

A) Troponin C                
B) Aktin 
C) Miyozin                 
D) Kalmodulin 
E) Tropomiyozin 
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Oluklu ba ğlantıları (gap junction) olu şturan iç zar proteinlerine ne ad verilir? (Nisan 2008) 

A) G proteini               

B) Tutunma plağı 

C) Tutundurucu flaman          

D) Konneksin 

E) İntegrin 

Gap junction oluşturan prtein birimlere connexin  adı verilir. Gap junktionlar, 6 adet konnexin içerirler. 

CEVAP D 
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Parasempatik stimulasyon a şağıdakilerden hangisine yol açmaz? (Nisan-92) 

A) Tükrük azalması            

B)  Sekresyon artışı 

C) Bronkospazm             

D)  Kalp hızı azalması 

E)  Silier kasları kasar 
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OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN OLUŞTURDUĞU YANITLAR  
 
   Sempatik yanıt 

ORGAN Parasempatik yanıt Reseptör 

Tipi 

  

Cevap 

Göz        

  Radial kas . . . 1 

  

Kontraksiyon (midriazis) 

  Sfinkter kas Kontraksiyon (miosis)   . . . 

  Silier kas Yakını görmek için 

kasılma 

2 

  

Uzak için gevşeme 

Kalp         

  S-A node Kalp hızında azalma 1, 2 

  

Kalp hızında artma 

  Atrium Kasılmada azalma 1, 2 

  

Kasılmada ve ileti hızında artma 

  A-V node İleti hızında azalma 1, 2 

  

İleti hızında artma 

  His–Purkinje system İleti hızında azalma 1, 2 

  

İleti hızında artma 

  Ventricles ---------------------- 1, 2 

  

Kasılmada artma 

Arterioles         

  Koroner, İskelet kası, akciğer, 

beyin 

Dilation 1, 2 

  

Constriction 

      2 

  

Dilation 
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Systemic veins   . . . 1, 2 

  

Constriction 

    2 

  

Dilation 

 

 

Akci ğerler   

      

  Bronş düz kası Kasılma 2 

  

Gevşeme 

 Bronşial Gland Stimulation 1 

  

Inhibition 

    2 

  

Stimulation 

Mide -Barsak        

  Motilite ve tonüs Artma 1, 2, 2 

  

Azalma 

  Sfinkter Gevşeme 1 

  

Kasılma 

  Sekresyon Stimulation 2 

  

Inhibition 

Safra kesesi   Kaılma 2 

  

Gevşeme 

Mesane         

  Detrusor Kasılma 2 

  

Gevşeme 

  Trigon ve sfinkter Gevşeme 1 

  

Kasılma 
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Üreterler         

  Motilite ve tonüs Artma 1 

  

Azalma 

Uterus   Değişken yanıt 

  

1 

  

Kasılma (pregnant) 

    2 

  

Gevşeme (pregnant and 

nonpregnant) 

Erkek sex organ   Ereksiyon 1 

  

Ejukulasyon 

Deri         

  Pilomotor kas . . . 1 

  

Contraction 

  Ter bezleri Generalized secretion 1 

  

Lokalize (Avuç içi) sekresyon 

  

Tükrük Bezi   Bol, sulu sekresyon 1 

  

Koyu, visköz sekresyon 

     Amylase secretion 

Göz yaşı  Sekresyon  Sekresyon 

Yağ dokusu   . . . 1, 1, 3 

  

Lipoliz 

Juxtaglomerular cells   . . . 1 

  

Renin sekresyonu 

Pineal bez   . . .  Melatonin sekresyonu 
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24.Aşağıdakilerden hangisi glikozaminoglikanların yapısınd aki tekrarlayıcı disakkarid ünitelerini olu şturmaz ? 

A)  Glukuronik asit  

B) İduronik asit  

C) Glukozamin  

D) Fruktozamin  

E) Galaktozamin  

(CEVAP D)  

 

Langerhans hücreleri ço ğunlukla a şağıdaki epidermis tabakalarının hangisinde bulunur?  

A) Stratum germinativum         

B) Stratum spinosum 

C) Stratum granulosum          

D) Stratum lucidum 

E) Stratum Korneum 

Cevap B 

 

Işın fotonlarının retinaya ula şması sırasındaki  olaylarla ilgili a şağıdaki ifadelerden hangisi yanlı ştır? 

A) İntraselüler cGMP miktarı artar. 

B) Transdüsin membran proteini aktif hale gelir. 

C) Basil dış segment Na+ akımı azalır. 

D) Basiller hiperpolarize duruma gelir. 

E) Basil glutamat salgısını durdurur. 
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25. Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kayna ğı oldu ğu kabul edilen hangisidir?  

A)  Plazma glukozu  

B) Medulla hücrelerindeki glikojen  

C) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez  

D) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez  

E) Fruktozun glukoza dönüştürülmesi  

(CEVAP C)  

26. Aşağıdakilerden hangisi indirgen özelli ği olmayan heksozdur?  

A)  Maltoz  

B) Glukoz  

C) Sukroz  

D) Laktoz  

E) Riboz  

(CEVAP C)  

27. Nefrotik sendromda elektroforezde artan plazma protein bandı hangisidir?  

A) Alfa1 globulin  

B) Beta globulin  

C) Prealbumin  

D) Alfa2 globulin  

E) Albumin  

(CEVAP D)  

28. Aşağıdakilerden hangisinin artmı ş idrar düzeyi vitamin B
12

 eksikli ğini gösterir?  

A)  Homogentisik asit  

B) Dihidrofolik asit  

C) Metilmalonik asit  

D) Hidroksiprolin  

E) Metiyonin  

(CEVAP C)  
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29. Hangi hormon cAMP artı şı ile sinyal iletmez?  

A) Atriyal natriüretik faktör  

B) ACTH  

C) Kalsitonin  

D) LH  

E) PTH  

(CEVAP A)  

30. Şiddetli eklem a ğrısıyla ba şvuran ve kan PRPP (fosforibozil pirofosfat) senteta z ve ürik asit düzeyleri    

       yüksek bulunan bir ki şide hastalık tanısı için a şağıdakilerden hangisini dü şünürsünüz?  

A)  von Gierke 

B) Eklem romatizması 

C) Gut 

D) Hiperparatiroidizm 

E) Osteomalazi 

 

(CEVAP C) 
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31. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin okside olmu ş şekli makrofajlar tarafından tutularak köpük hücre  

      olu şumu ve aterosklerotik plak olu şumuna yol açar? 

 

A) Şilomikronlar  

B) VLDL 

C) LDL  

D) IDL 

E) HDL 

(CEVAP C) 

33. DNA çift sarmalının açılmasını a şağıdakilerden hangisi gerçekle ştirir?  

 

A) DNA polimeraz-III  

B) Primaz 

C) Giraz  

D) Helikaz 

E) Ligaz 

(CEVAP D) 
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34. N. meningitidis ile geli şen septik şoktan bakterinin hangi bölümü sorumludur?  

A)  Kapsüler polisakkarit  

B) Flagella  

C) Fimbriya  

D) Lipopolisakkarid  

E) Dış membran proteinleri  

(CEVAP D)  

35. Gastroenteritli bir hastanın dı şkısından izole edilen bakterinin Shigella ya da E. coli oldu ğunu ayırabilmek için hangi 

deney gereklidir?  

A) Hareket 

B) Laktoz fermentasyonu 

C) Glukoz fermentasyonu 

D) Gram boyama 

E) MacConkey agarda üreme 

 

(CEVAP A)  

36. Haemophilus influenzae, hangi nedenle 2 ya ş 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  

(CEVAP A)  
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37. Vadi ateşi (çöl romatizması) a şağıdaki şıklardan hangisine ili şkindir?  

A)  Kandidoz  

B) Histoplazmoz  

C) Mukor mikoz  

D) Koksidiyoidomikoz  

E) Sporotrikoz  

(CEVAP D)  

HİSTOPLAZMOZ İS 

  İnfluenza ve di ğer pnömonilerden ayırdedilmelidir.  

  Enfeksiyonlar çoğunlukla (%95) belirsiz, subklinik  veya kendili ğinden geçen  hastalıklar şeklindedir. Akciğerlerde 

sıklıkla kalsifikasyon  bırakır. 

  Enfeksiyonun tipi, hastanın genel sağlık durumu, akciğer yapısı ve immün sistemine ve alınan mantar miktarına bağlıdır. 

  Lokal veya yaygın; akut, kronik veya fulminan şeklinde sınıflandırılabilir. 

  Histoplasma capsulatum’un yol açtı ğı hastalık granülomatöz bir mantar enfeksiyonudur.  

 Küçük, dimorfik , fakültatif intraselüler  bir mayadır. Monositlere yerleşerek tüm retiküloendotelial sistemi (RES) dolaşır. 

 Kapsülü yoktur 

 Kuş veya yarasa gübresi karı şmış toprakta , mikrokonidya ve geniş tüberküllü makrokonidyalı  filamentöz bir formda 

bulunur.   

Tanı 

 Balgam , boğaz ve kan kültürlerinde dimorfik mantar izlenir. 

 Serolojik testlerden kompleman fiksasyon, immünodifüzyon ve radyoimmünoassay kullanılabilir. 

HİSTOPLASMOZ FORMLARI  

Akut histoplazmoz 

 Mantar gribi  olarak bilinir.  

 Asemptomatik hastalıktan şiddetli grip benzeri tabloya kadar farklılıklar gösterir. Hastalık kendili ğinden geçer . 

 Hemen her zaman pulmoner bir hastalık olmasına karşın, bazen makrofajlar aracılığıyla hematojen yayılım izlenebilir. 

 Hiler lenfadenopatiyle  seyreden değişik akciğer grafilerine yol açabilir. Kalsifikasyon, özelliklerde gençlerde çok 

yaygındır. Karakteristik olarak her iki akci ğer de tutulur.  Sağlıklı insanlarda istirahat ve iyi beslenme ile kendiliğinden düzelir. 

Yaygın sistemik histoplasmoz 

  Hücresel immün yetmezliği olan kişilerde görülür (örn. AIDS hastaları, T hücre yetmezlikleri ve lenfomalar). 

 1 yaşın altında RES yetmezli ği olan küçük çocuklarda fulminan hastalı ğa yol açar. 

Semptomlar  

 Mukus membranlarında lezyonlar veya akciğer dışında bir enfeksiyon odağı. 

 Belirgin hepatosplenomegali (en önemli belirti)  

 Beyaz küre ve trombosit sayımında ve hemoglobin düzeyinde düşme, yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC). 

 Pulmoner semptomlar (görülmeyebilir) 

 Kilo kaybı, Addison hastalı ğı (fulminan vakaların yaklaşık %50’sinde) 

 Tedavi  

  Amfoterisin B ile agresif tedavi edilmelidir.  
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BLASTOM İKOZ 

  Dimorfik bir mantar olan Blastomyces dermatidis tarafından oluşturulan pulmoner, yaygın sistemik  ve deri  

enfeksiyonudur. 

  Enfeksiyonun tipi, hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. 

 Sıcaklıkla de ğişen dimorfik mantardır.  

 Çift katlı  gözüken bir hücre duvarı olan, geniş tabanlı tomurcuk  yapan, çoğunlukla serbest, büyük, maya hücreleri 

şeklinde dokularda bulunur. 

 Konidya  şeklinde inhale  edildikten sonra akciğerlerde mayaya dönüşür. 

 Çürüyen odunlar ve kunduzların yaptı ğı barajlarda bulunur  

 

 

 

Blastomikoz formları  

Akut pulmoner blastomikoz 

 Tedavisiz iyileşebilir.  

 itrakonazol kullanılabilir. 

Kronik pulmoner blastomikoz 

 Üst lobda süpüratif veya granulomatöz lezyonlara  neden olur. 

 Çoğunlukla kanser tanısı konur. 

 En sık, kavitasyon ya da kalsifikasyon olmaksızın infiltratif görünüm  izlenir. 

 Tedavide itrakonazol etkilidir. 

Yaygın blastomikoz 

 Organizmalar makrofajlar tarafından en sık deri ve kemik olmak üzere uzak bölgelere taşınır. 

 Blostomikozda sık tutulan alanlar: Akciğerler, deri, prostat, epididim, testis, kemik ve cilt altı dokusu.   
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Tanı 

 deri lezyonlarının kenarından yapılan kazıntılarda, KOH uygulandıktan sonra, geniş tabanlı tomurcuklanan mayaların 

görülmesıyle konulur. 

Tedavi 

 itrakonazol. 

 

 

KOKS İDİYOİDOMİKOZ 

  Etken dimorfik bir mantar olan Coccidioides immitis’tir. 

  Toprakta bulunan küf şeklindeki artrospor ’larının inhalasyonuyla bulaşır. 

  ABD’nin güney batısında ise Latin Amerika’nın kurak bölgelerinde endemiktir. Türkiye’de pek görülmez.    

 

  

 Dokuda sferüller şeklinde bulunur. 

   Direk ya da hematojen yolla vücutta yayılırlar. 

  Yenidoğan ve immün süprese hastalarda disseminasyon sıktır ve mortalite yüksektir. 

   Akciğer enfeksiyonu genelde asemptomatiktir. 

  Dimorfik mantarlar içinde merkezi sinir sistemini e n sık tutan mantardır.  

  AIDS’li hastalarda meninkslere yayılım sık görülür. 

  Vadi ateşi (çöl romatizması) etkenidir. 
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Tanı: 

  Balgam, deri lezyonları, beyin omurilik sıvısı, biopsi örnekleri ve bronş sıvısından alınan materyal kullanılabilir. 

Seroloji : 

 lateks aglütinasyon  

Tedavi :  

 Amfoterisin B  tercih edilir. Menenjit varsa intratekal verilir. 

PARAKOKS İDİYOİDOMİKOZ 

  Etken dimorfik mantar olan Paracoccidioides brasilievis ’tir. 

  Topraktaki küf şekillerinin inhalasyonuyla bulaşır. 

  Endemik bölgelerde triadı:  Pulmoner lezyonlar, dişsiz bir ağız ve servikal lenfadenopati’dir. 

  SDA besiyerinde gemici dümeni’ne  benzer bir üreme gösterirler 

Tanı 

  Seroloji   

Tedavi  

 amfoterisin B ve ketokonazol kullanılır. 

38. 14alfa-lanosterol demetilaz enzimini inhibe ede rek ergosterol biyosentezinin bozulmasına yol açan         

       antifungal a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Flukonazol  

B) Flusitozin 

C) Amfoterisin-B 

D) Lipozomal nistatin 

E) İtrakanazol 

 

(CEVAP A)  
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39. Viral enfeksiyonlarda sitotoksik T lenfositleri n savunmadaki önemli fonksiyonları a şağıdakilerden         

      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  

(CEVAP A)  

40. Bir hastanenin yenido ğan servisinde Staphylococcus aureus’un neden oldu ğu sepsis salgını çıkmı ştır.     

      En olası kaynak için öncelikle kültür alınaca k bölge a şağıdakilerden hangisi olmalıdır?  

A)  Kalın bağırsak  

B) Boğaz  

C) Burun  

D) Vagina  

E) Göz  

(CEVAP C)  

41. Menenjitli bir hastanın Beyin Omurilik Sıvı (BO S) yaymasında hücre içi gram negatif koklar tespit  

edildi. Bu etkenin a şağıdakilerden hangisine yol açma olasılı ğı vardır?  

A) Waterhouse-Friderichsen Sendromu 

B) Toksik Şok Sendromu 

C) Reye Sendromu 

D) Fitz-Huge Curtis Sendromu 

E) Yüzücü kaşıntısı 

 

(CEVAP A)  
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42. Aşağıdaki hücrelerden hangisinde MHC sınıf I molekülü b ulunmaz?  

A)  Hepatositler 

B) Nöronlar 

C) Makrofajlar 

D) Lökositler 

E) Endotel hücresi 

(CEVAP B)  

43. Aşağıdakilerden hangisi şarbon hastalı ğının epidemiyolojisi ve patogenezinde önemli de ğildir?  

A)  Endosporların oluşması  

B) Sağlıklı insan taşıyıcılar  

C) Solunum yolu ile alınarak oluşmuş enfeksiyon  

D) Letal ekzotoksin oluşumu  

E) Antifagositik kapsül varlığı  

(CEVAP B)  

44. Splenektomili bireylerde genellikle ölümle sonu çlanan protozoon hastalı ğı hangisidir?  

A) Trikomoniyaz 

B) Mikrosporidiyaz 

C) Babezyoz  

D) Amöbyaz 

E) Giardiyaz 

 

(CEVAP C)  

45. Orta Doğu’ya 6 ay önce ziyarette bulunmu ş 42 yaşındaki bir ki şi, idrarında kan gördü ğünü ifade ederek   

      hastaneye ba şvurmu ştur. Klinikte yapılan idrar incelemelerinde bakteri yel bir etken saptanamamı ştır.  

      İdrarın mikroskobik incelemesinde çok sayıda eritros it ve az miktarda lökosit görülürken, oval helmint  

     yumurtaları görülmü ştür. Yumurtaların terminalinde küçük bir diken de g örülmektedir. Etken  

     aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A)  Fasciola hepatica 

B) Dicrocoelium dentriticum 

C) Schistosoma haematobium 

D) Fasciola gigantica 

E) Schistosoma japonicum 

(CEVAP C)  

46. Kavitasyonla giden pulmoner enfeksiyonu olan ve  aynı zamanda beyin absesi geli şen immün süpresif bir  

     hastanın balgam yaymasında, gram ile zayıf ola rak boyanan, gram negatif görünümlü, içinde gram po zitif  

     boyanmı ş tanecikler görülen, dallanan ince filamantöz yapıl ar saptanıyor. Bu hastada etken olarak  

     aşağıdakilerden en çok hangisini dü şünürsünüz?  

A) Fusobacterium  

B) Actinomyces  

C) Nocardia  

D) Aspergillus  

E) Tüberküloz dışı mikobakteri  

(CEVAP C)  
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47. Hastanede yatan hastaların açık yaraları ve sol unum yolu sekresyonlarından tek bir kez izole edilm esinin,  

      kesin enfeksiyon tanısı için yeterli kabul ed ilmemesi gereken bakteriyi i şaretleyiniz?  

A)  Haemophilus influenzae 

B) Streptococcus pneumoniae 

C) Listeria monocytogenes 

D) Moraxella catarrhalis 

E) Pseudomonas aeruginosa 

(CEVAP B)  

48. Campylobacter jejuni’nin O:19 antijeni ta şıyan su şları ile olu şan enfeksiyonu takiben geli şebilen non- 

      süpüratif komplikasyonu a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Artrit 

B) Maküler deri döküntüsü 

C) Guillain-Barré sendromu 

D) Hepatit 

E) Nefrit 

(CEVAP C)  

49. 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 

(CEVAP A)  

50. Aşağıdaki yapılardan hangisi virüslere hücre ve organ t ropizmi sa ğlar?  

A) Tegümen  

B) Glikoprotein veya kapsid proteinleri 

C) Viral nükleik asit 

D) Konak kücre sitoplazmik proteinleri 

E) Sinsitya 

(CEVAP B)  

51. Pankreasın en sık görülen malign tümörü a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Duktal adenokarsinoma 

B) Skuamöz hücreli karsinoma 

C) Adenoid kistik karsinoma 

D) Malign mikst tümör 

E) Küçük hücreli karsinoma 

(CEVAP A)  

52. Tükrük bezi ta şları (siyalolitiyazis) en sık hangi tükrük bezinde görülür?  

A)  Parotis  

B) Submandibular gland  
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C) Sublingual gland  

D) Minör tükrük bezleri  

E) Lakrimal gland  

(CEVAP B)  

53. Aşağıdaki lezyonların hangisinin etiyolojisinde human p apilloma virus (HPV) yoktur?  

A)  Juvenil larengeal papilloma  

B) Verruka vulgaris  

C) Kondiloma akuminatum  

D) Yüksek grade’li servikal intraepiteliyal neoplazi  

E) Kondiloma lata  

(CEVAP E)  

54. Santral sinir sisteminde yeni varyant Creutzfel d Jacob hastalı ğının (vCJD) histopatolojik tanısında en     

      değerli bulgu a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Gliozis  

B) Spongiozis  

C) PAS pozitif amorf materyal birikimi  

D) Lenfoplazmositer iltihabi hücre infiltrasyonu  

E) Glial hücrelerde vakuolizasyon  

(CEVAP C)  

55. Aşağıdakilerden hangisi ilgili epitelyum hücre tabakala rında metaplaziye neden olan faktör de ğildir?  

A)  Gastroözofajial reflü  

B) A vitamini eksikliği  

C) Sigara içilmesi  

D) Kolelitiyazis  

E) Aganglionik megakolon 

(CEVAP E)  

56. Dokuda tüberküloz basili ile meydana gelen gran ülomda (tüberkülde) hangisi bulunmaz?  

A) Makrofajlar  

B) Epiteloid hücreler  

C) Mültinükleer dev hücreler  

D) Lenfositler  

E) Nötrofiller 

 

(CEVAP E)  

 

57. Protein denaturasyonu sonucu meydana gelen nekr oz tipi a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Koagülasyon nekrozu 

B) Yağ nekrozu 

C) Likefaksiyon nekrozu 

D) Kazeifikasyon nekrozu 

E) Fibrinoid nekroz 

(CEVAP A)  
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58. Geç metastaz yapan, santral yerle şimli ve balgam sitolojisinin erken tanıda oldukça f aydalı oldu ğu akci ğer kanseri 

hangisidir?  

A) Adenokarsinom 

B) Yassı hücreli karsinom 

C) Büyük hücreli karsinom 

D) Küçük hücreli karsinom 

E) Karsinoid tümör 

 

(CEVAP B)  

59. Trombosit kümelenmesini inhibe eden endoteliyal  hücre kaynaklı, dü şük molekül a ğırlıklı vazodilatör madde hangisidir?  

A)  Sitokin  

B) Defensin  

C) Nitrik oksit  

D) Selektin  

E) Tümör nekroz faktör  

(CEVAP C)  

60. Kırk ya şında erkek hastanın kronik alkol alım öyküsü var. M uayenede karaci ğer sert ancak büyük de ğil. Tomografide 

sirotik nodüller görülüyor. A şağıdakilerden hangisi alkolü bırakması halinde bile b u hasta için risk olmaya devam 

eder?  

A)  Hepatik adenom  

B) Fokal nodüler hiperplazi  

C) Hemanjiyom  

D) Hepatosellüler karsinom  

E) Kolanjiyokarsinom  

(CEVAP C)  

61. Nöral tüp defekti olan infantlarda akut piyojen ik menenjitin en sık sebebi a şağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Escherichia coli  

B) Haemophilus influenzae  

C) Neisseria meningitidis  

D) Pneumococcus  

E) Cryptococcus neoformans  

(CEVAP A)  

 

62. Hipertansif kalp hastalı ğında en erken mikroskopik de ğişiklik hangisidir?  

 

A) Miyositlerde büyüme  

B) Hücre atrofisi  

C) Miyositoliz  

D) İnterstisiyel fibrozis  

E) Fibröz skar odakları  

(CEVAP A)  



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

28 

63. Sigara tiryakisi 49 ya şındaki bir erke ğin akci ğer grafisinde kitle belirleniyor ve kilo kaybetti ği  

      gözleniyor. Hiponatremisi ve idrarı hiperozmo lar olan hastada, bu bulgulara neden olan muhtemel  

      patoloji a şağıdakilerden hangisidir?  

 

A)  Böbrek yetmezliği  

B) Hipofiz yetmezliği  

C) Conn sendromu  

D) Kalp yetmezliği  

E) Uygunsuz ADH salınımı  

(CEVAP E)  

64. Kesit yüzünde sıklıkla tebe şir gibi beyaz nekrozlar ve kalsifikasyonlar göstere n, büyümesi ile meme derisinde odaksal 

çukurla şmalara yol açan meme tümörü a şağıdakilerden hangisidir?  

 

A) İnfiltratif duktal karsinoma  

B) Medüller karsinoma  

C) Tübüler karsinoma  

D) Lobüler karsinoma  

E) Memenin Paget hastalığı  

(CEVAP A)  

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  

(CEVAP C)  

65. Genç eri şkinlerde görülen spontan pnömotoraksın esas nedeni olan patolojik olu şum, aşağıdakilerden  

      hangisidir?  

A)  Distal asiner amfizem 

B) Parasiner amfizem 

C) Bronşiektazi 

D) Kistik fibrozis 

E) Overinflation (fazla havalanma) 

(CEVAP A)  

66. Aşağıdaki ilaç çiftlerinin hangisinde 1. ilaç 2. ilacın  eliminasyonunu arttırır?  

A)  Etinil estradiol-İndometazin 

B) Simetidin-Amiodaron 

C) Difenhidramin-Kinidin 

D) Ketokonazol-Nifedipin 
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E) Barbitürat-İmipramin 

 

(CEVAP E)  

67. Üç yaşındaki bir çocuk, yüksek dozda antihistaminik ilaç (prometazin) alması nedeniyle acil servise  

      getirilmi ştir. Prometazin, zayıf bazik yapıda olup, pKa de ğeri 9.1’dir. Beyin dahil olmak üzere dokulara  

      dağılımı iyidir. Yapılan fizik muayenede kalp atım hız ı 100/dk, kan basıncı 110/60 mmHg ve solunum hızı  

      20/dk bulunmu ştur. Bu ilaç ile ilgili olarak a şağıdakilerden hangisi do ğrudur?  

A) İdrar ile atılım hızı, NH
4
Cl- uygulanımı ile arttırılır  

B) İdrar ile atılım hızı, NaHCO
3
 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  

(CEVAP A)  

 

68. Safra tuzuna ba ğımlılık göstermedi ği için özellikle karaci ğer 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 

(CEVAP A)  

69. Organofosfatlı insektisit zehirlenmelerinin ted avisinde kullanılan atropin, a şağıdaki belirtilerden  

      hangisi ortaya çıkıncaya kadar verilir?  

A) Ter ve tükrük salgısının artması 

B) Bradikardi 

C) Konstipasyon 

D) Konfüzyon 

E) Cilt kızarıklığı ve ağız kuruluğu 

 

(CEVAP E)  

70. Morfinin farmakolojik etkilerinden hangisine ka rşı tolerans geli şmez?  

A) Analjezi 

B) Hipotansiyon 

C) Sedasyon 

D) Konstipasyon 

E) Öfori 

(CEVAP D)  
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71. 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  

(CEVAP D)  

72. Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemiye neden olabilir? 

 

A) Kalsitriol  

B) Kortizol 

C) Kalsitonin  

D) Furosemid 

E) Deksametazon 

(CEVAP A) 

73. Hipertansiyonu bir antihipertansif ilaç ile kon trol altında olan bir hastaya, depresyonu nedeniyle  aşağıdaki  

      ilaçlardan biri verilmi ş, birkaç gün sonra yapılan ölçümde kan basıncının y ükseldi ği görülmü ştür. Bu ilaç  

      aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

 

A)  Fluoksetin 

B) Venlafaksin 

C) Trazodon 

D) İmipramin 

E) Amitriptilin 

(CEVAP B)  

74. Akut iyot entoksikasyonunda ni şasta ile birlikte kullanılan antidot hangisidir?  

A) Sodyum tiyosülfat 

B) Sodyum nitrat 

C) Potasyum nitrat 

D) Amil nitrit 

E) Potasyum hidroksid 

(CEVAP A)  

75. Kronik a ğrısı olan hastada, intratekal uygulamada otonom, du ysal ve motor ileti etkilenmeden analjezi olu şması 

isteniyor ise, a şağıdaki ilaçlardan hangisi seçilmelidir?  

A)  Bupivakain  

B) Morfin  

C) Lidokain  

D) İndometazin  

E) Tetrakain  

(CEVAP B)  
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76. Kırk ya şında bayan hasta, ya ğlı yemeklerden sonra meydana gelen sa ğ üst kadranda şiddetli a ğrısı nedeniyle 

gastroenteroloji poliklini ğine başvuruyor. Yapılan üst batın ultrasonografisinde safr a taşı saptanır. Son 5 gün içinde 

zaman zaman şiddetlenen ba ş ağrıları da oldu ğunu ifade eden hastanın, yapılan fizik muayenesinde  Tansiyon arteriyel 

(TA): 160/100 mmHg ve nabız dakika sayısı (NDS): 70 /dak olarak bulunuyor. Bu hasta için a şağıdaki ilaç gruplarından 

hangisi uygun de ğildir?  

A) Kalsiyum kanal blokerleri  

B) Beta blokerler  

C) Tiazid tip diüretikler  

D) Alfa blokerler  

E) Anjiyotensin reseptör blokerleri  

(CEVAP C)  

77. Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kull anılabilir?  

A)  Eroin  

B) Butorfanol  

C) Difenoksilat  

D) Tebain  

E) Fentanil  

(CEVAP C)  

78. Nükleer reseptörleri aracılı ğı ile gen transkripsiyonunu kontrol eden vitamin a şağıdakilerden hangisidir?  

A) A vitamini  

B) C vitamini  

C) E vitamini  

D) K vitamini  

E) Folik asit  

(CEVAP A)  

79. Aşağıdaki reseptörlerden hangisindeki etkinin olu şmasında, cAMP artı şı rol oynar?  

A) Alfa 1 

B) Alfa 2 

C) Beta1 

D) Nikotinik tip asetilkolin reseptörleri 

E) M2 tip muskarinik reseptörler 

(CEVAP C)  

 

80. Aşağıdakilerden hangisi dijital duyarlılı ğını arttıran faktörlerden de ğildir?  

A) Kaşeksi  

B) Hipokalemi  

C) Hiperkalsemi  

D) Hipermagnezemi  

E) Böbrek ve karaciğer yetmezliği  

(CEVAP D)  
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81. Plazmasında psödokolinesteraz bulunan bir ki şide uzun süreli apne geli şmesine yol açabilen ilaç  

      hangisidir?  

 

A)  Panküronyum  

B) Dantrolen  

C) T-Tubokürarin  

D) Süksinilkolin  

E) Atroküryum  

(CEVAP D)  

82. Bağırsak amebiyazisi (amipli dizanteri) tedavisinde lü mendeki parazitlerin de etkili bir şekilde yok edilmesi  

      için metronidazol tedavisi sonrası hangi anti protozoal ilaç eklenmelidir?  

 

A)  Emetin  

B) Diloksanid 

C) Meglumin antimonyat  

D) Seknidazol  

E) Klorokin 

(CEVAP B)  

83. Aşağıdaki ilaçlardan biri ile tedavi görmekte olan bir hastaya manik-depresif tanısı konulunca tedaviye  

      mutat dozlarda lityum eklenmi ş, ancak birkaç gün sonra lityum zehirlenmesi belirt ileri görülmü ştür.  

      Hekim iyi bir anamnez sonunda olayın hastanın  kullanmakta oldu ğu diğer ilaçtan kaynaklandı ğını 

      anlamıştır. Lityum zehirlenmesine neden olan bu ilaç a şağıdakilerden hangisi olabilir?  

 

A) Teofilin  

B) Diklofenak 

C) Penisilin  

D) İmipramin 

E) Nifedipin 

(CEVAP B)  

84. İnfluenza virüsü A ve B üzerinde etkili, oral olarak  uygulanabilen antiviral ilaç a şağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Amantadin  

B) Ribavirin 

C) Zanamivir  

D) Oseltamivir 

E) Rimantadin 

 

(CEVAP D)  
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85. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi dü şük HDL (yüksek dansiteli lipoprotein) kolesterol dü zeylerini yükseltmede  

      en etkili olarak bulunmu ştur?  

 

A)  Östrojenler  

B) Etanol 

C) Statinler  

D) Fibratlar 

E) Niasin 

 

(CEVAP D)  

KL İNİK TEST 

1.  Hipertansif acil ve anstabil anjina tanısı alan  hastada, a şağıdaki ilaçlardan hangisi tercih edilmelidir?  

A)  Diazoksit  

B) Labetalol  

C) Kısa etkili nifedipin  

D) Minoksidil  

E) Hidralazin  

(CEVAP B)  

2.  Aşağıdaki elektrokardiyografi bulgularından hangisi kor oner arter hastalı ğı belirtisi de ğildir?  

A)  ST segment elevasyonu 

B) Patolojik Q dalgası 

C) T dalga inversiyonu 

D) ST segment depresyonu 

E) Kısa PR intervali 

 

(CEVAP E)  

 

3.  Akut atriyal fibrilasyonlu bir hastada genel du rum hızla bozuluyor ve hipotansiyon geli şiyor. Bu durumda tedavi 

seçeneğiniz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  

A)  Dijitalizasyon 

B) Dijitalizasyon + kinidin kombinasyonu 

C) Amiodaron infüzyonu 

D) Beta bloker verilmesi 

E) Elektriksel kardiyoversiyon 

 

(CEVAP E)  

4. Sağ kalp kateterizasyonu sırasında pulmoner kapiller k ama basıncı ile sol ventrikül basıncı arasında diya stolik gradyan 

farkı olu şumu, aşağıdaki kapak patolojilerinden hangisiyle ili şkilidir?  

A) Mitral darlığı  

B) Mitral yetersizliği  

C) Aort darlığı  
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D) Aort yetersizliği  

E) Triküspit yetersizliği  

(CEVAP A)  

5.  Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sigara içenlerde daha az görülür?  

A)  Pnömoni 

B) Akciğer adenokanseri 

C) Hipersensitivite pnömonisi 

D) Lenfanjiyoleiyomyomatozi 

E) Eozinofilik granüloma 

(CEVAP C)  

6. Akci ğer tüberkülozu a şağıdakilerden hangisinde daha fazla görülür?  

 

A) Silikozis  

B) Bisinozis  

C) Asbestozis  

D) Talkozis  

E) Stannozis  

(CEVAP A) 

7. Mide asidi aspirasyonu sonucu akut nefes darlı ğı, siyanoz, ta şipne, ta şikardi geli şen bir hastada  

    seçeceğiniz ilk tedavi şekli ne olmalıdır?  

 

A)  Bronkodilatör tedavi 

B) İntravenöz mayi 

C) Mekanik ventilasyon 

D) Trakeal aspirasyon 

E) Sistemik steroid 

 

(CEVAP D)  

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 

 

(CEVAP B)  

PULMONER ALVEOLER PROTE İNOZİS(PAP) 

Tanım  

 Alveollerde surfektan birikimi sonucu olu şur. 

30-50 yaşlarında görülür. 

Erkek hakimiyeti vardır. 
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Etiyoloji 

GM-CSF’e karşı antikor gelişmesi sonucu, GM-CSF etkisiz hale gelir .Buna bağlı alveoler makrofaj fonksiyonu bozulur . 

Surfektan proteinleri klire edilemez. Alveol içinde yoğun surfektan birikimi oluşur. 

Klinik 

 Halszilik, yorgunluk, öksürük, ateş, kilo kaybı 

 Yapışkan, yoğun ekspektorasyon 

Laboratuar 

 Polisitemi, LDH seviyesinde artma 

 Serum surfektan A ve D seviyesinde yükselme 

Radyoloji 

 HRCT de haritavari buzlu cam paterni 

Tedavi 

 Çift lümenli endotrekel tup ile akciğer lavajı semtomatik rahatlama sa ğlar. 

PULMONER LENANJ İYOMİYOMATOZİS 

Tanım 

 Premenapozal kadınları etkileyen nadir bir hastalıktır. 

Genç kadın, amfizem , tekrarlayan pnomotoraks , şiloz plevral efuzyon varlığında akla gelmelidir. 

Yanlışlıkla astım veya KOAH tanısı konabilir. 

Etiyoloji  

 Akciğerde interstisyel düz kas hücrelerinde  kistik şekilli proliferasyon  ile karakterizedir. 

Klinik 

 Hastalık gebelik ve ooferektomi ile agreve olmaktad ır. 

 Nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ile prezente olur. 

Hastaların % 50 sinde spontan pnomotoraks görülür. 

 Menenjiom, böbrekta anjiomiyolipom hastalı ğa eşlik edebilir. 

Tanı 

 HRCT de akciğerde ince duvarlı kistler 

 Obstriktif paternde solunum fonksiyon testleri 
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Tedavi 

 Progesteron 

 Akciğer nakli 

 

 

9. Kramp şeklinde karın a ğrısı 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 

(CEVAP C)  

10. Aşağıdakilerden hangisi safra asit havuzunun azalması s onucu malabsorbsiyona neden olur?  

A) İleal bypass 

B) Kör loop 

C) Kronik karaciğer hastalığı 

D) Safra yolu tıkanıklığı 

E) Zollinger Ellison sendromu 

(CEVAP A)  

 

11. Yirmi yıllık diyabet ve mikrovasküler komplikas yonları geli şmiş olan 56 ya şındaki erkek diyabetik     

      hastanın, geceleri fenalık hissi oluyor. O sı rada bakılan arteriyel tansiyon(TA)ve EKG normal sa ptanıyor.  

      Periferik arterleri çok zayıf olarak palpe ed ilen hastaya öncelikle ne öneririsiniz?  

A) Koroner anjiyografi  

B) Periferik anjiyografi  

C) Efor testi  

D) Ekokardiyografi  

E) Miyokard perfüzyon sintigrafisi  

(CEVAP A)  

12. Karsinoid sendromun en az neden olma olasılı ğı olan kardiyak lezyon hangisidir?  

A) Trikuspid yetersizliği  

B) Trikuspid darlığı  

C) Mitral darlığı  

D) Pulmoner darlık  

E) Pulmoner yetersizlik  

(CEVAP C)  
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13. Aşağıdaki pıhtıla şma faktörlerinin hangisinin eksikli ğinde 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  

(CEVAP B)  

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde trombositopeni görülmez?  

A)  Hipotermik anestezi 

B) Penisilin kullanımı 

C) Bernard Soulier Sendromu 

D) İdiyopatik trombositopenik purpura 

E) Karaciğer hastalıkları 

(CEVAP E)  

 

15. Memeye en sık metastaz yapan malign tümörler a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Akciğer kanserleri 

B) Baş-boyun tümörleri 

C) Mediasten tümörleri 

D) Karşı meme tümörleri 

E) Tiroid kanserleri 

(CEVAP D)  
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16. Aşağıdaki sarkomlardan hangisi özellikle paraneoplastik  sendrom olarak hipoglisemi yapması  

      açısından ili şkilidir?  

A)  Rabdomyosarkom 

B) Alveolar yumuşak parça sarkomu 

C) Malign fibröz histiyositom 

D) Retroperitoneal fibrosarkom 

E) Mezotelyoma 

 

(CEVAP D)  

17. Aşağıda belirtilen glomerüler hastalıklardan hangisi il e kronik hepatit C virüs enfeksiyonu arasında ili şki  

      yoktur?  

A) Tip II veya esansiyel mikst kriyoglobulinemi  

B) Membranoproliferatif glomerülonefrit  

C) Minimal değişiklik hastalığı  

D) Membranöz nefropati  

E) Tip III mikst kriyoglobulinemi  

(CEVAP C)  

18. İdrar muayenesinde a şağıdakilerden hangisinin bulunması, hematürinin glome rüler kaynaklı 

       olmadı ğını dü şündürür?  

 

A) Eritrosit silendirlerin varlığı 

B) Günlük 500 mg’ın üzerinde proteinüri 

C) Dismorfik eritrosit varlığı 

D) Akantosit varlığı 

E) Kan pıhtısı 

 

(CEVAP E)  

19. Aşağıdakilerin mikroorganizmalardan hangisinin gastroen teritinde, gaitada nötrofil görülmez?  

 

A)  Salmonella  

B) Shigella  

C) Yersinia enterocolitica  

D) Campylobacter  

E) Vibrio cholerae  

(CEVAP E)  

20. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde relatif bradikardi b eklenmez?  

A) Tifo 

B) Tularemi 

C) Mikoplazma pnömonisi 

D) Akut bakteriyel menenjit 
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E) Difteri 

 

(CEVAP E)  

21. Aşağıdakilerden hangisi Behçet Hastalı ğı’ndaki damar tutulum örneklerinden de ğildir?  

A) Pulmoner emboli  

B) Serebral venöz tromboz  

C) Yüzeyel tromboflebit  

D) Budd-Chiari Sendromu  

E) Derin ven trombozu  

(CEVAP A)  

24. Aşağıdakilerden hangisi ya şlı hastalarda di ğerlerine göre daha nadir epileptik nöbet nedenidir?  

A)  Serebrovasküler hastalıklar 

B) Kafa travması 

C) Arteriyovenöz malformasyon 

D) Metabolik bozukluklar 

E) İlaç kullanımı 

 

(CEVAP C)  

 

25. Primer intraserebral kanamaların en sık görüldü ğü lokalizasyon a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Putamino-kapsüler bölge  

B) Derin hemisferik ak madde (Lober)  

C) Talamus  

D) Serebellum  

E) Pons  

(CEVAP A)  

26. Doku transglutaminazlarına kar şı dolaşan IgA otoantikorları hangi hastalı ğı diğerlerinden ayırır?  

A)  Lineer IgA hastalığı 

B) Büllöz pemfigoid 

C) Dermatitis herpetiformis 

D) Epidermolizis bullosa acquisita 

E) Büllöz lupus eritematozus 

(CEVAP C)  

27. Aşağıdaki kanserlerden hangisinin primer tedavisi radyo terapidir?  

A)  Larinks kanseri 

B) Nazofarinks kanseri 

C) Dil kanseri 

D) Özofagus kanseri 

E) Parotis kanseri 

 

(CEVAP B)  
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31. On yaşında kız çocu ğunun genital örneklerinde veya serumunda a şağıdakilerden hangisinin saptanması  

      seksüel istismarı dü şündürmez?  

A)  Klamidya  

B) Sifiliz  

C) Gonore  

D) Herpes simleks tip 1  

E) Sperm  

(CEVAP D)  

32. Mikroftalmi, mikrosefali, koryoretinit ve yenid oğan döneminde pete şial döküntü öyküsü olan mental  

      retarde çocuktaki tanınız a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Kromozomal bir sendrom 

B) TORCH enfeksiyonu 

C) Fetal alkol sendromu 

D) Galaktozemi 

E) Hiperamonemi 

 

(CEVAP B)  

33. Dört aylık bir bebekte vitamin D eksikli ğine bağlı olarak a şağıdakilerden hangisi görülmez?  

A)  Kraniyotabes 

B) Bowleg (Genu varum)  

C) Raşitik rosary 

D) Düşük serum fosfat düzeyleri 

E) Yüksek alkalen fosfat düzeyleri 

 

(CEVAP B)  

34. Aşağıdakilerden hangisi diabetes insipidus’a yol açmaz?   

A)  Hipofiz adenomu 

B) Renal epiteliyal ADH reseptör defekti 

C) Hipokalemi 

D) Hiperkalsemi 

E) Adrenal yetersizlik 

 

(CEVAP E)  

35. Normal anyon gap’li asidoz, sıklıkla a şağıdakilerden hangisi ile meydana gelir?  

A)  Diabetes mellitus 

B) Renal tübüler asidoz 

C) Nefrotik sendrom 

D) Üremi 

E) Şok 

 

(CEVAP B)  
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37. 42 gestasyon haftasında 3600 gram do ğmuş ve anne sütü ile beslenen bebekte, 2 haftayı geçen  uzamış  

      hiperbilirubinemi vardır. Fizik muayenede beb ek doğumundan beri kilo almamı ştır. Tonüsü azalmı ş ve  

      umbilikal hernisi vardır. Ön fontaneli 4x6 cm  boyutlarında olan bu bebekte en olası tanı a şağıdakilerden  

      hangisidir?  

A)  Crigler-Najjar Sendromu  

B) Gilbert Hastalığı  

C) Biliyer atrezi  

D) Hipotiroidizm  

E) Galaktozemi  

(CEVAP D)  

38. Kawasaki hastalı ğının akut fazında (1-10 gün) mortalite a şağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?  

A)  Febril konvülziyonlar 

B) Aspirin intoksikasyonu 

C) Miyokard iskemisi 

D) Koroner arter anevrizması 

E) Miyokardit 

(CEVAP E)  

 

39. Salmonella osteomiyeliti hangi çocuklarda yaygı n 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 

(CEVAP A)  

40. Aşağıdaki patojenlerden hangisi erken ba şlangıçlı neonatal sepsise yol açmaz?  

A)  B Grubu streptokoklar 

B) Listeria monocytogenes 

C) Escherichia coli 

D) Staphylococcus epidermidis 

E) Haemophilus influenzae 

 

(CEVAP D)  

41. 2.7 kg ağırlığında term infant, supin pozisyonuna getirildi ğinde respiratuvar distres gözleniyor. Fizik  

      muayenede mikrognati ve yarık damak saptanıyo r. En olası tanı a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  CHARGE sendromu 

B) Hemifasiyal mikrozomi sendromu 

C) Down sendromu 

D) Pierre Robin sendromu 

E) Hipotiroidizm 

(CEVAP D)  
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42. Aşağıdaki durumlardan hangisinin perianal fistüle predi spozisyon olu şturma olasılı ğı daha yüksektir?  

A) Tüberküloz  

B) Crohn hastalığı  

C) İmperfore anüs  

D) Ülseratif kolit  

E) Myelomeningosel  

(CEVAP B)  

43. Takipne, beslenirken terleme ve kilo alamama ya kınmaları olan 3 aylık asiyanotik bebekte, triküspi d  

      odakta pansistolik üfürüm duyulmaktadır. Tele kardiyografisinde kalp gölgesi büyük, vasküler gölg eler  

      artmıştır. Hastanın en olası tanısı a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Büyük arterlerin transpozisyonu 

B) Pulmoner stenoz 

C) Fallot tetralojisi 

D) Ventriküler septal defekt 

E) Patent duktus arteriosus 

(CEVAP D)  
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44. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Prostaglandin E
1
 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 

(CEVAP A)  

45. Vücudunda yaygın purpuralar gözlenen bir çocukt a, ağlamalar sonrasında subkonjonktival pete şiler  

      görülüyor. Yapılan laboratuvar incelemelerind e hemoglobin miktarı %11.4 g, hematokrit de ğeri  

      %33, lökosit sayısı 6 800 mm
3 
trombosit sayısı 224 000 /mm

3
, kanama zamanı 19 dakika, protrombin  

      zamanı 11 saniye ve aktive parsiyel trombopla stin zamanı 35 saniye olarak bulunuyor. Bu hasta iç in  

      en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Hemofili A  

B) Hemofili B  

C) Hemofili C  

D) Disfibrinojenemi  

E) Glanzmann trombastenisi  

(CEVAP E)  

46. İki haftadan uzun süreli glukokortikoid tedavisi ala n hastalarda, tedavinin hızla kesilmesi glukokortik oid  

      eksikli ği bulgularının ortaya çıkmasına neden olur. A şağıda belirtilerden hangisi glukokortikoid  

      eksikli ği bulgusu de ğildir?  

A) Halsizlik 

B) Başağrısı 

C) Hipotansiyon 

D) Hiponatremi, hiperkalemi 

E) Artralji 

(CEVAP D)  

47. Eklem ağrısı ile ba şvuran ve bilateral böbrek ta şları bulunan 5 ya şındaki erkek çocu ğun, 7 ya şındaki kız  

      kardeşinde de benzer yakınma ve bulgular mevcuttur. Bu er kek çocukta a şağıdakilerden hangisi  

      düşünülmelidir?  

A)  Sistemik lupus eritematozus 

B) Jüvenil romatoid artrit 

C) Primer hiperoksalüri 

D) Ailesel Akdeniz Ateşi 

E) Henoch Schonlein vasküliti 

 

(CEVAP C)  

48. İntrauterin büyüme gerili ği olan bebeklerde, hipogliseminin patogenezinde han gisi yer almaz?  

 

A)  Doku glikojen depolarının azalması 

B) Hiperinsülinizm 

C) Glukoneogenezisin artması 

D) Hipoksi 
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E) Hipotermi 

 

(CEVAP C)  

49. Diabetli annelerin bebeklerinde görülme olasılı ğı olmayan kardiyak anomali hangisidir?  

A) Atriyal septal defekt 

B) Aort koarktasyonu 

C) Ventriküler septal defekt 

D) Pulmoner stenoz 

E) Trunkus arteriozus 

 

(CEVAP D)  

50. Demir eksikli ği anemisinin birinci evresinde a şağıdakilerden hangisi olur?  

A) Ferritin azalır 

B) Transferrin saturasyonu azalır 

C) Eritrosit protoporfirini artar 

D) Hemoglobin düşer 

E) MCV düşer 

 

(CEVAP A)  

 

51. Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozis hastalı ğında akci ğer enfeksiyonlarında sorun olu şturan  

      mikroorganizmalardan birisi de ğildir?  

A)  Pseudomonas aeruginosa 

B) Staphylococcus aureus 

C) Streptococcus pneumoniae 

D) Haemophilus influenzae 

E) Aspergillus fumigatus 

(CEVAP C)  

 

52. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda tekrarlayan “wheezin g” (hı şıltı) ataklarına neden olmaz?  

A) Trakeobronkomalazi  

B) Kistik fibrozis  

C) Gastroözofageal reflü  

D) Astım  

E) Bronşektazi  

(CEVAP E)  

53. Teratojen ilaçlardan hangisi bebekte kalpte Ebs tein anomalisinden sorumludur?  

 

A) Aspirin  

B) Kumadin  

C) Talidomid  

D) Lityum  

E) Vitamin D  
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(CEVAP D)  

55. Adölesan bir kız çocu ğunda karın a ğrısı, kilo kaybı, anemi, kronik ve tekrarlayan semp tomlar  

      aşağıdakilerden hangisini öncelikle dü şündürmelidir?  

A)  Henoch-Schönlein purpurası 

B) İnflamatuvar bağırsak hastalığı 

C) Hamilelik 

D) Pelvik inflamatuvar hastalık 

E) İrritabl bağırsak hastalığı 

(CEVAP B)  

56. Su çiçe ği geçirdikten sonra vücudunda yaygın ekimozlar, hem orajik ve nekrotik Iezyonlar nedeniyle  

      çocukta purpura fulminans saptanıyor. Bu bebe k için en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Antitrombin eksikliği  

B) Edinsel protein C eksikliği 

C) Disfibrinojenemi  

D) Anti-fosfolipid sendromu  

E) Henoch-Schönlein purpurası 

(CEVAP B)  

57. ALL tanısı konduktan sonra L-asparaginaz ve ste roid tedavisi alan bir çocukta, 12 saatlik uzun bir  uçak   

      yolculu ğunu ve ishali takiben aniden dispne, gö ğüs ağrı ve hemoptizi ortaya çıkıyor. Bu çocuktaki en ola sı  

      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 

(CEVAP C)  

58. Aşağıdakilerden hangisi lenfadenopatiye neden olmaz?  

A)  Histoplazma  

B) Sistemik lupus eritematozus  

C) Fenitoin alımı  

D) Sarkoidoz  

E) Toksokara kanis enfestasyonu  

(CEVAP E)  

59. Aşağıdakilerden hangisi A vitamini eksikli ğinin bulgusu de ğildir?  

A)  Folliküler hiperkeratoz 

B) Kseroftalmi 

C) Gece körlüğü 

D) Retina tüberkülleri 

E) Bitot lekeleri 

(CEVAP D)  
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60. Kanama diyatezine yol açan metabolik hastalık a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Herediter fruktoz intoleransı 

B) Glikojen depo hastalığı tip Ia 

C) Sistinozis 

D) Mukopolisakkaridoz 

E) Nonketotik hiperglisemi 

(CEVAP B)  

61. Piyojenik karaci ğer absesinin en sık sebebi a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Süpüratif kolanjit 

B) Akut apandisit 

C) Akut pankreatit 

D) Meckel divertikülü 

E) Mezenter lenfadenit 

(CEVAP A)  

 

62. Gastrointestinal sistemde cerrahi sonrası esas enerji kayna ğı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Alanin 

B) Valin 

C) Lözin 

D) İzolözin 

E) Glutamin 

(CEVAP E)  

63. Aşağıdakilerden hangisi gastroözofagiyal reflü sonucu o luşmaz?  

A)  Özofajit 

B) Barret özofagusu 

C) Striktür 

D) Aspirasyon 

E) Akalazya 

(CEVAP E)  

64. Aşağıdakilerden hangisi alkolik pankreatitin geli şme mekanizmalarından de ğildir?  

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  

(CEVAP E)  

65. Laparoskopik kolesistektomi uygulanan bir hasta nın patoloji raporu müsküler tabaka invazyonu bulun an  

      adenokanser gelirse, bu hastaya yapılacak en uygun yakla şım nedir?  

A)  Hastaya yapılan ameliyat yeterlidir  

B) Hastaya kemoterapi uygulanır  
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C) Hasta tekrar çağrılıp genişletilmiş kolesistektomi uygulanır 

D) Radyoterapi uygulanır 

E) Hormonoterapi uygulanır 

(CEVAP C)  

66. Aşağıdaki organ sekresyonlarından hangisinde en fazla p otasyum bulunur?  

A)  Pankreas 

B) İleum 

C) Kolon 

D) Tükrük 

E) Mide 

(CEVAP C)  

67. Çalıştığı atelyede kullandı ğı kaynak makinesı patlaması sonucu çıkan yangında y aralanan  

      hasta acil servise getirilmi ştir. Yapılan muayenede gövde ön yüzü, boyun ve yüzd e, her iki  

      üst ekstremite ön yüzünde toplam %35 üçüncü d erece yanı ğı oldu ğu görüldü. 25 ya şında olan    

      hastaya acil müdahelede ilk yapılması gereken  hangisidir?  

 

A)  Damar yolu açılıp mayi replasmanı yapılmalıdır  

B) İdrar sondası uygulanıp mayireplasmanı monitörize edilmelidir  

C) Tetanoz aşısı yapılmalıdır  

D) Geniş spektrumlu antibiyotik uygulanmalıdır  

E) Hava yolu kontrol edilip hava yolu açıklığı sağlanmalıdır  

(CEVAP E)  

68. Aşağıdakilerden hangisi diferansiye tiroid kanserlerind e prognoza etki eden faktörlerden de ğildir?  

 

A)  Lenf nodülü metastazları 

B) Lokal tümör metastazı 

C) Kemoterapi 

D) Radyoaktif iyot tedavisi 

E) TSH supresyon tedavisi 

(CEVAP C)  

69. Seksen ya şındaki bir kadın karın a ğrısı ve obstipasyonla geliyor. Muayenesinde afebril  ve hafif ta şikardik   

      oldu ğu, abdomenin distandü ve timpanik oldu ğu fakat peritoneal bulguların olmadı ğı görülüyor.  

      Abdominal röntgende sigmoid volvulusu dü şündüren bulgular mevcuttur. Hastaya ilk yapılması g ereken  

      aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Laksatif ve temizleyici enemalar uygulanması  

B) Baryum enema  

C) Rijid sigmoidoskopi  

D) Sigmoid rezeksiyon  

E) Transvers kolostomi  

(CEVAP C)  
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70. Herediter meme/over kanseri sendromu, a şağıdaki genlerden hangisinin bulunmasında en yüksekti r?  

 

A) p53 geni 

B) BRCA 1 geni 

C) BRCA 2 geni 

D) RAS geni 

E) Retinoblastom geni 

 

(CEVAP B)  

71. ve 72. soruları a şağıdaki vakaya göre cevaplayınız.Araç dı şı trafik kazası sonucu solunum sıkıntısı ile acil s ervise 

getirilen bir hastada kan basıncı: 80/50 mmHg, nabı z: 126/dk, solunumsayısı:36/dk’dır.Trakeadasoladevi asyon, 

perküsyonla sa ğ hemitoraksta hiperrezonans, dinlemekle sa ğ akciğer seslerinde azalma ve boyunda venöz dolgunluk 

saptanmı ştır.  

71. Bu hastada en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Kardiyak tamponad 

B) Yelken göğüs 

C) Tansiyon pnömotoraks 

D) Diyafragma rüptürü 

E) Akciğer kontüzyonu 

 

(CEVAP C)  

72. Bu hastada yapılması gereken ilk i şlem nedir?  

A)  Endotrakeal entübasyon 

B) Perikardiyosentez 

C) Akciğer grafisi 

D) Göğüs tüpü 

E) İğne dekompreson  

(CEVAP E)  

73. Beyin kan akımını en fazla arttıran anestezik a jan aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Sevofluran  

B) Desfluran  

C) Halotan  

D) İzofluran  

E) Azot protoksit  

(CEVAP C)  

74. Üst üriner sistem tümörü olanlarda, üriner sist emin görüntülenmesinde en sık hangi bulguya  

      rastlanır?  

A)  Kitle  

B) Dolma defekti  

C) Hidronefroz  

D) Fonksiyon kaybı  

E) Gecikmiş fonksiyon  
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(CEVAP B)  

75. Yarık damak ameliyatının amaçları arasında yer almayan a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Velofarengeal kompetansın sağlanması  

B) İşitmenin korunması  

C) Emmenin etkin hale getirilmesi  

D) Yüz büyümesinin korunması  

E) Fonksiyonel oklüzyon  

(CEVAP C)  

76. Osteosarkoma ile ilgili a şağıdakilerden hangisi yanlı ştır?  

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  

(CEVAP A)  

 

77. Altmı şbeş yaşında bir erkek hasta banyoda aya ğı kayarak dü şüyor, çenesi ve yüzü şiddetli bir şekilde küvetin kenarına 

çarpıyor. Acil servise geldi ğinde yapılan muayenesinde, kas gücünün üst ekstremi telerde 2/5, alt ekstremitelerde ise 

4/5 oldu ğu 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  

(CEVAP B)  

 

79. Ellialtı ya şında bayan hasta, 3 aydır özellikle yatakta sa ğdan sola dönerken meydana gelen, saniyeler süren şiddetli 

vertigo yakınmaları ile geliyor. Yapılan kulak buru n boğaz muayenesinde, Dix-Hillpike testi sırasında perif erik 

karakterde sa ğda geotropik nistagmus görülüyor. Bu hastada en ola sı tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Malign pozisyonel vertigo 

B) Serebral dolaşım bozukluğu 

C) Meniere hastalığı 

D) Benign paroksismal pozisyonel vertigo 

E) Akustik nörinom 

(CEVAP D)  

 

80. Aşağıdakilerden hangisi süpüratif otitis medianın ekstr akraniyal komplikasyonlarından biridir?  

A) Ekstradural abse  

B) Subdural abse  

C) Beyin absesi  

D) Subperiosteal abse  

E) Lateral sinus trombozu  

(CEVAP D)  
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81. Diyafragma paralizisinin en sık nedeni a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Malign mediastinal tümörler 

B) Pnömoni sonrası 

C) Tiroid ameliyatı komplikasyonu 

D) Kalp ameliyatı komplikasyonu 

E) Vertebra travması komplikasyonu 

 

(CEVAP D)  

 

83. Tip 1 nörofibromatozisli olgularda en sık görül en oküler bulgu a şağıdakilerden hangisidir?  

A)  Kornea sensitivitesinde azalma 

B) Glokom 

C) Optik gliom 

D) Lisch nodülü 

E) Pitozis 

 

(CEVAP D)  

86. Aşağıdakilerden hangisi gestasyonel trofoblastik hastal ığın bulgularından de ğildir?  

A)  Gebelik haftasından daha büyük uterus boyutu  

B) Kanama  

C) Oligohidramnios  

D) Hiperemezis gravidarum  

E) Erken başlangıçlı preeklampsi  

(CEVAP C)  

87. Aşağıdakilerden hangisi invaziv serviks kanseri için uy arıcı olacak kolposkopi bulgularından de ğildir?  

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  

(CEVAP C)  

88. Erken do ğum eylemi içinde olan bir hastada a şağıdakilerden hangisi kullanılmaz?  

A)  Betametazon  

B) Nifedipin 

C) Ritodrin  

D) Mizoprostol 

E) İndometazin 

 

(CEVAP D)  
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89. Aşağıdakilerden hangisi a ğır preeklampsi kriteri de ğildir?  

A) Trombositopeni 

B) Oligüri 

C) 5 g/24 saat’den fazla proteinüri olması 

D) Yüzde, 4(+) ödem varlığı 

E) Bulanık görme 

 

(CEVAP D)  

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  

(CEVAP A)  

91.  Fenotip olarak normal erkek görünümündeki bir hastada uterus ve tubaların varlı ğı halinde  

       aşağıdakilerden hangisini dünü şürsünüz?  

 

A) Müllerian inhibitör faktör yokluğu  

B) Testesteron yokluğu  

C) Plazmada artmış östrojen varlığı  

D) 46,XX karyotip  

E) Erken embriyonal dönemde ovarian doku varlığı  

(CEVAP A)  

92. Postmenopozal hormon tedavisi alan bir kadında en sık vaginal kanama nedeni a şağıdakilerden  

hangisidir?  

A)  Endometriyal hiperplazi 

B) Atrofik endometrium 

C) Endometriyal kanser 

D) İyatrojenik 

E) Endometrial polip 

 

(CEVAP D)  

93. Aşağıdakilerden hangisi uterin rüptür için risk faktörl erinden de ğildir?  

 

A)  Fetal malprezantasyon 

B) Grand multiparite 

C) Geçirilmiş uterin cerrahi 

D) Partus presipitatus 

E) Aşırı oksitosin uygulaması 

 

(CEVAP D)  
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94. Aşağıdaki faktörlerden hangisi primer olarak korpus lut eumdan üretilir?  

 

A) Aktivin  

B) Folistatin  

C) Epidermal growth faktör  

D) İnhibin  

E) Relaksin  

(CEVAP E)  

95. Hangi  jinekolojik kansere kar şı aşı geliştirme alı şmaları yapılmaktadır?  

 

A)  Over  

B) Endometrium  

C) Vulva  

D) Serviks  

E) Tuba  

(CEVAP D)  

96. Gebelikteki asemptomatik bakteriüri için a şağıdakilerden hangisi yanlı ştır?  

 

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 

 

(CEVAP C)  

97. Peripartum kardiyomiyopati için hangisi yanlı ştır?  

A)  Önceden bilinen kalp hastalığı olmamalıdır  

B) Doğumdan öncekiay ya da sonrakiilk 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  

(CEVAP E)  

98. Gebelikte epilepsi varlı ğında aşağıdakilerden hangisi yanlı ştır?  

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 

 

(CEVAP E)  
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99. Sezaryenle do ğum sonrası postoperatif 4. günde ate şi yükselen hastanın genel sistemik muayenesinde her hangi bir 

özellik saptanmamı ştır. Uygun süre ve dozda antibiyotik tedavisine ra ğmen hastanın ate şi devam etmektedir. Mevcut 

ateşine rağmen genel durumu iyi olan bu hastada tanı olarak ön celikle a şağıdakilerden hangisi dü şünülmelidir?  

A) Antibiyotiklere dirençli üriner sistem enfeksiyonu  

B) Atelektazi  

C) Mastit  

D) Septik pelvik tromboflebit  

E) Yara yeri enfeksiyonu  

(CEVAP D)  

100. Progesteron, östrojenin aktivitelerinden hangi sini azaltır?  

A)  Kolesterol ve LDL’de azalma 

B) HDL ve trigliserid düzeylerinde artış 

C) Antioksidan aktivite 

D) Aterosklerozun inhibisyonu 

E) Fibrinolizde artış 

 

(CEVAP B)  

TEST 

Aşağıdaki ailesel sendromların hangisinde DNA onarım me kanizmaları defektif de ğildir? 

A) Ataksi-telanjiektazi 

B) Fanconi anemisi 

C) Bloom sendromu 

D) Familyal adenomatöz polipozis 

E) Kseroderma pigmentozum 

 

Aşağıdaki proteinlerden hangisinin fosforilasyonu hücre  siklusunun ilerlemesinde önemli rol oynar? 

A) BRCA-2  

B) Rb proteini  

C) RAS 

D) VEGF  

E) IL-1 

 

Aşağıdaki arakidonik asit metabolitlerinden hangisi vaz okonstriksiyona neden olmaz? 

A) Tromboksan A2  

B) Lökotrien C4 

C) Lökotrien D4  

D) Lökotrien E4 

E) Prostasiklin 

 

Aşağıdaki genetik bozuklukların hangisinde sakküler ane vrizma insidansı dü şüktür? 

A) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı 

B) Ehlers-Danlos sendromu tip IV 



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

54 

C) Nörofibromatozis tip I 

D) Marfan sendromu 

E) Frajil-X sendromu 

 

 

Trinukleotid Tekrar Sendromları 

Fragil X:  

Ailesel zeka geriliği,  

karakteristik yüz görünümü(Uzun yüz, kepçe kulak),  

konuşma ve davranış buzuklukları ile seyreder. 
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Miyotonik Distrofi:   

V şekilli üst dudak, muskuler atrofi 

Çizgili kaslarda Klor kanal defekti 

Kaslar uyarılma sonrası geç gevşer. 

Endokrin anomaliler (Diabet, Hipotroidi) 

Kalp blokları 

İmmun yetmezlik 
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Arteriollerde lümende daralma, konsantrik duvar kal ınlaşması ve duvarda fibrinoid nekroz a şağıdaki patolojik durumların 

hangisi için karakteristiktir? 

A) Septik şok 

B) Malign hipertansiyon 

C) Mikroskopik polianjiit 

D) Ateroskleroz 

E) Diabetes mellitus 

 

Pnömoni yakınması ile takip edilen immün yetmezlikl i hastanın bronkoalveolar lavajında metanamin silve r 

ile boyanan sferik organizmaların olu şturdu ğu köpüksü silendirler izleniyor. 

Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Nocardiazis 

B) Pneumocystis carini enfeksiyonu 

C) Aspergillozis 

D) Zigomikozis 

E) Cryptosporidium parvum enfeksiyonu 

 

Akci ğer kanserinin histolojik incelemesinde tedaviyi ve prognozu belirleyen en önemli tanımlama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Skar dokusu  

B) Lenfositik infiltrasyon 

C) Neoplazmın tipi  

D) Lenfatik invazyon 

E) Nekroz varlığı 

 

Endoskopik olarak kanamalı ve granüler görünen rekt osigmoid bölgeden alınan biyopside psödomembranlarl a karakterize 

aktif kolit saptanıyor. Bu tablonun a şağıdaki hasta gruplarının hangisinde görülmesi beklen ir? 

A) Uzun süreli steroid kullanan hasta 

B) Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç kullanan hasta 

C) Kolon kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hasta 

D) Geniş spektrumlu antibiyotik kullanan hasta 

E) Abdominal radyoterapi almış hasta 

 

 

Ailesinde mide kanseri öyküsü olan 24 ya şında bir erkek hastada dispeptik yakınmalar nedeniy le yapılan 

mide biyopsisinde ta şlı yüzük hücreli karsinom saptanıyor. Bu tümörün ge lişiminde hangi moleküler mekanizmanın 

sorumlu oldu ğu dü şünülmelidir? 

A) Mikrosatellit instabilitesi 

B) Germline APC mutasyonu 

C) Apoptoz inhibisyonu 

D) C-kit mutasyonu 

E) Germline E-kaderin mutasyonu 
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Karaci ğerde santral ven çevresinde hepatositlerin nekrozuy la karakterize akut bir hepatoselüler zedelenme göz lenmesi 

durumunda a şağıdaki etiyolojik faktörlerden hangisi dü şünülmelidir? 

A) Bakteriyal  

B) İskemik  

C) Viral 

D) Metabolik  

E) İmmünolojik 

 

Altta yatan karaci ğer hastalı ğı olmayan genç eri şkinlerde karaci ğerde genellikle tek, bazen kapsüllü 

multinodüler bir kitle şeklinde ortaya çıkan, sitoplazmalarında hiyalin glo büller ve PAS (+) inklüzyonlar 

bulunabilen eozinofilik, poligonal hepatosit trabek ülleri ile karakterize lezyon a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Kolanjiyokarsinom 

B) Fibrolamellar karsinom 

C) Fokal nodüler hiperplazi 

D) Karaciğer hücreli adenom 

E) Hepatoblastom 

 

Aşağıdaki sendromların hangisinde adrenal bezde spirono lakton cisimci ği izlenir? 

A) Cushing sendromu B) Conn sendromu 

C) Addison hastalığı D) Adrenogenital sendrom 

E) Schmidt sendromu 

 

Aşağıdakilerden hangisinin tiroid papiller kanserlerind e prognostik önemi yoktur? 

A) Çevre dokuya infiltrasyon 

B) Histolojik alt tip 

C) Tümörün çapı 

D) Uzak metastaz 

E) Perinöral invazyon 

 

 

 

Aşağıdaki endokrin tümörlerin hangisinde amiloid biriki mi izlenir? 

A) İnsülinoma  

B) Glukagonoma 

C) VIPoma  

D) Gastrinoma 

E) Somatostatinoma 

 

Diffüz büyük B-hücreli lenfoma tanısı ile takip ve tedavi edilen bir hastanın bronkoalveolar lavaj yay malarında 45° açı ile 

dallanmalar gösteren ve üniform septalı hiflere sah ip fungal mikroorganizmalar izlenmektedir. Bu hasta da en olası tanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kandidiazis  

B) Mukormikozis 

C) Histoplazmozis  

D) Blastomikozis 

E) Aspergillozis 
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Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezli ğinin periferik 

bulgularından biri de ğildir? 

A) Corrigan nabız 

B) Tabanca sesi (pistol shot) 

C) Hill belirtisi 

D) Nabız basıncında azalma 

E) Musset belirtisi 

 

Otuz dokuz ya şında bir erkek eforla olu şan baş ağrısı yakınmasıyla ba şvuruyor. Öyküsünden efor sırasında gö ğsünde 

sıkıntı hissi ve çarpıntısı oldu ğu, baş ağrısının bazı sabahlar da oldu ğu ve ensesinden ba şlayarak tepesine do ğru yayıldı ğı 

öğreniliyor. Fizik muayenede kan basıncı 150/85 mmHg,  nabız 88/dakika, kalp sesleri sert, 2/6 sistolik ü fürüm saptanıyor. 

Aynı üfürüm sırttan da duyuluyor. Üst 

ekstremite nabızları dolgun, alt ekstremite nabızla rı ise çok zayıf olarak alınıyor. Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Esansiyel hipertansiyon 

B) Aort darlığı 

C) Aort yetmezliği 

D) Aort koarktasyonu 

E) Ventriküler septal defekt 

 

Bu hastada tanı koymak için en önemli noninvaziv te tkik a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Elektrokardiyografi 

B) Teleradyografi 

C) Transtorasik ekokardiyografi 

D) Sol yan akciğer grafisi 

E) Transözofageal ekokardiyografi 

 

Aşağıdakilerden hangisi insülin salınımını inhibe eder?  

A) Mannoz  

B) Lösin 

C) Kolesistokinin  

D) Vagal stimülasyon 

E) Somatostatin 
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Aşağıdaki diabetes mellitus ilaçlarından hangisi kan gl ukozu ve HbA1c seviyelerini dü şürür ve bununla birlikte kilo 

kaybettirici etkisi de vardır? 

A) Glimepirid  

B) Sitagliptin 

C) Akarboz  

D) İnsülin lispro 

E) Eksenatid 

 

 

Gestasyonel diabetes mellitus tarama testinin hamil eliğin kaçıncı haftalarında yapılması en uygundur? 

A) 8. – 12.  

B) 13. – 16.  

C) 17. – 20. 

D) 24. – 28.  

E) 32. – 36. 

 

Aşağıdaki hipotiroidi nedenlerinden hangisi en sık görü lür? 

A) İyot eksikliği 

B) Radyoaktif iyot tedavisi 

C) Doğumsal tiroid hormon sentez eksikliği 

D) Tiroidektomi 

E) Hashimoto tiroiditi 

 

 

Multipl endokrin neoplazi tip I (MEN-1) sendromlu h astalarda en sık görülen ve hayatları boyunca ilk o larak ortaya çıkan 

bulgu a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Hiperparatiroidizm  

B) Hipoglisemi 

C) Hipergastrinemi  

D) Akromegali 

E) Hiperprolaktinemi 

 

Aşağıdakilerden hangisi kronik hipokalseminin oftalmolo jik etkilerinden biridir? 

A) Subkonjuktival hemoraji 

B) Makula dejenerasyonu 

C) Subkapsuler katarakt 

D) Kayser-Fleischer halkası 

E) Retina dekolmanı 

 

Aşağıdaki hormonlardan hangisi gebelikte plasentadan ge çer? 

A) Vazopresin 

B) Büyüme hormonu 

C) Atrial natriüretik hormon 

D) Paratiroid hormon 

E) Tirotropin salgılatıcı hormon 
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Yetmiş yaşında sigara içen kronik obstrüktif akci ğer hastalı ğı olan bir erkek hastaya teofilin verilmi ştir. Bu hastada 

aşağıdakilerden hangisi toksisite bulgusudur? 

A) Hipokalemi  

B) Hipernatremi 

C) Hipoglisemi  

D) Hipokalsemi 

E) Hiperfosfatemi 

 

Plevral sıvıda adenozin deaminaz düzeyinin ölçülmes i, hangi hastalı ğın tanısı için bir belirteç olarak kullanılır? 

A) Kalp yetmezliği 

B) Malign plevral mezotelyom 

C) Parapnömonik efüzyon 

D) Romatoid plörezi 

E) Tüberküloz plörezisi 

 

Romatoid artritte olu şan kronik inflamasyon hangi dokulardan köken alır? 

A) Vasküler dokular  

B) Eklem kapsülü 

C) Kemik  

D) Kıkırdak 

E) Sinovyal dokular 

 

Yan ağrısı ve hemoptizi şikâyetleriyle acil servise ba şvuran 28 ya şında bir erkek hastanın yapılan akci ğer sintigrafisinde 

orta olasılıklı pulmoner emboli belirleniyor. Hasta ya yapılan toraks bilgisayarlı tomografi  anjiyogra fide pulmoner arterlerde 

anevrizma saptanıyor. Hastanın öyküsünden 5 yıldır yılda yakla şık 5-6 kez olan oral ülserleri oldu ğu ve daha önce 3 kez 

tibianın ön yüzünde eritemli, hassas ve endure lezy onları oldu ğu öğreniliyor. Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Wegener granülomatozu 

B) Poliarteritis nodosa 

C) Behçet hastalığı 

D) Mikroskopik poliangiitis 

E) Takayasu arteriti 

 

Yirmi yedi ya şında bir erkek hasta 5 yıldır devam eden bel a ğrısı şikâyetiyle ba şvuruyor. A ğrının özellikle 

gecenin ilerleyen saatlerinde daha belirgin oldu ğunu, sabah bel ve kalçalarda tutukluk hissetti ğini, tutukluk hissinin 

öğleden sonra kısmen azaldı ğını belirtiyor. Hasta son 2 yıldır sa ğ gözde ara ara 

kızarma, yanma, batma ve a ğrıdan şikâyetçi oldu ğunu söylüyor. Bu hastadaki göz tutulumu için önceli kle aşağıdakilerden 

hangisi dü şünülmelidir? 

A) Vitritis  

B) Anterior üveit 

C) Sklerit  

D) Keratokonjunktivit 

E) Retinal vaskülit 
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Bu hastada a şağıdaki HLA antijenlerinden hangisinin pozitif olması  beklenir? 

A) HLA-B51  

B) HLA-DR3  

C) HLA-DR4 

D) HLA-B27  

E) HLA-B52 

 

Aşağıdakilerden hangisi Alport sendromunun major bulgul arından biri de ğildir? 

A) Hematüri  

B) Sensörinöral sağırlık 

C) İskelet deformiteleri  

D) Böbrek yetmezliği 

E) Proteinüri 

 

Yirmi be ş yaşında bir kadın hasta 1 haftadır bacaklarında görüle n peteşi şikâyetiyle ba şvuruyor. Ba şka 

herhangi bir şikâyeti ve fizik muayene bulgusu olmayan hastanın l aboratuvar incelemelerinde trombositopeni dı şında bir 

bulgu saptanmıyor . 

Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) İdyopatik trombositopenik purpura 

B) Hipersplenizm 

C) Trombotik trombositopenik purpura 

D) Antifosfolipid sendromu 

E) Allerjik purpura 

 

İdyopatik trombotik trombositopenik purpuranın patog enezinde a şağıdakilerden hangisi rol oynar? 

A) GPIIb-IIIa eksikliği 

B) GPIb eksikliği 

C) ADAMTS13 enzim eksikliği 

D) Trombospondinin yapısal kusurları 

E) Endotel membran bozukluğu 

 

Kırk sekiz ya şında bir erkek hasta epigastrik bölgede son 3 aydır  devam eden karın a ğrısı şikâyetiyle ba şvuruyor. 

Öyküsünden, a ğrının yemeklerle ilgili olmadı ğı, sırtta yayıldı ğı ve ağrı ile birlikte zaman zaman a ğzına acı su geldi ği, son 1 

aydır günde 3-6 kez sulu dı şkılaması oldu ğu ancak hiçbir zaman dı şkısından kan gelmedi ği ve epigastrik a ğrı nedeniyle sık 

sık acil servise gitti ği öğreniliyor. 

Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Duodenal ülser 

B) VIPoma 

C) Zollinger-Ellison sendromu 

D) Akut pankreatit 

E) Fonksiyonel dispepsi 

 

Glukagonomada a şağıdakilerden hangisi gözlenmez? 

A) Raş 

B) Diyabet 

C) Kilo kaybı 

D) Tromboembolik olaylara yatkınlık 
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E) Steatore 

 

On yedi ya şında bir erkek hasta sarılık nedeniyle ba şvuruyor. Fizik muayenede patolojik bir bulgu saptan mıyor. Hastanın 

yakın zamanda halsizlik, eklem ve kas a ğrıları, ate ş ve skleralarda sarılık nedeniyle ba şka bir doktora daha ba şvurdu ğu; 

bunun dı şında bilinen bir hastalı ğı ve ilaç kullanım öyküsü bulunmadı ğı öğreniliyor. Hastanın daha önce yaptı ğı başvuru 

sırasında yapılan laboratuvar tetkiklerinde total b ilirübin düzeyi 2.8 mg/dL, direkt bilirübin düzeyi 0.4 mg/dL; alkalen 

fosfataz ve GGT düzeyleri, karaci ğer hasar testleri ve viral hepatite ba ğlı serolojik testleri normal olarak bulunuyor. Yeni  

başvurusu sırasında yapılan laboratuar tetkikleri norm al ve şikâyetleri kaybolmu ş olan bu  hasta için en olası tanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Akut viral hepatit 

B) Taşa bağlı geçici biliyer obstrüksiyon 

C) Primer sklerozan kolanjit 

D) Gilbert sendromu 

E) Primer biliyer siroz 

 

 

Multifokal bilateral medüller tiroid karsinomu tanı sı alan bir hastada, fizik muayenede dilde mukozal 

nöromalar bulundu ğu ve plazma serbest metanefrin düzeyinin yüksek old uğu saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MEN-1 

B) MEN-2A 

C) MEN-2B 

D) Familyal medüller tiroid karsinomu 

E) Albright herediter osteodistrofisi 

 

Pankreas kanserinde altın standart serolojik tümör belirteci a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Ca15-3  

B) Ca125  

C) Ca19-9 

D) AFP  

E) CEA 

 

Aşağıdaki kanserlerden hangisinin sigarayla ili şkisi net olarak açıklanamamı ştır? 

A) Akciğer kanseri  

B) Mesane kanseri 

C) Özofagus kanseri  

D) Pankreas kanseri 

E) Meme kanseri 

 

Aşağıdakilerin hangisinde bir madde, antidotu ile birli kte verilmemi ştir? 

Madde                     Antidot 

A) Metanol               Etanol 

B) Organofosfat       Atropin 

C) Asetaminofen     Asetilsistein 

D) Narkotik              Nalokson 

E) Heparin               Vitamin K 
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Aşağıdaki hastalıkların hangisinde sekonder hiperokzalü ri beklenen bir bulgudur? 

A) Hipotiroidi 

B) Juvenil romatoid artrit 

C) İnflamatuvar bağırsak hastalıkları 

D) Akciğer tüberkülozu 

E) Rikets 

 

Otozomal resesif kalıtılan, palmar ve plantar hiper keratoz, herpetiform korneal ülserler ve mental 

retardasyonla karakterize Richner-Hanhart sendromu aşağıdaki amino asitlerden hangisinin 

metabolizmasındaki bozukluk sonucu ortaya çıkar? 

A) Fenilalanin  

B) Tirozin  

C) Metionin 

D) Glisin  

E) Triptofan 

 

Aşağıdakilerden hangisi Wilms tümörü ile ili şkilidir? 

A) Beckwith-Wiedemann sendromu 

B) Familyal polipozis coli 

C) Incontinentia pigmenti 

D) Wiskott-Aldrich sendromu 

E) Marfan sendromu 

 

 

Bir ya şın altındaki çocuklardaki supraventriküler ta şikardi tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken 

ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Verapamil  

B) Propranolol  

C) Prokainamid 

D) Kinidin  

E) Adenozin 

 

Dört aylık bir bebek solunum sıkıntısı nedeniyle ac il servise getiriliyor. Fizik muayenede ta şikardi, takipne, sıçrayıcı nabız, 

interkostal retraksiyonlar, Gallop ritmi, hepatomeg ali ve sol klavikula altında devamlı üfürüm saptanı yor. Bu bebek için en 

olası tanı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Pnömoni 

B) Ventriküler septal defekt 

C) Patent duktus arteriozus 

D) Atrial septal defekt 

E) Respiratuvar distres sendromu 

 

Deri altın verildi ği zaman etkisi 24 saat süren insulin a şağıdakilerden hangisidir ? 

a-Lispro insulin 

b-Glargine insulin 

c-NPH insulin 

d-Aspartat insulin 
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e-İnsulin glulisin 

 

Romatoid artrit tanısında a şağıdaki antikorlardan hangisinin pozitifli ği tanıyı destekler ? 

a-Anti nötrofil antikor 

b-Anti siklik sitrulin-peptid antikor 

c-Anti ribozomal P 

d-Anti RNP 

e-Anti sentromer 

 

Aşağıdakilerden hangisi gastrik boşalmayı hızlandırır ? 

a-Progesteron 

b-H2 reseptör blokerleri 

c-Proton pompa inhibitörleri 

d-Nikotin 

e-B blokerler 

 

EKG sol aks deviasyonu hangisinde olur? 

a-Atrioventriküler ASD 

b-Ebstein anomalisi 

c-Büyük VSD 

d-PDA 

e-TOF 

 

55 yaşında erkek hasta KKY ve GÖR için tedavi alıyor. Jin ekomasti geli şen hastada en olası ilaç hangisi olabilir ? 

a-Amilorid 

b-Karvedilol 

c-Frosemid 

d-Omeprazol 

e-Ramipril 

 

32 yaşında kadın hasta karde şi meninkoksemi olması nedeniyle doktora ba şvuruyor. Astım için salbutamol kullanan hasta 

ayrıca OK kullanmakta, Meningokok proflaksisi için hangisi en uygundur ? 

a-Siprofloksasin 

b-Rifampisin 

c-Ampi+Sulbaktam 

d-Doksisiklin 

e-Klaritromisin 

 

Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz ADH etiolojinde yer al ır? 

a-Fluoksetine 

b-Bendrofluazid 

c-Deksametazon 

d-Karbeneksolon 

e-Lityum 
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Aşağıdakilerden hangisi botulinum toksininin (botoks) s inir-kas kav şağındaki etki mekanizmasını açıklar? 

A) Kolinin presinaptik uca geri alınmasını inhibe eder 

B) Presinaptik membrandaki voltaja bağlı kalsiyum kanallarını kapatır 

C) Nikotinik reseptörlere bağlanarak asetilkolinin bağlanmasını engeller 

D) Asetilkolin veziküllerinin sinaptik aralığa ekzositozunu engeller 

E) Asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder 

Cevap: D 

Aşağıdaki damar yataklarından hangisinde meydana gelen hipoksi vazokonstriksiyona yol açar? 

A) Koroner 

B) Pulmoner 

C) Serebral 

D) Kas 

E) Deri 

Cevap:B 

 

Karaci ğerden salgısı arttı ğında bağırsaklardan kana demir geçi şini azaltan a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Hepcidin 

B) DMT 1 

C) Hephaestin 

D) Ferroportin 

E) Cytochrom b5 

Cevap: A 

 

Açlıkta serumun süt görünümünde olmasına a şağıdaki durumlardan hangisi neden olur? 

A) LCAT fazlalığı 

B) Fazla LDL reseptörü 

C) HDL eksikliği 

D) Aşırı LPL 

E) Apo C-II eksikliği 

Cevap: E 

Aşağıdakilerden hangisi hem grubu içermez? 

A) Triptofan pirolaz 

B) Troponin 

C) Katalaz 

D) Sitokrom c 

E) Miyoglobin 

Cevap: B 
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İdrar yolu enfeksiyonu dü şünülen bir hastanın idrar kültüründe çok sayıda may a üremi ştir. Üreyen mayanın germ tüp 

oluşturdu ğu ve 42°C?de üreyemedi ği saptanmı ştır. Muhtemel etken a şağıdaki Candida türlerinden hangisidir? 

A) C. Albicans 

B) C. Dubliensis 

C) C. Tropicalis 

D) C. Tropicalis 

E) C. krusei 

Cevap: B 

Karın ağrısı ve ishalle acile ba şvuran hastanın hikayesinde iki gün önce pikni ğe gittikleri ve az pi şmiş tavuk eti yedikleri 

belirtilmektedir. Hastanın gaitasının mikroskobik i ncelemesinde çok sayıda polimorfonükleer lökosit ve  eritrosit, 

kültürde üremi ş koloniden hazırlanan Gram boyalı preparatın mikros kobik incelemesinde ise gram-negatif martı kanadı 

morfolojisinde basiller görülmü ştür. A şağıdakilerden hangisi muhtemel etkendir? 

A) Shigella sonnei      

B) Shigella flexneri 

C) Clostridium difficile     

D) Enterotoksijenik Escherichia coli 

E) Campylobacter jejuni 

Cevap: E 

Kontakt lens kullanan hasta, gözlerinde şiddetli a ğrı ve ani görme bozuklu ğu şikâyetleriyle doktora ba şvuruyor. Keratit 

şüphesiyle izlenen hastanın lenslerinin temizleme so lüsyonu laboratuvara gönderiliyor. Direkt incelemed e çok sayıda 

ameboid organizma görülüyor. Lens solüsyonundaki or ganizma büyük olasılıkla a şağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Acanthamoeba 

B) Entamoeba 

C) Pneumocystis 

D) Pneumocystis 

E) Hartmanella 

Cevap: A 

Bruton hastalı ğı için a şağıdaki bilgilerden hangisi yanlı ştır? 

A) Dolaşımda B hücreleri ileri derecede düşmüş ve tüm immünglobulin seviyeleri azalmıştır 

B) Dolaşımda T hücreleri yoktur veya az sayıdadır 

C) Kemik iliğinde pre B hücreleri normal sayıdadır 

D) Plazma hücreleri yoktur 

E) Viral, fungal ve protozoal enfeksiyonlara cevap normaldir 

Cevap: B 
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Aşağıdakilerden hangisi Helicobacter pyloriye ait virül ans faktörlerden ve antijenlerden biri de ğildir? 

A) Sitotoksin ilişkili antijen (CagA) 

B) Vakuol oluşturan sitotoksin (VacA) 

C) Tümör nekroz faktörü (TNF) 

D) Nötrofil ilişkili protein (NAP) 

E) Kan grubu antijeni bağlayan adesin (BabA) 

Cevap: C 

 

Aşağıdakilerden hangisi polip içeren herediter gastroin testinal kanser sendromlarından biri de ğildir? 

A) Gardner sendromu 

B) Lynch sendromu 

C) Peutz-Jeghers sendromu 

D) Hiperplastik polipozis sendromu 

E) Juvenil polipozis sendromu 

Cevap: B 

Munro mikroabse olu şumu hangi hastalık histopatolojisine özgüdür? 

A) Liken planus 

B) Mikozis fungoides 

C) Psöriyazis 

D) Duhring hastalığı 

E) Pemfigus vulgaris 

Cevap: C 

Aşağıdaki ilaç etkile şmelerinden hangisi tubuluslardan salgılanma düzeyin de olu şup penisilinin plazma düzeyinin 

artmasına neden olur? 

A) Penisilin-Tetrasiklin 

B) Penisilin-Probenesid 

C) Penisilin-Klavulanik asit 

D) Penisilin-Oral kontraseptif 

E) Penisilin-Sulfonamid 

Cevap: B 

GABA türevi olan ve esas olarak multipl skleroz ve omurilik hasarına ba ğlı diğer nörolojik hastalıklarda kullanılan 

santral etkili kas gev şetici ilaç hangisidir? 

A) Metokarbamol 

B) Baklofen 

C) Diazepam 

D) Tizanidin 

E) Dantrolen 

Cevap: B 
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Gastrointestinal sistem kanaması semptomları ile ac il poliklini ğe müracaat eden hastanın muayenesinde şuuru açık 

koopere, TA; 90/60 mmHg, nabız; 118/dk, laboratuvar  bulgularında Hgb; 7.6g, WBC; 1800 mm3, Plt; 216.00 0 olup, 

endoskopisinde midenin proksimalinde küçük kurvatur da mukozadan kabarık, dilate aberan damar görülüyor . Tanınız 

nedir? 

A) Vasküler ektazi 

B) Dieulafoy lezyonu 

C) Gastrik antral vasküler ektazi 

D) Gastrik erozyon 

E) Mallory-Weiss yırtığı 

Cevap: B 

Kilo kaybı, halsizlik, i ştahsızlık, erken doyma ve bulantı şikâyetleri ile müracaat eden 49 ya şındaki kadın hastanın fizik 

muayenesinde hepatomegali, karında assit ile kol ve  bacaklarının ön yüzünde purpuralar saptanıyor. Lab oratuvar 

bulgularında serum ALP; 600 IU, AST; 112 IU, ALT; 2 38 IU, PT zamanında uzama, idrarda proteinüri ve pe riferik 

yaymasında trombositozis ile Howell-Jolly cisimcikl eri tespit ediliyor. Klinik tanıda karaci ğerin tutuldu ğu hangi sistemik 

hastalı ğı düşünürsünüz? 

A) Romatoid artrit 

B) Non-Hodgin lenfoma 

C) Amilodozis 

D) Hipertiroidi 

E) Sarkoidozis 

Cevap: C 

GH eksikli ği nedeniyle GH tedavisi verilen hastalarda en sık g örülen yan etkiler hangisidir? 

A) Hipertansiyon 

B) Ödem, eklem ve kas ağrısı 

C) Karpal Tunel sendromu 

D) Baş ağrısı, kulak çınlaması 

E) Atrial fibrilasyon 

Cevap: B 

Altmı ş dokuz ya şında şuur bulanıklı ğı ile müracaat eden erkek hastanın fizik muayenesin de splenomegali ve 

lenfadenopati dikkati çekmektedir. Serum kalsiyumu normal olan hastanın kemik ili ğinde küçük plazmasitoid 

lenfositler dikkati çekmektedir. Hastanın tanısında  ilk olarak a şağıdakilerden hangisi dü şünülmelidir? 

A) Hairy cell lösemi 

B) Multipl miyelom 

C) Prolenfositik lösemi 

D) Kronik lenfositer lösemi 

E) Waldenström makroglubinemisi 

Cevap: E 
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Hangisi duktusa ba ğımlı konjenital kalp hastalı ğı değildir? 

A) Tam atriyoventriküler septal defekt 

B) Büyük arterlerin transpozisyonu 

C) Kritik pulmoner stenoz 

D) Hipoplastik sol kalp sendromu 

E) Pulmoner atrezili Fallot tetralojisi 

Cevap: A 

 

Aşağıdaki bulgulardan hangisi diyabetik anne çocu ğunda kar şılaşılan sorunlar arasında de ğildir? 

A) Hipoglisemi 

B) Hiperbilirubinemi 

C) Hiperkalsemi 

D) Makrozomi 

E) Kısa sol kolon sendromu 

Cevap: C 

Aşağıdaki metabolik depo hastalıklarının hangisi süt ço cuklu ğu döneminde EKG'de kısa PR aralı ğı ile seyreden a ğır 

hipertrofik kardiyomyopatiye neden olur? 

A) TipVII mukopolisakkaridoz (Sly hastalığı) 

B) Tip II glikojen depo hastalığı (Pompe hastalığı) 

C) Tip III mukopolisakkaridoz (Sanfilippo hastalığı) 

D) Tip IV glikojen depo hastalığı (Anderson hastalığı) 

E) Tip IV mukopolisakkaridoz (Morquio hastalığı) 

Cevap: B 

Feto-maternal kanamanın tanısı hangi testle yapılır ? 

A) Apt testi  

B) Kleihauer-Betke testi 

C) Direkt Coombs testi 

D) Van den Bergh testi 

E) Amniyosentez 

Cevap: B 

Aşağıdakilerden hangisi geli şimsel kalça displazisi açısından risk olu şturmaz? 

A) Makat gelişi 

B) Erkek bebek 

C) Aile öyküsünün olması 

D) Çoğul gebelik 

E) Uterus malformasyonları 

Cevap: B 
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Üç yaşında kız hasta karın şişliği, her iki göz çevresinde şişlik ve morluklar; kollarda ve bacaklarda istemsiz, dans eder 

şekilde hareketler geli şmesi yakınmalarıyla getirildi. Fizik incelemede kar ın sol alt ve üst kadranı kaplayan 20 x 11 

cm boyutlu sert kitle palpe edildi, manyetik rezona ns görüntüleme ile bu kitlenin sürrenal bez kaynakl ı oldu ğu 

görüldü. Hastanın kemik ili ği aspirasyonunda blastik hücreler ve rozet olu şumu izlendi. Bu hastada ön tanınız ve 

gelişmiş paraneoplastik sendrom a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Ganglionörom / Kinsbourne sendromu 

B) Nöroblastom / Opsomiyoklonus sendromu 

C) Ganglionöroblastom / Horner sendromu 

D) Ganglionöroblastom / Kerner Morison sendromu 

E) Nöroblastom / Akkiz von Willebrand hastalığı 

Cevap: B 

Glikojen Depo Hastalı ğı tip I (Von Gierke) için hangisi yanlı ştır? 

A) Açlık hipoglisemisi 

B) Karaciğer transaminazlarında artma 

C) Kan laktik asit yüksekliği 

D) Hiperlipidemi 

E) Ürik asit yüksekliği 

Cevap: B 

Kompleman eksikliklerinden C5 eksikli ğinde aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile enfeksiyon s ıktır? 

A) Staphylococcus 

B) Streptococcus 

C) Neisseria meningitidis 

D) Enterovirus 

E) Aspergillus fumigatus 

Cevap: C 

Masif hematokezya yakınmasıyla gelen 70 ya şındaki kadın hastaya yapılan nazogastrik aspirasyon da safralı içerik 

geldi ği görülüyor, rektoskopide ise taze kan saptanıyor, ancak kanama oda ğı tespit edilemiyor. Bu sırada 

kanamasının kendili ğinden durdu ğu fark ediliyor. Bu hastada bu a şamada yapılması gereken en uygun tanı 

yöntemi a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Sintigrafi 

B) Anjiyografi 

C) Baryumlu grafi 

D) Kolonoskopi 

E) Laparotomi 

Cevap: D 

 Dördüncü ventrikülün kistik dilatasyonu, serebella r vermis agenezisi veya hipoplazisi ve hidrosefali ile karakterize 

klinik tablo a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Chiari malformasyonu 

B) Dandy-Walker malformasyonu 
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C) Sturge-Weber sendromu 

D) Rendu-Osler-Weber sendromu 

E) Apert sendromu 

Cevap: B 

Yaklaşık iki aydır boynun sol tarafında büyüme gösteren, sert ağrısız ve fikse kitle, sol kulakta dolgunluk hissi v e burun 

tıkanıklı ğı şikayetleri olan erkek hastada en olası tanı nedir? 

A) Akut rinosinüzit 

B) Nazofarenks anjiyofibromu 

C) Nazofarenks kanseri 

D) Adenoid vejetasyon 

E) Nazal polipozis 

Cevap: C 

Akut derin ven trombozu şüphesi olan bir hastada kesin tanıya yönelik incele me yaparken, dü şük özgüllü ğünden dolayı 

hangi testin negatif sonucu daha fazla de ğer taşır? 

A) Protein S 

B) D-dimer 

C) Antitrombin III 

D) Protein C 

E) Antifosfolipid antikor 

Cevap: B 

Bron ş duvarında a şağıdakilerden hangisi bulunmaz?  

 

A-) Silli prizmatik hücre 

B-) Clara hücresi 

C-) Bazal hücre 

D-) Kıkırdak adacık 

E-) Lenfoid elemanlardan zengin lamina propria 

 

Cevap :  B 

 

Fetal dola şımda, 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 
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Aşağıdakilerden hangisi gıda alımını arttırıcı etkilidi r?  

 

A-) Bombesin 

B-) Leptin 

C-) Ghrelin 

D-) Peptid YY 

E-) Glukagon 

Cevap :  C 

 

Kalpte refrakter periyodu en uzun olan hücreler ner ede bulunur?  

 

A-) SA nodunda 

B-) Atrium kasında 

C-) AV nodunda 

D-) Purkinje liflerinde 

E-) Ventrikül kasında 

 

Cevap :  D 

Aşağıdakilerden hangisi, fruktozun ba ğırsaklardan emiliminde rol alır?  

 

A-) GLUT1 

B-) GLUT2 

C-) GLUT3 

D-) GLUT4 

E-) GLUT5 

Cevap :  E 

Vücuttaki D vitamini düzeyinin en iyi göstergesi a şağıdakilerden 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 

 

Karaci ğerde keton cisimlerinin kullanılamaması hangi enzim in eksikli ğine bağlıdır?  

 

A-) Tiolaz 

B-) Tioforaz 

C-) Tiokinaz 

D-) HMG-CoA sentaz 

E-) 3-hidroksi bütirat dehidrogenaz 

 

Cevap :  B 
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Aşağıdakilerden hangisi böbrek fonksiyonlarını de ğerlendirmek için kullanılan bir proteinaz inhibitör üdür?  

A-) Kreatinin 

B-) İnülin 

C-) Katepsin G 

D-) Sistatin C 

E-) β2 mikroglobulin 

Cevap :  D 

 

Aşağıdakilerden hangisi nitrik oksit sentezi için gerek li değildir?  

A-) Arginin 

B-) Oksijen 

C-) NADH 

D-) FMN 

E-) FAD 

 

Cevap :  C 

Nefrotik sendromda elektroforezde artan plazma prot ein bandı hangisidir?  

 

A-) Alfa-1-globülin 

B-) Beta-globülin 

C-) Prealbümin 

D-) Alfa-2-globülin 

E-) Albümin 

Cevap :  D 

 

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 

Kavitasyonla giden pulmoner enfeksiyonu olan ve ayn ı zamanda beyin absesi geli şen immün süpresif bir hastanın balgam 

yaymasında Gram ile zayıf boyanan, Gram negatif gör ünümlü, içinde Gram pozitif boyanmı ş tanecikler bulunan, dallanan 

ince filamantöz yapılar saptanıyor. Bu hastada etke n olarak a şağıdakilerden en çok hangisini dü şünürsünüz?  

A-) Fusobacterium 

B-) Actinomyces 

C-) Nocardia 

D-) Aspergillus 

E-) Tüberküloz dışı mikobakteri 

Cevap :  C 
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Bel ağrısı şikayetiyle ba şvuran 50 ya şındaki kadın hastada yapılan incelemede vertebral o steomyelit saptanmı ş, yapılan 

kemik biyopsisi ve kan kültüründe Gram (-), fermant atif oksidaz (-) bakteriler üremi ştir. Laktozu fermante etmeyen, hareketli 

ve H2S (+) olan bu bakteriler en büyük olasılıkla a şağıdakilerden hangisi olabilir?  

A-) Pseudomonas aeruginosa 

B-) E. coli 

C-) Salmonella enteritidis 

D-) Shigella sonnei 

E-) Aeromonas hydrophilia 

 

Cevap :  C 

 

6 ay-6 yaş arası çocuklarda bakteriyel menenjitin en sık etke ni aşağıdakilerden hangisidir?  

A-) E. coli 

B-) Haemophilus influenzae 

C-) Listeria monocytogenes 

D-) Neisseria meningitidis 

E-) Streptococcus faecalis 

 

Cevap :  B 

 

Aşağıdaki sitokinlerden hangisi temel olarak eozinofill erin aktivasyonunda görev alır?  

 

A-) IL-2 

B-) IL-5 

C-) IL-4 

D-) TGF-β 

E-) IFN- γ 

 

Cevap :  B 

 

C3 nefritik faktör a şağıdakilerden 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 
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Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalı ğının patolojik özelliklerinden de ğildir?  

A-) Nöron kaybı, atrofi 

B-) Nörofibril yumakları 

C-) Senil plaklar 

D-) Amiloid birikimi 

E-) Lewy-body (eozinofilik cisimler) 

Cevap :  E 

İvabradin’ adlı ilacın bradikardik etkisine aracılık  eden iyon kanalı a şağıdakilerden hangisidir?  

A-) If Na+ kanalları 

B-) Ik K+ kanalları 

C-) Hızlı Na+kanalları 

D-) Yavaş Ca++ kanalları 

E-) Ir K+ kanalları 

Cevap :  A 

Cilt altına uygulanması sonrası, etkisi en erken ba şlayan insülin preparatı a şağıdakilerden hangisidir?  

A-) Protamin çinko insülin 

B-) Nötral regüler insülin 

C-) Lispro insülin 

D-) Semilente insülin 

E-) Ultra lente insülin 

Cevap :  C 

Nöroleptik ilaçların kullanımı sırasında ortaya çık an aşağıdaki ekstrapiramidal yan etkilerin hangisinin teda visinde, durumu 

daha da kötüle ştirdi ği için antikolinerjik ilaçlar kullanılamaz?  

 

A-) Parkinsonizm 

B-) Akatizi 

C-) Perioral tremor 

D-) Akut distoni 

E-) Tardif diskinezi 

Cevap :  E 
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Motilin reseptörlerini uyararak ba ğırsak hareketlerini arttırdı ğı için diyabete ba ğlı gastroparezinin tedavisinde kullanılan ilaç 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A-) Metoklopramid 

B-) Betanekol 

C-) Neostigmin 

D-) Sisaprid 

E-) Eritromisin 

 

Cevap :  E 

Klüver-Bucy Sendromu azalmı ş duygusal ifade, korku kaybı, a şırı oral davranı ş ve artmı ş cinsel etkinlik ile karakterizedir. 

Klüver-Bucy Sendromunun bu karakteristikleri hangis inin çift taraflı lezyonu ile meydana gelir? 

a) Hipokampus 

b) Amigdal 

c) Ventral hipotalamus 

d) Korpus kallozum 

e) Singulat girus 

 

TEST 2  

10-Aşağıdakilerden hangisi KÖS basıncını azaltarak reflü o luşturmaz?  

A) Alfa agonist  

B) Sisaprid  

C) Metoklopramid  

D) Proteinli diyet  

E) Beta 2 agonistler  

(CEVAP E)  

11-Hangisi glikojen ile aynı yapıya sahip olup daha  az glukoz molekulü içerer ?  

A) Amiloz  

B) Amilopektin 

C) Nişasta  

D) Glikojen 

E) Sellüloz 

 

12-Hangisi glukoneogenezde substrat olarak kullanıl amaz?  

A)  alanin  

B) piruvat  

C) laktat  

D) palmitat  

E) okzaloasetat  

(CEVAP D)  
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13-Glikojen sentezi için a şağıdakilerden hangisi gerekli de ğildir?  

A)  a-D- Glukoz  

B) UTP  

C) Glikojenin  

D) UDP-Glukoz pirofosforilaz  

E) Pirofosfat  

(CEVAP E)  

14-Eritrositlerde NADPH düzeyi dü şünce görülen olaylar için a şağıdakilerden hangisi do ğrudur?  

A) Hemolitik anemi  

B) Hipoksi  

C) Hipoglisemi  

D) Tiamin pirofosfat eksikliği  

E) Asidozis  

 

(CEVAP A)  

 

15- Helicobacter pylori’nin midede yerle şim yeri neresidir? 

A)  Mukus ile epitel arasında  

B) Muscularis propriada  

C) Lamina propriada  

D) Submukozada  

E) Mide lümeninde  

(CEVAP A)  

16- Piruvat dehidrogenaz kompleksine dahil olmayan hangisidir ?  

A)  biotin  

B) coA  

C) okside lipoik a  

D) TPP  

E)  FAD  

(CEVAP A)  

17-Hipotalamusun hangi bölgesi nin lezyonu anoreksi yaya yol açar?  

A)  Lateral hipotalamus 

B) Posterior hipotalamus 

C) Anterior hipotalamus 

D) Suprakiyazmatik çekirdekler 

E) Ventromedial çekirdek 

(CEVAP A)  
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18-Işığa duyarlı oldu ğu için fototerapi uygulanan hiperbilirubinemili yen idoğanda eksikli ği kolaylıkla geli şen    

     hangi vitamindir?  

A)  Niyasin 

B) Riboflavin 

C) Tiyamin 

D) Kobalamin 

E) Biyotin 

(CEVAP B)  

19-B6 vitamininin türevi olan piridoksal fosfat han gi enzimin koenzimidir?  

A)  Karboksilaz  

B) Dehidrogenaz  

C) Transaminaz  

D) Fosfotransferaz  

E) DNA ligaz  

(CEVAP C)  

B6 vitamini eksikli ği ve fazlalı ğı toxic etki yapan tek suda çözünen vitamindir .B6 eksikliği aynı B3 eksikliğine 

benzer.Nedeni triptofandan niasin yapımında görevli vitamin B6 dır. B6 yetmezliğinde oxalat taşı oluşum riski artar. Ayrıca idrarda 

xanturenik Asid  üri olmaktadır.  

 

 

20-Oral kavite kanserleri en sık nerede görülmekted ir ?  

A) alt dudak lateral kısım  

B) Ağız tabanı  

C) Dilin lateral kenarları  

D) Alt gingiva  

E) Bukkal mukoza  

(CEVAP A)  

21-En sık görülen malign tükrük bezi neoplazisi han gisidir?  

A) Mukoepidermoid ca  

B) Plemorfik adenom  

C) Oksifilik Adenom  

D) Wartin Tm  

E) Adenoid kistik karsinom  

 

22-Kolon tümörleri için hangisi yanlı ştır?  

A) Adenomatöz poliplerin çoğu sigmoiddedir  

B) Poliplerde sap invazyonu kanserleşmeyi gösterir  

C) Familial polipozisde kanserleşme riski %40’dır  

D) 4 cm’den büyük villöz adenomlarda kanserleşme riski çok yüksektir  

E) Villöz komponent arttıkça polipde kanserleşme riski artar  

(CEVAP C)  
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23-Aşağıdakilerden hangisi sentrzonal nekroz yapar?  

A) Preeklampsi  

B) Klorpromazin  

C) Budd-Chiari  

D) Kr HCV  

E) Kr HBV  

 

24-Sekonder bilier sirozun çocukluk ça ğındaki en sık nedeni nedir?  

A) Sclerozan kolanjit 

B) Dev Hc li hepatit 

C) Koledokolitiazis 

D) Extrahepatik Bilier Atrezi 

E) Siroz 

(CEVAP D)  

25-Hangisinde periportal nekroz olur?  

A) Preeklampsi  

B) Klorpromazin  

C) Budd Chiari  

D) Kr HCV  

E) Kr HBV  

(CEVAP A)  

26-Aşağıdaki enterobakterlerden hangisi laktoz fermantasyo nu yapmaz?  

A) E.coli  

B) Klebsiella 

C) Enterobacter  

D) Serratia (yavaş) 

E) Shigella 

 

27-Hangisi idrarı pembe renge boyayan üriner sistem  enfeksiyon etkenidir?  

A) Serratia  

B) E.coli  

C) Klebsiella  
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D) Enterobacter  

E) Pseudomonas  

 

28-Weil-Felix reaksiyonu denilen reaksiyon Riketsia  ile hangi bakterinin Ag benzerli ğinden yararlanılarak  

     ortaya konulmu ştur?  

A) Proteus vulgaris 

B) Shigella sonnei 

C) Kingella 

D) Morexella catarhalis 

E) Staph. Aureus 

 

29-Hangisi salmonellanon özelliği değildir?  

A) Laktoz  

B) sukroz  

C) Gaz oluşturma  

D) Laktoz 

E) Hareketli olma 

 

(CEVAP D)  

 

 

30-Pseudomanslar hangi enfeksiyona neden olmazlar? 

 

A) Pnomoni 

B) Menejit 

C) Otitis externa 

D) Yanık enfeksiyonu 

E) Tonsillit 

 

(CEVAP E)  

 

31-Hangisi anti-pseudomonas de ğildir?  

A) Tikarsilin  

B) Azlosilin 

C) Mezlosilin  

D) Piperasilin 

E) Dikoloksasilin 

 

(CEVAP E)  

33-Endoxin özelli ğinde olan Lipid A yapısı nerede bulunur?  

A) Gr + hücre duvarı 

B) Gr+ Kapsül 

C) Gr- dış zar 
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D) Anaerob hücre membranı 

E) Hiçbiri 

(CEVAP C)  

 

 

34-Fare ısırığı ile bula şan ateş, LAP, döküntü olu şturan etken hangisidir?  

A) Leptospira 

B) Borrelia 

C) P.Multocia 

D) B.melitensis 

E) S.minus 

(CEVAP E)  

 

 



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

84 

35- 29 yaşında erkek hasta göz doktoru tarafında iç hastalıkl arına refere edilmi ştir.AST 78, ALT 92 IU/L, Bili 1.4 mg/dL, Alk 

Phos 88 IU/L, and albumin 3.4 g/Dl .Hangisi yanlı ştır?  

A) Muhtemel Wilson hastası olguda seruloplazmin düşüktür.  

B) Kayser-Fleisher halkası PBS ve Otoimmun hepatitlerde de görülür.  

C) Pigmentasyon efektif terapi ile geriler.  

D) K-F halkası olmadan norolojik belirtiler olmaz  

E) Hastalarda Cu emilimi artmıştır.  

 

 

(CEVAP E)  

36-Hangisi Hepatorenal sendromun Renal histopatoloj ik değikli ğidir?  

A) Değişiklik olmaz  

B) Glomeruler endoteliozis  

C) Bazal membran kalınlaşması  

D) Endotelial hasar  

E) Henle çıkan kulpu epitelin dökülmesi  

(CEVAP A)  
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37-21 haftalık gebe 18 ya şında bayan hasta, bulantı,i ştahsızlık ve sarılık ile doktora ba şvuruyor. ALT 639 IU/L, AST 459 IU/L, 

bilirubin 4.8 mg/dL, Alk Phos 320 IU/L, and albumin  3.4 g/dL. Sarılı ğın en muhtemel sebebi hangisidir?  

A) Gebeliğin intrahepatik kolestazı 

B) Viral hepatitis  

C) Gebeliğn akut yağlı KC i 

D) Hyperemesis gravidarum  

E) İlacın tetiklediği Hepatit 

Gebelikte sarılığın en sık sebebi viral hepatitleridir.  

(CEVAP B)  

38- 34 yaşında kadın hasta i ştahsızlık,yorgunluk,sarılık şikayeti ile ba şvuruyor.6 yıldan beri epilepsi için fenitoin 

kullanmakta ayrıca hipotiroidi için T4 kullanıyor.A nemnezde 3 aydan beri olan amenore şikayeti var. ALT 684 IU/L, AST 

388 IU/L, bilirubin 6.1 mg/dL, Alk Phos 199 IU/L, t otal protein 8.2 g/dL, albumin 3.1 g/dL, and PT 16 seconds.  

 

A) Phenytoin liver toxicity 

B) Autoimmune hepatitis  

C) Hyperthyroidism  

D) Primary Biliary Cirrhosis  

E) Choledocholithiasis  

(CEVAP B)  

39-32 yaşında kadın hasta major depresyon tanısı ile takip e dilirken , kostik ile intihar giri şiminde bulunuyor.  

     2 ay sonra orta ve alt ozefagusta struktür gel işiyor.Bu hastada neya kar şı risk artmı ştır. 

 

A) squamoz cell ca  

B) Adeno Ca  

C) Mide lenfoması  

D) Gastrik adeno ca  

E) Duedenal adeno ca  

(CEVAP A)  

40-Kr Hepatit C de kullanılan İNF+Ribavirin tedavisinin yan etkisi olan hangisidir ? 

A) Anemi 

B) Yorgunluk,flu-like sendrom 

C) Trombositopeni 

D) Granulositopeni 

E) Hepsi 

(CEVAP E)  

41-63 yaşında erkek hasta aci servise son 2 günden beri olan  sol alt kadranda a ğrı ile ba şvuruyor.Lokositoz  

     (13,500)ve 38,2 C ateş saptanıyor.En muhtemel tanı nedir?  

A) A.mezenter arter sendromu 

B) mezenterik ven trombozu  

C) Divertikulit 

D) A.pankreatit 

E) Divertikulozis 

(CEVAP C)  
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42-Yukarıda verilen hastada tanıya gitmede en yarar lı tetkik nedir?  

A) CT  

B) MR  

C) USG  

D) DSA  

E) sintigrafi  

(CEVAP A)  

43- 58 yaşında erkek hasta acil servise hematokezya ile ba şvuruyor.IV sıvı deste ği verilen hastada kanama 2 sa sonra 

duruyor.Bu hastaya bundan sonraki yakla şım ne olmalıdır.  

A) RSS 

B) RSS + çift kontrast Ba lu kolon grafisi 

C) BT 

D) ERCP 

E) Hiçbiri 

 

(CEVAP B)  

 

44- 1 aylık erkek bebek do ğumdan beri olan diyare ve kilo alamama şikayeti ile getiriliyor. Genel durumu  

      bozuk, oldukça dehidrate olan çocu ğa IV sıvı tedavisi ba şlanıyor .Kan gazında metabolik  

       alkaloz.Labaratuar analizinde Na 125, K :2.5  saptanıyor .En olası tanı nedir?  

A) Kistik fibrozis 

B) Konjenital klorür diyaresi 

C) Sükraz intoleransı 

D) Herediter fruktoz intoleransı 

E) Eozinofilik enterit 

 

(CEVAP B)  

54- Annesi Hepatit B kronik hepatiti ile takip edil en 6 yaşındaki erkek çocuk tarama amaçlı olarak marker  

      analizi yapılıyor.Sonuçta HBsAg +, HBeAg - ,A nti-Hbe - , HBV DNA (Hibridizasyon) + , ALT 180, AS T 100   

      olarak saptanıyor. Hastada tanınız nedir? 

A) Aktif hepatit,pre-cor mutasyonu 

B) Taşıyıcı 

C) Geçirilmiş enfeksiyon    

D) Siroz 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  
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55-Yukarıdaki hastada en etkin tedavi ne olacaktır?   

A) Hepatit B immunglobulini 

B) Lamuvudine 

C) Lamuvudine +INF alfa 

D) Ribavirin 

E) Ribavirin + INF alfa  

 

(CEVAP C)  

 

56- 6 aylık kız bebek ek besinlere geçi ş ile birlikte karın şişliği ,diyare,huzursuzluk ,kilo almada duraksama ile  

      sağlık merkezine getiriliyor.Muayinesinde irrite çabuk  ağladığı,deri altı ya ğ dokusunun  

      inceldi ği, pişik, deride vesikuller içeren eritamatöz makuler dök üntüler saptanıyor. En olası tanı?  

A) Çöliak hastalığı  

B) Kistik fibroziz  

C) Laktoz intoleransı  

D) Ulseratif kolit  

E) Crohn hastalığı  

 
 
 

57-Hastada en gold tanı yöntemi hangisidir?  

A) mukozal biopsi  

B) İnce barsak enreteroklizis  

C) otoantikor tayini  

D) diyetten allerjik ajanın çıkarılması ile malabsorbsiyonon düzelmesinin ispat edilmesi 

E) hiçbiri 

(CEVAP A)  
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58-17 yaşında kız çocuk son zamanlarda şiddetli diyet sonucu 8 kg kaybediyor. Olgunun son 1 5 gündür  

      yemeklerden sonra 3-5 saat süren karın a ğrısı oluyor.Yapılan USG normal.Bunun üzerine hastay a  

      endoskopi yapılıyor.Normal sınırlarda geliyor . Mide duedenum pasaj grafisinde duedenum 3. kısmın da  

      opak geçi şinin inceldi ği ve çok az oldu ğu gözleniyor.Tanı?  

A) SMA sendromu  

B) Brid ileus  

C) Anuler pankreas  

D) Pylor stenozu  

E) Duplikasyon kisti  

(CEVAP A)  

59- 3 haftalık kız bebek sarılık şikayeti ile getiriliyor. Anemnezde anneden akolik g aitası oldu ğu,idrarın bezi  

      yoğun olarak boyadı ğını alınıyor. Direkt Bil: 8 ,indirekt :2 total bil: 10 mg /dl ölçülüyor. Yapılan USG de  

      safra kesesi izlenemiyor.Tanı?  

A) Fizyolojik sarılık  

B) Anne sütü sarılığı  

C) Bilier atrezi  

D) Dev hücreli hepatit  

E) Pilor stenozu  

 

60-Tanıyı kesinle ştirmek için hangi test yapılır?  

A) batın BT  

B) MR  

C) USG tekrarı  

D) HIDA sintigrafisi  

E) TC)99M perteknatat sintigrafisi  

(CEVAP D)  

61-Hangisi precanserozdür?  

A) P-Winson  

B) Schatzki Halkası  

C) Zenker divertikülü  

D) GER ülseri  

E) Hiçbiri  

(CEVAP A)  

 

62- Hangisi disfajide ilk tetkik?  

A) Baryum lu ozefagografi  

B) Endoskopi 

C) Sintigrafi  

D) BT 

E) MRI  

 

(CEVAP A)  
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63- 38 yaşınada bayan hasta hematokezya ile ba şvuruyor. Bu hastaya ilk yapılacak giri şim IV sıvı replasmanı ve 

hemodinmik stabilizasyondan sonra ne olmalıdır?  

A) NG q  

B) Endoskopi  

C) Kolonoskopi  

D) Anjiografi  

E) Çift Kontrast Ba lu kolon tetkiki  

 

64-Hangisi gastrektomi geç komplikasyonu de ğildir?  

A) Afferent loop sendromu  

B) Efferent Looop sendromu  

C) Erken Dumping  

D) Geç Dumping  

E) Fe eksikliği anemisi  

 

 

Gastrektomiye ait komplikasyonlar  

I. Erken komplikasyonlar  

-Kanama 

-Pankreatit 

- Duodenal güdük sızdırması  

-Stomal obstrüksiyon 

-Gastrik remnant nekrozu -Efferent loop sendromu 

 II. Geç komplikasyonlar  

-Dumping sendromu 

-Afferent loop sendromu  

-Alkalen gastrit  

-Marjinal ülser 

-Malnütrisyon-malabsorbsiyon 

-Karsinom 

 (CEVAP B) 

 

65-25 yaşında erek hasta tekrarlayan üst GIS kanaması için a raştırılıyor.Yapılan üst GIS endoskopisinde  

     duedenum 2-3. kısmında yaygın mukozal hiperemi  ,ülserler ve midede 3 cm lik dev ülser  

     saptanıyor.Hastada en olası tanı ne olmalıdır?   

A) Zollinger-Ellison 

B) Mide ca 

C) VIP oma 

D) Menetrier hast 

E) Mirizzi sendromu 
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66-Hastaya tanıyı kesinle ştirmek için ne yapılmalıdır?  

A) Açlık gastrin seviyesi  

B) BT 

C) Pankreas anjipgrafi  

D) MRCP 

E) Laparotomi 

(CEVAP A)  

67-Hastada olası gastrinomanın yerini identifiye et mek için ne yapılmalıdır?  

A)BT 

B)MRI 

C)Anjiografi 

D)Somatostatin R . sintigrafis 

E)Tc -99 m-perteknatat sintig. 

 

(CEVAP D)  

68-88 yaşında kadın hasta hızlı ventrikul yanıtlı AF ye yöne lik verapamil ve digoxin kullanıyor.Hastanın  

     sabaha kar şı karın ağrısı,tenezm ve kanlı diyaresi ba şlıyor.Hastaneye getirilen hastada en olası tanı  

     hangisidir?  

A) Akut mezenterik emboli 

B) İskemik Kolit 

C) Akut mezenterik ven trombozu 

D) Kr.Mezenter iskemi 

E) Sup .mezenterik Arter sendromu 

 

(CEVAP B)  

 

69-67 yaşında kadın hasta 3 saattir devam eden sa ğ üst kadran a ğrısı ile ba şvuruyor.Hastanın daha önceden  

     de yemeklerden sonra sa ğ üst kadranda kıvrandırıcı a ğrısı oldu ğu anemnezi alınıyor. Tanıya gitmede en  

     yararlı test hangisidir?  

A) Hemogram 

B) Batın USG 

C) BT 

D) MRCP 

E) ERCP 

 

(CEVAP A)  

70-54 yaşında kadın hasta acil servise karın a ğrısı şikayeti ile getiriliyor. Amilaz yüksek,amilaz / kre atinin  

     klirensi > 5 olarak geliyor. Tanısal yakla şım için en gold tanı yöntemi nedir? 

A) CT  

B) MRCP  

C) HIDA sintigrafisi  
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D) Lokositoz  

E) Bilirubin  

(CEVAP A)  

 

RANSON KR İTERLERİ A.PANKREAT İT PROGNOZUNU BEL İRLER  

Ilk Başvuruda 48 saat sonra  

55 yaş üzeri Hematokritte %10’dan fazla azalma  

BK > 16000/mm3 BUN’de 5 mg/dl’den fazla artış  

Glukoz > 200 mg/dl Ca < 8 mg/dl  

LDH > 350 IÜ/Lt PaO2 < 60 mmHg  

SGOT > 250 IÜ/dl Baz defisiti > 4 mEq/Lt  

Hesaplanan sıvı sek. > 6000 ml  

 

71- 18 aylık kız çocuk abondan alt G İS kanaması, genel durum iyi, kanama sponton duruyor . Hst. kanama etyoloji en uygun 

test 

A) TC 99 m perteknatat  

B) Üst GİS end  

C) BA colon gr.  

D) Entrokolizis  

E) hiçbiri  

(CEVAP A)  

TEST 

1.İmmunohistokimya ile ön hipofiz boyanmasında ön hipo fizde bulunan en fazla hücre hangisidir?  

A Kortikotrop           

B) Gonadotrop  

C) Tirotrop           

D) Mammo trop  

E) Somatotrop 

(CEVAP E)  

 

2-Sarkoplazmik retikulumdaki Ca salgı kanalı hangis idir?  

A) Dihidropiridin reseptörü 

B) Ryanodin reseptörü 

C) Asetil-kolin reseptörü 

D) Calsequestrin 

E) Kalmodulin 

(CEVAP B)  
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3-Tiroid bezi nerden geli şir?  

A) Rathke kesesi ektodermi  

B) Farinx tabanında endodermal epitel olarak  

C) Krista noralisten  

D) Eminentia medialisten  

E) 3-4. faringeal keselerden endodermal olarak  

(CEVAP B)  

4-Norohipofiz histolojik yapısında hangisi yer alma z?  

A) Pituisit           

B) Herring cismi  

C) Fenastralı sinuzoid          

D) Noron hücreleri  

E) Myelinsiz axon 

(CEVAP D)  

5- Aşağıdakilerden hangisi temel olarak c-AMP ikinci haber ci sistemini kullanmaz?  

A) ACTH           

B) LH 

C) FSH           

D) TSH 

E) Tiroksin 

 

(CEVAP E) 

6- Aşağıdakilerden hangisi sirkadien ritm göstermez?  

A) Uyku-uyanıklık          

B) ACTH salgısı  

C) Vucut ısısı  

D) Melatonin salgısı  

E) ADH salgısı 

 

(CEVAP E)  

 

7-İnsan koryonik gonodatropin kimyasal olarak hangi ho rmona benzerlik gösterir?  

A) Prolaktin       B) ACTH  

C) FSH,ostrojen       D) TSH,LH  

E) Tirotropin 

(CEVAP D)  
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8. Tip II DM de pankreasta biriken amiloid hangisid ir?   

A) amilin    

B) AA    

C) AL    

D) Transtretin    

E) Beta 2 mikroglobulin    

(CEVAP A)  

9- Hipofiz bezinin en sık rastlanan Tümörü hangisid ir?  

A) Prolaktinoma  

B) GH salgılayan adenomu  

C) ACTH salgılayan adenomu  

D) TSH salgılayan adenomu  

E) Null cell adenom  

 

(CEVAP A) 

 

10- 38 yaşinda kadın hasta 5 gün önce geçirilmi ş ÜSYE anemnezi var.Sabah kalktı ğında yüksek ate ş,şiddetli boyun 

ağrısı ,oldukça toxic durumda oldu ğu gözleniyor.Tirod palpasyonla hamur kıvamında ve o ldukça hassas. Tanınız 

nedir?  

A) De quervain  

B) Hashimata  

C) Tiroglossal kist  

D) MNG   

E) Graves hastalığı 

(CEVAP A)  

11- İİAB de en sık tanı konan tirois Ca hangisidr?  

A) Papiller ca  

B) Folikuler ca  

C) Meduller ca 

D) Anaplasyik ca  

E) Hurtle cell 

(CEVAP A) 

12- Uygunsuz ADH salımının en sık nedeni nedir?  

A) Subdural hematom  

B) Hipotalamusa radyasyon hasarı 

C) Menenjit  

D) AC yulaf hcli ca  

E) Pituiter sarkom 

(CEVAP D)  
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13- Hangisi esansiyel pentozüride idrarla atılan bi leşiktir?  

A) L-arabinoz   

B) Arabinoz   

C) Ksiloz    

D) L-Ksiloz   

E) Mannoz 

(CEVAP D)  

14- Hangisi yüksek enerjili P bile şiği değildir?  

A) Fosfoenol piruvat  

B) Karbamoil fosfat  

C) 1.3-bifosfogliserat  

D) Kreatin fosfat  

E) Glukoz-6-fosfat  

(CEVAP E) 

15- Hangisi komplex 3 inhinitörüdür?  

A) Hidrojen siyanid (CN-, siyanür) 

B) Azid (N3) 

C) Karbon monoksi 

D) Antimisin A 

E) Amital (Amobarbital) 

(CEVAP D)  

 

16-Yağ asidi sentezi hız kısıtlayıcı basama ğı hangisidir? 

A)Asetil –coA karboksilaz  

B) ACP  

C) Malat dehidrogenaz  

D) PEP karboksikinaz  

E) Hiçbiri  

(CEVAP A)  
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17- Aşağıdakilerden hangisi YA oxidasyonu hız kısıtlayıcısı dır? 

A) As-Coa Karboksilaz 

B) Karnitin açil transferazdır. 

C) Beta oxidaz 

D) Dehidrogenaz 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B)  

18- Hangisi zimojen bir enzimdir?  

A) Glikoz 6 fosfataz       

B) Asetil-Coa karboksilaz  

C) Tripsinojen       

D Enteropeptidaz  

E) Laktat Dehidrogenaz  

(CEVAP C)  

19- Aşağıdakilerden hangisi akonitaz enziminin inhibitörüdü r?  

A) Floroasetat      B) Arsenat  

C) CO       D) CN  

E) Karboksin  

(CEVAPA)  

 

20- Glikogenin görevi hangisidir?  

A)Glikojen sentezi başlaması için gerekli prokürsördür  B) Dallanmayı sağlar 

C) Zinzirin uzamasında görevlidir   D) Eksikliğinde glikogenoz Tip I görülür 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  
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21- Aşağıdaki aa den hangisi alifatik yan zincir ta şıyıp fizyolojik PH da nötrdür?  

A) Gisin       B) Alanin  

C) Valin       D) LösiN  

E) İzolösin   

(CEVAP HEPSI)  

22-  Hangisi bazik aa de ğildir?    

A)Arginin       B) Lizin   

C) Histidin       D) Prolin   

E) Hiçbiri    

(CEVAP D)  

 

23- Protein zincirindeki primer yapıyı olu şturan hangisidir?  

A) Kovalan yapıdaki peptid bağları 

B) Hidrojen bağları 

C) Sülfid bağı 

D) Van der Waals etkileşimi 

E D)ipol-Dipol Etkileşimi 

(CEVAP A)  
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24-Prion hastalıkları(kuru,scrapie, J-Cruetzfeld, B owine spongioform ensefalit) olu ş mekanizması hangisidir?  

A) Yavaş virus enfeksiyonudur  

B) Hücre yüzeyinde bulunan Prion related proteinin sekonder veya tersiter konfigurasyonunun değişimidir  

C) Otoimmun bir hastalıktır 

D) Apoptozis hızlanmasıdır 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B)  

25- Araşidonik asitten 15-LOX yolu ile sentez edilen ürün h angisidir? 

A) 12-HETE 

B) Lokotrienler 

C) Lipoxin 

D) Prostoglandinler 

E) Tromboksanlar 

(CEVAP C)  

LOX enzimi 12-5-15 olmak üzere 3 izozimi bulunmakatadır.12 LOX yolundan HETE sentez edilir.5-LOX yolundan LKT A-C-D-E 

sentezi yapılır. 15-LOX yolundan ise lipoksin sentez edilir.  

Eikosanoidlerin İnflamatuar Etkileri  

Action Metabolite 

Vasokonstriksiyon Thromboksan A2, lökotrien C4, D4, E4  

Vasodilation PGI2, PGE1, PGE2, PGD2  

Increased vasular permeability Lökotrien C4, D4, E4  

Chemotaxis, leukocyte adhesion Lökotrien B4, HETE, lipoksin 
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26- Endotelde bulunan hangi enzim şilomikronları parçalayarak şilomikron remnant olu şturmaktadır?    

A) Lipoprotein lipaz    

B) Hepatik lipaz    

C) ACAT    

D) LCAT    

E) Asid lipaz    

(CEVAP A)  
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28- Hangisi pürin yıkılım ürünüdür?  

A) Ürat 

B) B alanin 

C) B amino izobitürat 

D) Suksinik semi aldehit 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  

29- Hangisi glikozin ilk ve tek oksidatif rediksiyo n basama ğı?  

A) Gliseraldehit 3P dehidrogenaz 

B) Enolaz  

C) Tiokinaz 

D) tioforaz 

E) transketolaz 

(CEVAP A)  
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30- Overden salınan en önemli androjen? 

A) Androstenodion   

B) Testosteron   

C) DHEA    

D) DHEA-S   

E) Pregnalonon  

(CEVAP A)  
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31- Hangisi 3B hidroksiteroid dehidrogenazı inh. ed er?  

A) 5 FU      B) mtx 

C) Mifepriston     D) spiranolakton 

E) trilostan 

(CEVAP E)  

32- En uzun etkili oral hipoglisemik hangisidir?  

A) Gliburid 

B) Glipizid -->En kısa  

C) Tolbutamid 

D) Asetoksamid 

E) Klorpropamid 

(CEVAP E)  

33- Hangisi aldoz redüktaz inhibitörüdür?  

A) Tolrestat (+ sorbinil) 

B) Akorboz 

C) Metformin 

D) Flumazenil 

E) Midazolam 

(CEVAP A)  
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34- Vazopressin için bildirilenlerden yanlı ş olanı i şaretleyiniz.  

A) 9 aminoasidli bir peptiddir  

B) Plazma ozmolaritesindeki artış salınımını arttırır  

C) Desmopressin antidiüretik etkinliği güçlü sentetik bir türevidir  

D) Özofagus varis kanamalarında vazokonstrüksiyon amacıyla felipressin kullanılabilir  

E) Faktör VIII ve Von Willebrand yapımını azaltır  

(CEVAP E)  

35- Hangisi aromataz inhibitörüdür?  

A) Formestan 

B) Tamoksifen 

C) Buseralin 

D) löprolid 

E) hiçbiri 

(CEVAP A)  

36- Aşağıdakilerden hangisi PCOS ta insulin rezistansını az alttığı için kullanılmaktadır?  

A) Metformin 

B) Troglitazon 

C) Glipizid 

D) Klorpropamid 

E) Melfalan 

(CEVAP A+B)  

37- Aşağıdaki metabolik bozukluklarından hangisinde Yüzme h avuzu kokusu , Ciddi metabolik asidoz, ketozis, büy üme 

gerili ği ile giden metabolik hastalıkdır?  

A) Glutarik asidemi (tip II) 

B) Fenilketonüri  

C) Maple syrup urine hastalığı 

D) İsovalerik asidemi  

E) Hawkinsinüri  

(CEVAP E)  

 

Glutarik asidemi (tip II)  Terli ayak  

Fenilketonüri  Küflü veya faremsi  

Maple syrup urine hastalığı  Akçaağaç şurubu (çemen gibi)  

İsovalerik asidemi  Terli ayak  

Hawkinsinüri  Yüzme havuzu  

Metiyonin malabsorpsiyonu  Lahana  

Multipl karboksilaz eksikliği  Kedi  

Trimetilaminüri  Kokmuş balık  

Tirozinemi  Kokmuş balık, lahana  
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38- 21  Günlük  bebek  konvulziyon şikayeti  ile getiriliyor,muayinesinde hepatomegalis i ve garip sevimli bir yüz 

görünümü izleniyor. En olası tanı ne olabilir?  

A) Galaktozemi 

B) Tip 1 glikojenoz 

C) Tip III glikojenoz 

D) Pompe hastalığı 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B+C)  

39- Mental reterdasyon,palmo plantar hiperkeratoz,g özlerde fotofobi olan hastada hangi metabolik hasta lık 

düşünülmelidir?  

A) Tirozinemi Tip I  

B) Tirozinemi II  

C) Metil malonik asidemi  

D) MSUD  

E) Hiçbiri  

(CEVAP B)  

41- Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisinde respiratu ar alkaloz,akc ve beyin kanaması ,hepatik ensefalop ati 

benzeri tablo ile gitmektedir.  

A) MSUD  

B) FKU  

C) Üre siklus defekti  

D) Galaktozemi  

E) Glutarikasidemi Tip 1  

(CEVAP C)  

42- En sık görülen boy kısalı ğı sebebi hangisidir?  

A) Ailevi 

B) Konstitüsyonel 

C) Malnütrisyona bağlı 

D) GH yetmezliği 

E) Akandroplazi 

(CEVAP A)  

43- Hipofiz yetmezli ğinin çocukluk ça ğındaki en sık sebebi hangisidir?  

A) İdiopatik 

B) Travma 

C) İlaç kullanımı 

D) Radyoterapi 

E) Kraniofaringioma 

(CEVAP A)  
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 44- Puberte precox un kızlardaki en sık sebebi hang isidir?  

A) İdiopatik        

B) Norokutan sendromlar  

C) Hipofiz Tm       

D) Pineal Tm  

E) Adrenogenital sendrom  

 

45- Konjenital hipotroidinin en sık sebebi hangisid ir?  

A) Agenezi        

B) Disgenezi  

C) Annede graves olması      

D) İyot eksikliği  

E) TSH yetmezliği  

(CEVAP B)  

46- Çocukluk ça ğında en sık tirotoksikoz nedeni hangisidir?  

A) Graves 

B) Hashitoksikoz 

C) MNG 

D) De quervain 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  

47- Yenido ğanda en sık görülen hipoglisemi nedeni hangisidir?  

A) Ketotik 

B) Lösin duyarlılığı 

C) Glukoneogenez defekti 

D) GH yetmezliği 

E) Diabetik anne bebeği 

(CEVAP E) 

48- Hangisi psodohipoparatiroidi bulgusu de ğildir?  

A) Kısa boy 

B) 5.metakarp kısalığı 

C) Bazal gang kalsifikasyonu 

D) Mental retardasyon 

E) Looser fraktür 

(CEVAP E)  
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49- 18 yaşındaki erkek olgu okulda bayılma üzerine hastaneye getiriliyor.Hastanın tansiyonu 165 / 100 mm-Hg 

saptanıyor. Kranial CT normal, Tele de sol ventriku ler hipertrofi mevcut. ECO normal.Kanda bakılan met anefrin 

yüksek saptanıyor. 24 h VMA normal bulunuyor. En ol ası tanı nedir?  

A) Feokromositoma 

B) Aort koarktasyonu 

C) Aort stenozu 

D) Temporal epilepsi 

E) IHSS 

(CEVAP A)  

50- Yukarıdaki olguda en uygun tanı yöntemi hangisi dir?  

A) Batın USG 

B) Thorax CT 

C Batın CT 

D) Batın MRG 

E) MIBG nukleo scan 

(CEVAP C)  

51- 62 yaşında kadın hasta acis servise yorgunluk,halsizlik v e bel ağrısı şikayeti ile getiriliyor.Oldukça dehidrate 

görünümde olan hastanın Ca 11,9 mg/dl, Na 142 sapta nıyor. Ara ştırılan olguda serum PTH normalin 3 katı bu-

lunuyor. En olası tanı nedir?  

A) Multipl myelom 

B) Metastatik meme kanseri 

C) Paratiroid adenomu 

D) D vit aşırı kullanımı 

E) Yaygın Tbc 

(CEVAP C)  
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52- Yukarıdaki hastada yapılması gereken i şlem hangisi olmalıdır?  

A)  Boyun USG 

B) Sintigrafi 

C) Cerrahi explorasyon 

D) Takip 

E) Hiçbiri 

 

(CEVAP C)  

53- 54 yaşında kadın hasta son 3 aydır kilo alma şikyati ile geliyor.Anemnezde o ğlunu askere göndermi ş.Kızını 

evlendirmi ş oldu ğu anemnezi alınıyor.Muayinesinde hipertansiyon,stri alar dikkati çekiyor.Bu hastada ne 

yapılmalıdır?  

A) Bazal kortizol tayini 

B) 24 h idrarda kortozol metabolit tayini 

C) Düşük doz Dexametazon supresyon testi 

D) Metirapon testi 

E) Hiçbiri  

(CEVAP C)  

Böyle bir hasta obez olduğu için ve hastaneye geldiği için zaten bazal kortizol ü yüksektir.Bilindiği gibi kortozon stress 

hormonudur.Bu hastada Dex. Testi ile supresyon oluyor ise bu fizyolojik bir yükselme olduğuna karar verilir.Hasta obezite 

polikliniğine yönlendirilir.  

 

54- 23 yaşında kadın hasta muayenesi sırasında sa ğ tiroid lobunda 15 mm lik nodul saptanıyor. Bir son raki i şlem ne 

olmalıdır?  

A) Tiroid USG 

B) Sintigrafi 

C) Cerrah 

D) İİAB 

E) T3-T4 ,TSH tayini  

(CEVAP D)  
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Tiroid nodul yaklaşımında ilk işlem İİAB dir. Beningn sitololoji takip endikasyonudur. .Malign sitolojide opere edilip total 

tiroidektomi ve LAP varsa aynı tarafa modifiye radikal boyun diseksiyonu yapılır.  

 56-58 yaşında bayan hasta trafik kazası geçiriyor. Batın USG  de solid organ yaralanması olmayan hastada insiden tal 

olarak sa ğ surrenal de 2,5 cm lik kitle gözleniyor. Hastaya y aklaşım ne olmalıdır?  

A) İİAB   

B) Cerrahi   

C) Hormon aktif olup-olmamasının kanıtlanması   

D) Takip   

E) Sintigrafi  

(CEVAP C)  

İnsidentalomalar 5 cm den küçük ise hormon aktif olup olmadıklarına bakılmalıdır. Bunun için VMA, Aldesteron,Kortizon 

tayinleriyapılmalıdır.Eğer bunlar normalise takip edilmelidir. Eğer Kitle 5 cm den büyük ise hiç bir şeye bakılmaksızın opere 

edilmelidir.  

57- Dış görünümünden erkek oldu ğu dü şünülen Term bir yenido ğanda yapılan muayinede bilateral testisler palpe 

edilemiyor. İlk yapılacak tetkik ne olmalıdır?  

A) Batın USG  

B) Testesteron ve DHT bakılması  

C) Sex hormon bağlayıcı protein kan değerinin ölçülmesi 

D) Kromozomal analiz 

E) Periferik yayma 

(CEVAP D)  

TEST 

1- Sağ ventrikül tavanında tricuspid ile infundibulum ara sında bulunan kas köprüsü a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Chorda tendinea  

B) Crista terminalis  

C) Crista supraventricularis  

D) Trabecula cornea  

E) Trabecula septomarginalis  

 

Sağ ventrikul iç yüzündeki kas kabarıntılarına trabeculae carnaeae denir. Pektinat kasların daha kalınlaşmış olanlarıdır. İç yüzde 

görülen crista supraventricularis , triküspid kapak ile pulmoner kapağı ayırır.  

Septum interventriculare ile m. papillaris anterior arasında uzanan kabarıntıya trabecula septo marginalis (moderatör band) adı 

verilir. Ventrikülün septalyüzünü ve m. papillaris anterior’u destekler. İçinde kalbin ileti sistemi ile ilgili lifler seyreder.  
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6- Hangisi T tip Ca kanallarına etkili antihipertan sif ilaçtır?  

A) Mibefradil      

B) Verapamil 

C) Diltiazem      

D) Amlodipin 

E) Nifedipin 

 

 

 

8- Hangisi kalp kontraksiyon sırasında yava ş Ca kanallarının i şlediği faza etkili ilaçlardır?  

A) Kinidin 

B) Amiodaron 

C) Lidokain 

D) Verapamil 

E) Metaprolol 

(CEVAP D)  

 

 

 



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

109 

9- Hangisi angina pectoris ata ğından sorumlu mediatördür?  

A) Serotonin 

B) Histamin 

C) Adenozin 

D) PGE2 

E) Hiçbiri 

İskemik atakta ATP kullanılması ile açığa çıkan yoğun Adenozin pürinerjik reseptörlere bağlanarak ağrı oluşturmaktadır.  

10- Digital entoxikasyonunun en sık sebebi hangisid ir?  

A) Fazla doz alımı 

B) Hipopotasemi 

C) Hipotiroidi 

D) Hiperkalsemi 

E) Myokard iskemisi 

Hepsi entox. sebebi iken B şıkkı en sık sebeptir.Bu hastalar RAAS sistemi aktif olduğundan hipopotasemiye meyillidirler. Kinidin, 

Eritromisin.Verapamil, diltiazem, Nifedipin, kaptopril, Antikolinerjik, ibufen, amiodaron entox. arttırıcı ilaçlardır.  

11- Hangi ilaç senkop tedavisinde yer almaz?  

A) Fludrokortizon 

B) Midodrine 

C) Skopolamine 

D) Beta bloker 

E) Prazosin 

(CEVAP E)  

Mineralokortikoid preparatları ortostatik hipotansiyonda kullanılmaktadır. Midodrine alfa agonisttir özellikle vasovagal olaylarda 

kullanılır. Beta blokerler uzun QT bağımlı VT lerde kullanılmaktadır.  

13- İmidazol reseptör agonisti olup antihipertansif özel likleri olan ilaç hangisidir?  

A) Guanedrel 

B) Trimetofan 

C) Prazosin 

D) Labetolol 

E) Rilmenidin-moksonidin 

(CEVAP E)  

15- Etkisi en hızlı ba şlayan digital preparatı hangisidir?  

A) Digoksin 

B) Digitoksin 

C) Ovubain 

D) Lanotosid C 

E) Atraktilozid 

(CEVAP C )  
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16- Hipertrofik KMP de kullanılan ilaçlar nelerdir?   

A) B bloker 

B) Verapamil 

C) Digital 

D) Nitrat 

E) Diüretikler 

(CEVAP A VE B)  

17- Hangi ACE inhibitönü hem KC hem Böbrekten atılı r?  

A) Lizinoprik 

B) Kaptopril 

C) Fosinopril 

D) Benazepril 

E) Enapril 

(CEVAP C)  

 

14-Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi K kanallar ına etki ederek antihipertansif etki yapar? 18-Hang isi insulin 

reseptörü etki mekanizmasıdır?  

A) Diazoksid  

B) Nifedipin  

C) Atenolol  

D) Lizinopril  

E) Rilmenidin  

(CEVAP A)  

18-Hangisi insulin reseptörü etki mekanizmasıdır? 

A) Protein kinaz aktivasyonu 

B) Protein kinaz ihibisyonu 

C) Tirozin kinaz aktivasyonu 

D) K girişinin artması 

E) Ca girişi artması 

(CEVAP C) 

19- Hangisi heparinin yan etkisi de ğildir?  

A) Trombositopeni 

B) Nefropati 

C) Kanama 

D) Osteoporozis 

E) Hiperkalemi 

(CEVAP B)  
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20- Aşağıdakilerden hangisi beta blokörlere ait bir yan etk i değildir?  

A) İntersitisyel nefrit 

B) Sinüzal bradikardi 

C) AV blok 

D) Sistolik ventriküler disfonksiyon 

E) Bronkokonstrüksiyon 

(CEVAP A)  

21- Subaraknoid kanamaya ba ğlı nörolojik defisitleri önlemek için ilk tercih ed ilecek Ca kanal blokörü a şağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Nifedipin 

B) Nitrendipin 

C) Amlodipin 

D) Nimodipin 

E) İsradipin 

(CEVAP D)  

22-Hangisi renin düzeyini arttırmaz?  

A) Beta bloker 

B) Nitrat 

C) Nifedipin 

D) Hidralazin 

E) ACE inhibitörleri 

Juxtaglomeruler aperey üzerinde renin salınmasıiçin gerekli reseptör Beta reseptörleridir. Bunların Beta blokasyonu ile renin 

salınımı önlenir  

(CEVAP A)  

23- Hangisi trombin inhibitörüdür?  

A) Hirudin  

B) Kumadin 

C) Fitomenadion 

D) Apsisiksimab →IIb/IIIa antagonisti 

E) Tirofiban → IIb/IIIa antagonisti 

(CEVAP A)  

24- Hangisi  Beta bloker zehirlenmesinde kullanılma z?    

A) Atropin    

B) Dobutamin    

C) İzoproterenol    

D) Glukagon    

E) Somatostatin    

(CEVAP E)  
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25- Hangisi post MI kardiyak duvar rüptürünün en sı k görüldü ğü zamandır? 

A) İlk 12 hr.  

B) 1-3 gün  

C) 4-7 gün  

D) 1 hftdan sonra  

E) 4 hft dan sonra  

(CEVAP C)  

26- Hangisi esansiyel trombositozda kullanılan Trom boxan antagonistidir? 

A) Clopidogrel  

B) Anegralid  

C) Tiklopidin  

D) Tiotepa  

E) Klorambusil  

(CEVAP B)  

27- Hangisi opiat yoksunluk sendromunda ve post Men apozal ate ş basmasında kullanılır? 

A) Lofeksidin  

B) Yohimbin  

C) Rovolsin  

D) Metoxamin  

E) Fantolamin  

(CEVAP A)  

 

28- Hangisi digitalin etkilerinden de ğildir?  

A) Atrium ileti hızını yavaşlatır.  

B) Ventrikul ileti hızını arttırır  

C) Purkinje iletim hızını yavaşlatır  

D) Purkinje otomatisitesini arttırır  

E) AV iletim hızını azaltır.  

(CEVAP B)  

 29- Hangisi en uzun etkili tiaziddir?  

A) Hidroklortiazid 

B) Klortalidon 

C) Meflusid 

D) İndapamid 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B)   
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30- Aşağıdakilerden hangisi c-AMP Antagonisiti antilipidemi k ilaçtır?  

A) Probukol 

B) Niasin 

C) Klofibrat 

D) Bezafibrat 

E) Neomisin 

(CEVAP B)  

 

31- Hangisi un-stabil angina tedavisinde yer almaz?   

A) t-PA       

B) Heparin  

C) LMW-Heparin      

D) Aspirin  

E) Beta Bloker   

(CEVAP A)  

 

32- Bir ay önce miyokard infarktüsü geçirmi ş olan 50 ya şında erkek hasta acil servise ate ş ve yan ağrısı yakınması ile 

başvuruyor.  

Laboratuvar bulguları Glukoz: 150 mg/dl, BUN: 23 mg /dl, Kreatinin: 1.1 mg/dl, AST: 21 mu/l, ALT: 29 mu /I LDH: 357 mu/l, 

Hb: 13.5 g/dl,  Htc: 43.2 lökosit: 17.100/mm3, plat elet: 367.000 mm3, Sedimentasyon: 77 mm/h olarak sa ptanıyor.  

Telekardiyografide kardiyotorasik oran normal sapta nıyor. Bu hastada öncelikli tanınız nedir?  

A) Enfektif endokardit 

B) İnfarktüs ateşi 

C) Dressler sendromu 

D) Konjestif kalp yetmezliği 

E) Sepsis 

MI sonrası erken komplikasyonlar aritmi,KKY ve kapak disfonksiyonlarıdır.(2-3 gün) Geç komplikasyonlar ise perikardir, rüptür, 

anevrizma gelişimi ve Dressler dir.  

Dresler sendromu: Haftalar, aylar (2-11 hafta) sonra gelişen bir sendromdur. Hipersensitivite reaksiyonuna benzer. Perikardit, 

ateş, sedim artışı,lökositoz, ve pnömonitis olabilir. Tedavisinde indometazin ve steroid faydalıdır.  

33- 38 yaşında erkek hasta 30 dk dır süren baskı tarzında gö ğüs ağrısı şikayeti ile getiriliyor.EKG de 2-3-Avf de ST 

elevasyonu dikkati çekiyor.CK-MB normal. Bu hastada  tanı için ba şka neler gerekir?  

A) Tanı MI dır.Başka tetkik gerekli değildir. 

B) Telekardiografi 

C) Enzimler 

D) Kardiak oskultasyon 

E) Tansiyon arterial 
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MYOKARD İNFARKTÜS:  

 

 

34- Yüksek ate ş ve halsizlik şikayeti ile acil servise ba şvuran 23 ya şında kadın hasta sa ğ kolunda IV giri şim izleri fark 

ediliyor. Sorgusunda IVDU oldu ğu saptanıyor. Sa ğ tarafta trikuspit oda ğında 3/6 sistolik üfürüm alınıyor. Tanını 

nedir?  

A) ARA  

B) Akut enfektif endokardit  

C) Mitral valv prolapsusu  

D) Dilate KMP  

E) Mitral darlığı  

 

 



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

115 

35- Hangisi Hipermagnezemi bulgusu de ğildir?  

A) QRS genişlemesi 

B) PR uzaması 

C) T sivrileşmesi 

D) QT kısalması 

E) Sağ dal bloğu 

(CEVAP E)  

 

QT aralığını uzatan sebeplere bakılacak olursa 

1-ilaçlar:  Ia-Ic-III,trisiklik antidepresan,Li 

2-Metabolik olaylar:  K,Mg,Ca eksikliği,Hipotermi,protein diyet 

3-Kalıtsal:  Lange-Nielsen, Romano-Ward sendromları 

36- Hangisinde ST elevasyonu olmaz?  

A) Prinzmental angina 

B) Perikardit 

C) Hiperakut MI 

D) Digital entox 

E) Hiçbiri 

(CEVAP D)  

ST segmenti injury belirtisidir.Bu nedenle MI ve perkardit gibi hasar oluşturan durumlarda eleve olmaktadır.Variant anjina ise 

özel bir durumdur. ST elevasyonu vardır.Bu hastalar diğer anginalardan farklı olarak E vit + Ca kanal blokerlerinden oldukça 

yarar görmektedirler.  

37- Hangisi by-pass endikasyonu de ğildir?  

A) Sol ana koroner arter hastalığı  

B) 2 veya 3 damar hastalığı ve LV disfonksiyonu  

C) DM  

D) Anatomik olarak stent uygulanamayan hastalar  

E) 3 damar hastalığı ve EF %75 olan hastalar  

(CEVAP E)  
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38-Aşağıdakilerden hangisi aort koarktasyonuna e şlik eden anomalilerden de ğildir?  

A) Bikuspid Aort 

B) Aort ark hipoplazisi 

C) VSD 

D) Sol aberan subclavian arter 

E) Epilepsi 

(CEVAP E)  

Bunlardan başka koarktasyonlu hastalarda Berry anevrizma riski,kas-iskelet anomali, genitoüriner anomali riski artmıştır.  

39-Hangisi koarktasyonnun operatif komlikasyonu de ğildir?  

A) N.rekurrens kesisi 

B) N.frenıkus kesisi 

C) Rebound HT 

D) Parapleji 

E) Kronik hipertansiyon 

(CEVAP E)  

Kr HT operasyona bağlı değildir.Bu koarktasyonun primer komplikasyonudur.Op ile ilişkisi bulunmamaktadır.  

40- Hangisi Aort stenozu klinik bulgularından biri değildir? 

A) Dispne 

B) Angina pectoris 

C) Gastrointestinal kanama 

D) Ani ölüm 

E) Hipotansif atak 

(CEVAP E)  

41- Hangisi AF tedavisinde kullanılan ilaçlardandır ?  

A) B bloker 

B) Verapamil 

C) Digital 

D) ASA 

E) Kumadin-LMW-heparin 

(CEVAP HEPSİ) 

65 yaşın altında yalnız AF varsa sadece ASA  yeterlidir. Ancak 65 yaş üstünde TIA, HT, DM, Mitral stenoz, protez kalp kapağı, 

sol atrial hipertrofi ve sol ventr.disfonksiyonunda Kumadin  tercih edilmelidir.  
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42- Aşağıdakilerden hangisi HKMP etiolojinde yer alan faktö rlerden de ğildir?  

A) Ailesel kalıtım 

B) Anormal sempatik stimulasyon 

C) Subendokardial iskemi 

D) Alkol 

E) antrasiklin  

(CEVAP D+E)  

43-2 aylık erkek bebek büyüme geli şme gerili ği ve do ğumdan beri olan siyanoz şikayeti ile getiriliyor.Muayinesinde 

ağırlığını 3P nin altında oldu ğu,dinlemekle 3.interkostal aralıkta 3. derece sisto lik üfürüm saptanıyor.Çekilen EKG 

de QRS aksı +90 derece saptanıyor. En olası tanı ne dir?  

A) Total pulmoner venöz dönüş anomalisi  

B) Trikuspit atrezisi  

C) BAT  

D) Fallot tetralojisi  

E) Membranoz tip VSD  

(CEVAP B)  

Doğum odasında siyanoz yapan kalp hastalıları TUS sorusudur . 5T olarak anımsanmalıdır. Trikuspid atrezisi,Trunkus 

arteriozus,TOF,TGA,TPVDA    

44-18 yaşındaki erkek olgu okulda bayılma üzerine hastaneye getiriliyor.Hastanın tansiyonu 165 / 100 mm-Hg 

saptanıyor.Kranial CT normal ,Tele de sol ventrikul er hipertrofi mevcut.ECO normal. Kanda bakılan meta nefrin 

yüksek saptanıyor.24 h VMA normal bulunuyor. En ola sı tanı nedir?  

A) feokromositoma 

B) aort koarktasyonu 

C) aort stenozu 

D) temporal epilepsi 

E) IHSS 

(CEVAP A)  
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46- Aşağıdakilerden hangisi aterosklerozda yeni bulunan ba ğımsız risk faktörüdür?  

A) LDL 

B) HDL 

C) VLDL 

D) Lipoprotein a 

E) Homosistin 

 

47- Hangisi Yenido ğan bebekte hipertansiyon nedeni de ğildir? 

A) Renal arter trombozu 

B) Renal arter stenozu 

C) Konjenital renal malformasyon 

D) Aort koarktasyonu 

E) Glomerulonefritler 

(CEVAP E)  

48- Hangisi HT etiolojisinde yer almaz? 

 A) Gullian-Barre  

B) Disotonomia  

C) Hiperkalsemi  

D) Liddle sendromu  

E) Bartter sendromu  

(CEVAP E)  

49- Hangi tip ateroskleroz klinik belirti olu şturmaz?  

A) Senil scleroz 

 B) Monckeberg  

C) Hiperplastik Arterioloscleroz  

D) Hyalen arterioloscleroz  

E) Hiçbiri  

(CEVAP B)  

50- En sık akut arterial tromboz etkeni hangisidir?   

A) Faktor V Leiden 

B) Protein C eksikliği 

C) Protein S eksikliği 

D) Antitrombin III eksikliği 

E) Ateroskleroz 

(CEVAP E)  

Ateroskleroza bağlı trombozlar arterialdir. İçlerinde Zahn  denilen beyaz çizgilenmeler gösterirler. En sık etkilenen damarlar 

aort>coroner>popliteal>karotis   
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51- En sık görülen aterosklerotik plak komplikasyon u hangisidir?  

A) Kalsifikasyon 

B) Ulserasyon 

C) Tromboz 

D) Kanama, 

E) Anevrizmal dilatasyon 

(CEVAP A)  

52- 45 yaşında erkek hasta acil servise baskı tarzında gö ğüs ağrısı ile getiriliyor.ECG de V1R-V2R de ST elevasyon u 

dikkati çekiyor.Troponin I yüksek. Tedavi yakla şımı ne olmalıdır?  

A) Nitrogliserin 

B) Beta bloker 

C) ACE inhibitörü 

D) Sıvı yüklenmesi 

E) Aspirin ve Heparinizasyon 

(CEVAP D VE E)  

53- 8 yaşında kız çocuk. Sa ğ ayak bile ğinde ağrı ve üstüne basamam şikayeti ile getiriliyor. Muayinesinde 3/6 lık 

sistolik apexte üfürümü var. Derisinde ortası soluk  çevresi kırmızı halo tarzında ka şıntısız döküntüler bulunmakta. 

Tanı? 

A) ARA   

B) Enf .Endokardit   

C) MVP   

D) Kardiak Mixoma   

E) Hiçbiri  

(CEVAP A)  

 

 

Majör Kriterler  Minör Kriterler  

1. Kardit  Klinik:1.Ateş  

2. Poliartrit  2.Artralji  

3. Eritema marginatum  
Lab.:1.Akut faz reaktanlarının 

yüksek olması  

4. Korea  
(sedimantasyon,beyaz 

küre,seroraktif protein)  

5. Subkutan noduller  2.EKG’de PR intervalinde  

uzama  
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56- Hangisi siyanotik konjenital kalp hastalı ğı değildir? 

 

A) Fallot tetralojisi 

B) Triküspit atrezisi 

C) Büyük damarların transpozisyonu 

D) Total anormal pulmoner venöz dönüş 

E) PDA 

(CEVAP E)  

57- Aşağıdaki durumlardan hangisi Fetusta kalp yetmezli ği yapmaz?  

A) Rh uyuşmazlığı 

B) Nefrotik sendrom 

C) Beta talasemi major 

D) Alfa talasemi 

E) SVT 

(CEVAP C)  

 

58- Hangisi HT’a ba ğlı geli şen anevrizmalardır?  

A) Berry anevrizması 

B) Charcott- Boucard *lacüner infarkt 

C) Wirchov- Robin 

D) Mixoid anevrizma 

E) Fusiform anevrizma 

(CEVAP B)  
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59-İzole pulmoner stenozu olan semptomatik bir hastada ilk seçilecek tedavi yöntemi ne olmalıdır? 

A) Kapalı verrahi valvulotomi 

B) Açık cerrahi valvulotomi 

C) Balon katater valvulotomi 

D) Blalock-Tausing şantı 

E) Kapak replasmanı 

(CEVAP C)  

60- 8 yaşında çocuk kalbinde üfürüm olması ve cildinin kirli  mavi renkte olması nedeniyle getiriliyor.  armakla rında 

çomakla şma ve kalbinde 4/6 lık üfürüm duyuluyor.Htc %70 .PA  Akc grafisinde  azalmı ş Akc . kanlanması mevcut. 

Tanı? 

A) TPVDA 

B) TOF 

C) Eisenmenger 

D) BAT 

E) Hipoplastik sol kalp 

(CEVAP B)  
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61- Hangisi restriftif KMP sebebi de ğildir?  

A) Amiloidoz 

B) Hemakromatozis 

C) Loffler endokarditi 

D) Sarkoidozis 

E) Doxorubicin kullanımı 

(CEVAP E)  

62- Marantik endokardite sebep olmayan hangisidir? 

A) Pakreas ca   

B) Musinoz Aden oca   

C) Over ca   

D) AFA sendromu   

E) ARA  

Trombotik endokardit: Marantik Endokardit Solkalpte mitralveya trikuspit kapakların üzerinde 1-5 mm boyutunda 

vegetasyonlarizlenir. Kanser ve kronik ağır hastalarda meydana gelir. Vegetasyonlar sterildir. En sık olarak pancreas,GIT ve 

over adenokanserleri sırasında gelişen hiperkoagülopatinedeniile olabilen venöz trombüsler ve pulmoner emboliler ile gelişir.  

63- Hangisi kardiak miksomalar için do ğru değildir?  

A) Adultlarda en sık görülen primer kalp tm’dür  

B) Pediatrik yaş grubunda malign olma eğilimindedirler  

C) En sık sol atriumda görülür  

D) Senkop ataklarına neden olur  

E) IL-6 üreterek ateşe neden olurlar  

 

 

 

 

 

 

TEST 

13- 28 yaşında 12 haftalık gebe şiddetli bulantı kusma şi-kayeti ile getiriliyor.Hastanın genel durumu oldu kça bozuk ve 

Na 110 meq/Lt saptanıyor.Aynı Gün içinde Na de ğeri 138 yapılıyor.(%3 NaCl kullanılarak) Hastada şiddetli ba ş ağrısı 

ve sonra bilinç bulanıklı ğı ve solunum arresti geli şiyor.Tanı?  

A) Santral pontin myelinolizis 

B) Ablasio plesenta 

C) Hipovolemik şok 

D) ABY 

E) Uygunsuz ADH 

(CEVAP A)  
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15- Hangisi anyon gap metabolik asidoz sebebi de ğildir?  

A) Diabetik ketoasidoz  

B) Açlık ve alkolik ketoasidoz  

C) KBY-ABY  

D) Salisilat, paraldehid, metanol ve etilen glikol zehirlenmesi  

E) Fanconi sendromu  

(CEVAP E)  

16- Aşağıdakilerden hangisi kompleman dü şüklü ğü ile gider?  

A) Membranoproliferatif GN 

B) Akut poststreptokoksik GN 

C) Lupus nefriti 

D) Mixed kryoglobulinemi 

E) Subakut bakteriyel endokardit GN 

(CEVAP HEPSI)  

17-Bartter sendromunda hangisi olmaz?  

A) Metabolik alkaloz  

B) Metabolik asidoz 

C) Hipocalsemi 

D) Hipomagnezemi 

E) Hipokalemi 

(CEVAP B)  

19- En sık kalıtılan renal kistik hastalık hangisid ir?  

A) Juvenil nefronoftizi 

B) Erişkin tip polikistik Bb 

C) İnfant polikistik Bb 

D) Meduller sünger Bb 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  
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20- 5,5 yaşında kız çocuk annesinin son 10 günden beri kilo ar tımı, yüzünde ve karnında şişlik farketmesi üzerine 

poliklini ğe başvuruyor. İdrar sediment incelenmesinde birkaç hyalen silendir  ve ürat kristali gözleniyor. Kan 

kreatinin 0,7 mg/dl, Na :128 mEq/L ,K:3,2 mEq/L , T ansiyon Arterial : 110 /65 mm-Hg (70 P) saptanıyor.  24 sa idrar 

protein 1 gr/gün ölçülmü ştür. Kan albumin 2,1 mg/dl çocukta tanınız nedir?  

A) Minimal değişiklik hastalığı 

B) Urat nefropatisine bağlı böbrek yetmezliği 

C) Uygunsuz ADH 

D) Akut böbrek yetmezliği 

E) Alport sendromu 

(CEVAP A)  

MCD çocuklarda görülen en sık nefrotik sendrom sebebidir.Hastalarda ışık mikroskobunsa bulgu olmamakla beraber EM da 

podosit kaybı mevcuttur.Hastalarda Ig M artmıştır. Ayrıca C3 normaldir. Böbrekte immun komplex birikimi yoktur.  

21- Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz ADH sendromunun bulgul arından biri de ğildir?  

A) Hiponatremi  

B) Azalmış idrar sodyumu  

C) Azalmış serum osmolalitesi  

D) Artmış idrar ozmolalitesi  

E) Artmış plazma vazopressin düzeyleri  

(CEVAP B)  

22- 8 yaşında kız çocuk tekrarlayan hematüri şikayeti ile hastaneye ba şvuruyor.Hangisi ayırıcı tanıda yer almaz?  

A) Berger Hastalığı 

B) İnce membran hastalığı 

C) Alport sendromu 

D) Membranoproliferatif Glomerulonefrit 

E) Postenfeksiyoz Glomerulonefrit 

(CEVAP E)  
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23- Çocukluk ça ğında en sık hipertansiyon nedeni hangisidir?  

A) Nöroblastom 

B) Aort koarktasyonu 

C) Böbrek ile ilgili patolojiler 

D) Hemolitik üremik sendrom 

E) Esansiyel HT 

(CEVAP C)  

Çocukluk çağında görülen hipertansiyon nedenleri  

1. Renal nedenler (%75-80) 

- Kronik pyelonefrit  

- Kronik glomerülonefrit  

- Hidronefroz  

- Konjenital displastik böbrek -Üreteral obstrüksiyon  

- Renal tümörler  

- SLE  

2. Vasküler nedenler;  

- Aort koarktasyonu  

- Renal arter lezyonları -Nörofibromatozis 

- Renal ven trombozu 

- Vaskulit  

3. Endokrin nedenler: 

- Hipertiroidizm 

- Hiperparatiroidizm 

- Konjenital adrenal hiperplazi  

- Cushing sendromu 

- Primer aldosteronizm 

- Feokromasitoma 

- Nöral krest tümörleri 

- Diabetik nefropati 

4. Santral sinir sistemine ait nedenler;  

- Intrakraniyal kitle 

- Kanama 
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Yaşlara göre HT nedenleri :  

1- Yenido ğanda: Renal Arter stenozu (Umblikal arter kateterizasyon komplikasyonu,konjenital renal 
malformasyonlar,bronkopulmoner displazi  

2- Süt çocu ğu-6 yaş: Renal arter trombozu,RAS,aort koarktasyonu  

3- 6-10 yaş: RAS,renalparankimalhast.,esansiyel HT  

4- Adelosan:  Esansiyel,renal parankimal hast.  

24- Çocuklarda mikroskobik hematürinin en sık sebeb i hangisidir?  

A) Orak hücre taşıyıcılığı 

B) Hiperkalsiüri 

C) Kistik Bb hast. 

D) Tavma 

E) İnfeksiyon 

(CEVAP B)  

• TRAUMA 

  UMOR 

  UBERCULOSİS 

• INFECTİON 

  İNFLAMASYON, NEFRIT 

 

• CONGENİTAL ANOMALİ 

  YSTİC DISEASE 

  ALCURIA 

• STONES 

  ICKLE CELL 

25- Yenido ğanda akut böbrek yetmezli ği nedeni olmayan hangisidir?  

A) Sepsis  

B) Hemoglobinüri 

C) Renal ven trombozu  

D) Prematürite 

E) Hipoksi 

(CEVAP D)  

26- 28 yaşında kuru temizleme ile u ğraşan erkek.Halsizlik,yorgunlu idrar çıkarmada azalma ve hemoptizi ile 

baçvuruyor. İdrar sedimentinde eritrosit silendirleri mevcut.Pro teinürisi var.1 hafta içinde dializ ihtiyacı 

oluyor.Te şhis olarak ABY ile izleniyor.Hastanın tüm bulguları  göze alınırsa tanınız nedir?  

A) Goodpasture 

B) Wegener 

C) Postenfek. GN 

D) MPGN 

E) MCD 

(CEVAP A)  
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27- En sık görülen Glomerulonefrit hangisidir?  

A) MCD 

B) Berger 

C) MPGN 

D) Membranöz 

E) Postenfek. GN 

(CEVAP B)  

 

28- 21 YAŞINDA bayan hasta HBV ta şıyıcılığı ile takip edilirken ellerde ve ayaklarda şişme şikayeti ile ba şvuruyor. Spot 

idrarda protein +++,24 h idrarde 3 gr saptanıyor. S erum albumin 1,5 gr/dl, LDL 285 mg/dl, C3 normal sa ptanıyor. Bu 

bulgular ile en olası tanı nedir?  

A) Membranöz GN 

B) MPGN 

C) Post enfek GN 

D) Mezengial GN 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  
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29- 8 yaşında morbid obez kız çocuk nefrotik sendrom ile tak ip ediliyor. Hastanın MSUG tetkikinde bilateral gra de 3 

VUR teşhisi konuyor. Bununla ili şkili olarak renal biopsiyi nasıl beklersiniz?  

A) FSGS 

B) MCD 

C) MPGN 

D) Mezengial GN 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  

 

30- C3 nefritik faktör olan ve ısrarlı kompleman dü şüklü ğü ile seyreden GN tipi hangisidir?  

A) MPGN 

B) Membranöz 

C) MCD 

D) FSGS 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  

 

31- Kalıtsal böbrek hastalıkları arasında en sık gö zleneni a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Juvenil nefrofitizis  

B) Multikistik displastik böbrek  

C) İnfantil mikrokistik hastalık  

D) Medüller kistik hastalık  

E) Juvenil polikistik hastalık  

(CEVAP A)  

32- Testis ca da hücrelerin trofoblast yönünde fark lılaşması ile olu şan histolojik tip hangisidir?  

A) Embriyonel ca  

B) Yolk sac Tm  

C) Seminom  
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D) Teratokarsinom  

E) Koryakarsinom  

(CEVAP E)  

33- Yenido ğanda inklüzyon konjiktiviti ve postkoital kanama ya pan enfeksiyon etkeni hangisidir?  

A) C.trakomatis 

B) H.influenza 

C) H.dukreyi 

D) N.gonore 

E) T.vaginalis 

(CEVAP A)  

35- HPV infeksiyonunun sitopatolojik incelemede pat ognımonik özelli ği hangisidir? 

A) Koilositoz 

B) Parakeratoz 

C) Spongiozis 

D) Akantozis 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  

 

HPV’ye bağlı skuamöz hücrelerde karakteristik değişikler oluşur. Bunlardan koilositoz ve diskeratoz patognomoniktir. 

Diskeratositler genellikle kalın, üç boyutlu gruplar halindedir. Papanicolaou tekniği ile parlak turuncudur. Çekirdekleri koilositlerle 

aynı özelliktedir.  

36- Vagen PH sının alkali olup anaerob bakterilerin in arttı ğı duruma ne ad verilir?  

A) Vaginosis 

B) Spondilosis 

C) Metaplazi 

D) Ektropion 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  

37- Aşağıdakilerden hangisinde ektopik gebelik riski en faz la artar?  

A) KOK 

B) Mini-pili 

C) RİA 

D) Progesteronlu RİA 

E) Norplant 

(CEVAP E)  
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Kontraseptif yöntemler ve ektopik gebelik riski  

Kontraseptif yöntem                      Risk  

Yok         % 1  

KOK         % 1  

Diafram         % 1  

RİA         % 5  

Progesteronlu R İA        % 15  

Minipill (sadece progesteron içeren OK)     % 4-10 

Norplant(Levonorgestrel subkutan implant)     % 30 

 

37-A- Hangisi ektopik gebelikte uygulanan tedavi yö ntemi de ğildir?  

A) Gözlem  B) Medikal tedavi  C) Cerrahi  D) Salpingosentez  E) Milking  

 

Tedavi:  

1.Gözlem  

2.Medikal tedavi (Metotreksat ile yapılır)  

Olgu hemodinamik olarak stabil, 

Fetal kardiak aktivite yok,  

4 cm  den daha küçük kitle 

β-hCG 2000 IU/ml den fazla olmasına ra ğmen intrauterin sak veya koleksiyon yoksa 

 HCG değeri yükseliyorsa 

Rüptür yoksa uygulanır. 

3.Cerrahi  

 Hemoperitoneum var, 

 Hemodinamik stabilite bozulmu ş  

 Adezyon varsa (daha önce geçirilmiş batın cerrahisi)  

Salpenjektomi:  

sıklıkla akut batın tablosuna yol açan tubal rüptür durumlarında uygulanır.  

 

Salpingostomi   

eğer tuba intakt (rüptüre olmamı ş) ise yapılabilir. Salpingostomi sonrası %50 normal gebelik %20-30 ektopik gebelik 

oluşabilir.  

 

KOK lar hangisine neden olmaz? 

A) Tromboemboli riski artmaz  

B) Benign meme hastalıklarını azaltır  

C) Akneye iyi gelir  

D) Romatoid artrit riskini azaltır  

E) Endometrium Ca yı arttırır.  

(CEVAP E)  

 



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

132 

 

KOK.’IN OLUMLU ETK İLERİ;  

Kullanımı kolaydır  

Mens kanamaları, miktarca daha az, daha kısa ve düzenli hale gelir  

Demir eksikliği anemisi riskini azaltır  

Premensturel gerginlik ve endometriozisle ilgili şikayetleri azaltır  

Dismenoreyi tedavi eder  

Aknelere iyi gelebilir  

Benign meme hastalıklarının sıklığını azaltır.  

Benign over kistlerinin oluşumunu azaltır  

Romatoid artrit riskini azaltır  

Ektopik gebeliği önler  

Endometrial kanser riskini azaltır  

Over kanser riskini azaltır 

Kolorektal kanser riskini azaltır. 

PID riskini azaltır  

Osteoporoz riskini azaltır  

Fertilite, bırakıldığı anda kısa sürede geri döner  

40- Hangisinde mini haplar tercih edilir?  

A) Orak hücre olan hastalarda  

B) Emziren kişilerde  

C) Ostrojen yan etkileri fazla olan kişilerde  

D) Hepsi  

(CEVAP D)  

41- Endometriozis tedavisinde hangisi kullanılmaz?  

A) Gözlem  

B) NSAI  

C) Danazol  

D) Progesteron  

E) Siklik KOK  

(CEVAP E) 

 

42- Hangisi infertil çiftte yapılması gereken ilk d eğerlendirmedir?  

A) Sperm analizi 

B) Ovulasyonun değerlendirilmesi 

C) Tüplerin değerlendirilmesi 

D) Postkoital test 

E) Laparoskopi 
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Semen analizi:  

1. Hacim 2-6ml  

2. Sperm sayısı > 20 milyon/ml  

3. pH: 7.2-7.8  

4. Hareketli sperm oranı > %50  

5. Sperm morfolojisi > %30 normal formlar  

6. Lökosit sayısı < 1 milyon/ml  

7. Likefaksiyon süresi < 30 dk  

8. Agglütinasyon varsa antisperm antikor pozitifliğinden şüphelenilir.  

 

43- Prematür over yetmezli ği olan hastada ilk yapılacak test hangisidir?  

A) Kromozomal analiz 

B) Otoimmun marker 

C) Hİpofiz MR 

D) Batın USG 

E) Endometrial biops 

 

PUBERTA TARDA (AMENORE)-H İPOGONADİZM 

Gecikmiş puberte sekonder seks karakteri olmadan 13  yaşına kadar adet görmemiş veya sekonder seks karakteri 

olan ancak 15 ya şına dek adet görmemiş kızları tanımlar. 

HİPERGONADOTROPİK HİPOGONADİSM ( FSH, LH yüksek) 

Turner Sendromu  

46,XY(Swyer Sendromu) 

Radyasyon/kemoterapiye ba ğlı overyan yetmezlik  

Resistant over sendromu (Savage Sendromu): FSH-LH reseptörü bulunmaz. 

17 α hidroksilaz Eksikli ği 

Galaktozemi 

Erken Ovaryan yetmezlikler: 40 yaşından önce gonadotropinlerin yükselmesi ile beraber adetlerin kesilmesine denir. 

Erken menopoz olarak da adlandırılı r. Overlerde primordial foliküller ve çevresinde lenfosit infiltrasyonları vardır. Sıklıkla 

otoimmün bir etyoloji suçlanmaktadır.  

 

 

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİSM ( FSH, LH DÜŞÜK) 

Fizyolojik gecikme  

Kilo kaybı/Anoreksia nervosa   

Cushing sendromu  

Prolaktin salgılayan adenoma  

Kraniofarinjioma 

hipofiz tümörleri 

Postoperatif hipopitüitarism  

Kallman sendromu:  Gonadotropin sentezinde irreversibl defekt vardır. Anosmi, mental retardasyon, sindaktili, iskelet 

deformiteleri ve obesite görülebilir  
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ÖGONADOTROPİK HİPOGONADİZM( FSH, LH NORMAL)  

Rokitansky-Küsner-Hauser-Mayer sendromu : Müllerian gelişim bozukluktan en sık sebeblerdir.  Müller kanal agenezisi 

bu grupiçinde en sık görülendir. Karyotip 46 XX, ovarian fonksiyonlar normaldir.  Büyüme ve gelişme normaldir, dişi fenotip 

gösterirler. Overler normaldir ve steroid sekresyonlan tamdır . Bu nedenle sekonder sex karakterleri gelişmiştir. Olguların 1/3 

ünde üriner sistem anomalileri bulunur. IVP ile kontrol edilmelidir . %12 sinde iskelet sistemi anomalileri görülür.  

Transvers vajinal septum  

İmperfore himen  

Asherman sendromu 

 

NOT: 

Asherman sendromu:  

Uterus kavitesini tamamen yada kısmen oblitere eden, İntrauterin sineşiler sonucu oluşur  

Sebepleri  

Derin küretajlar (en sık sebep)  

İntrauterin-servikal cerrahi işlemler  

RIA kullanımına bağlı enfeksiyonla  

PID 

Tbc  

Tanı  

HSG yada histeroskopi ile konur  

 

Tedavide  

Adezyonlar dilatasyon-küretajla açılır. Hastaya 2 ay süre ile siklik östrojen+progesteron verilir.  

43-Hangisi fetusta olup plesentada bulunmaz?  

A) 16 hidroksilaz 

B) 17 hidroksilaz 

C) 11 hidroksilaz 

D) Hiçbiri 

(CEVAP A)  

44-Hangisi pubertede en son olmaktadır?  

A) Boy patlaması 

B) Telarş 

C) Pubarş 

D) Menarş 

E) Hiçbiri 

45-Puberte tardanın en sık sebebi hangisidir?  

A) Yapısal gecikme 

B) Kronik hastalık 

C) Hipotiroidi 

D) Kallman sendromu 

E)Tm 

 

(CEVAP A)  
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46-Yalancı puberte prekox olu şturan en sık over Tm hangisidir?  

A) Tekoma 

B) Granuloza Hc Tm 

C) Hiler Hc Tm 

D) Brenner Tm 

E) Hiçbiri 

47-Oral kontraseptif kullanımı hangisinde sakıncalı dır?  

A) Romatoid artrit  

B) Süt emzirmeyen anne  

C) Servikal displazi  

D) Ailede Over Ca Hikayesi  

E Demir eksikliği anemisi 

 (CEVAP C) 

48-Aşağıdaki amenore ve seksüel infantilizm nedenlerinin h angisinde hipogonadotropik hipogonadizm mevcuttur?  

A) 7 alfa hidroksilaz eksikliği 

B) Kallman sendromu 

C) Galaktozemi 

D) 17-20 desmolaz eksikliği 

E) Saf gonadal disgenezi 

Kallman, hipogonadotropik hipogonadizm sendro-mudur. Önükoidizm, anosmi veya hiposmi ile birlikte görülür. Gonadotropin 

eksikliği, LHRH eksikliğine bağlıdır. Olfaktor loblarda gelişimsel bozukluk vardır. Otozomal dominant, otozomal resesif veya X’e 

bağlı resesif geçiş görülebilir.  

(CEVAP B)  

49-Oligomenore, amenore semptomları ile ba şvuran 26 ya şındaki kadın hastada küçük bir guatr tesbit ediliyo r. Yapılan 

prolaktin ölçümünde prolaktin 60 mg/dl bulunuyor (N <20 mg/dl). Bu hastada ayırıcı tanı için ilk istene cek ek tetkik 

hangisidir?  

A) Kortizon tayini 

B) Östrojen tayini 

C) Progesteron tayini 

D) Tiroid hormon ve TSH tayini 

E) Androjen tayini 

Oligomenore, amenoreli kadınların 1/3 kadarında bazal PRL düzeyleri artmıştır. Spesifik olmayan stresli uyarılarla, uyku, yemek 

yeme ve meme muayenesiyle PRL düzeyleri arttığından bu artmış değer daha geniş testlerden önce yeniden tekrarlanmalıdır. 

Eğer galaktore yada devamlı hiperprolaktinemi varsa artmış TSH ve tiroid hormon düzeylerinin tanı koydurucu olması önem 

taşır. Onun için hiperprolaktinemi ve amenoreli her kadında tiroid hormon düzeyleri ölçülmelidir.  

(CEVAP D)  
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50-Aşağıdakilerden hangisi SHBG miktarını artırarak hormon  düzeyini dü şürür?  

A) Tiroid hormonu 

B) İnsülin 

C) Growth Hormonu 

D) Prolaktin 

E) ACTH 

SHGB’yi arttıranlar;  

-Gebelik 

-Hipertiroidizm 

-Estrojen tedavisi 

-Siroz 

-OKS 

SHGB’yi azaltanlar;  

-Kortikosteroidler 

-Androjenler  

-Progesteron 

-GH 

- Kilo alımı  

-Hiperinsülinemi 

-Menapoz 

-Testosteron türevleri 

Karaciğer hastalığı 

Akromegali 

Hipotiroidizm 

 

(CEVAP A)  

51- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde kontraseptif amaçlı  depo progesteron kullanımı daha uygundur?  

A)  Meme Ca şüphesi  

B)  Karaciğer adenomu  

C)  Flebit  

D)  Hepatit  

E)  Demir eksikliği anemisi  

 (CEVAP B)  

52- Hirsutizm tedavisinde hangisi kullanılmaz?  

A) Noretindran asetat 

B) Siproteron asetat 

C) Flutamid 

D) Finasterid 

E) Simetidin 

(CEVAP A)  
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HİRSUTİZM TEDAVİSİ  

• Mekanik epilasyon  

• Hormonal tedavi;  

- En sık OKS kullanılır  

• Spironolaktan;  

- Aldosteron antagonistidir  

- Hirsutizmde yararlıdır  

- Dolaşımdaki androjenlerle reseptör seviyesinde yarışır  

- OKS’le birlikte kullanıldığında daha etkilidir  

- Poliüri, yorgunluk, başağrısı, hiperkalemi yapabilir  

• Siproteron asetat;  

- Güçlü bir progestin ve antiandrojendir  

- LH düzeyini düşürür  

- Periferde androjen etkisini antagonize eder  

• Uzun etkili GnRH analogları;  

- Ağır hiperandrojenli hastalarda hipotalamikhipofizer  

- Ovaryan akışı baskılamak için kullanılır  

- Sıcak basması, vajinal kuruluk  

- Sadece 6 ay süre ile kullanılır  

- OKS ile birlikte kullanıldığında yan etkileri azalır  

• Bromokriptin;  

-Hiperprolaktinemik hastalarda kullanılır  

• Cimetidin  

- H2 blokeridir  

- Antiandrojenik özelliği ile hirsutizmde kullanılır  

• Ketakonazol  

- Adrenal ve gonadlarda sitokrom P450’ye bağlı enzimleri etkiler  

- Steroid biosentezini baskılar  

• Flutamid; Dexametazon (Geç başlangıçlı 21-OH az yetmezliğinde kullanılır)Noretindianasetat, hafif androjenik olduğundan 

hirsutizm tedavisinde kullanılmaz. 

53- Puberte prekokslu bir genç kızda hangi tetkiki istemezsiniz? 

A) FSH 

B Sol el bilek grafîsi  

C) Serum prolaktin tayini  

D) Serum TSH  

E) Serum progesteron 
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Puberte prekoks; seksüel olgunla şmanın kızlarda 8, erkeklerde 10 ya şından önce ba şlamasıdır. Sebepleri;  

- Foliküler kistler  

- İntrakranial tümörler (pinealomalar)  

- Hipotalamus lezyonları (hamartom, nadiren kraniyofaringiomalar)  

- McCune- Albright sendromu  

- Granuloza hücreli tümör  

Laboratuvar de ğerlendirmeleri;  

- HCG  

- Serum estradiol  

- Testesteron  

- Dehidroepiandrosteron sülfat  

Tiroid fonksiyon testleri  

- LH  

- FSH -Prolaktin değerlerine bakılmalıdır.  

- Kemik yaşının saptanması için sol el ve bilek radyografisi ile pelvis ve adrenal USG yapılmalıdır.  

(CEVAP E)  

54- 35 yaşında gebelik iste ği olan bayan hasta metroraji ile Dr a ba şvuruyor. Endometrial biopside Basit Atipili 

Hiperplazi mevcut oldu ğuna göre bu hastada ne yapılmalıdır?  

A) TAH+BSO 

B) Takip 

C) Progesteron tedavisi 

D) Ovulasyon İnduxionu 

E) Mifepristone tedavisi 

(CEVAP D)  

55-Cervikal smar örneklemesinde 2 defa LGS İL gelen hastaya ikinci yakla şım ne olmalıdır?  

A) Kolposkopi 

B) TAH+BSO 

C) Konizasyon 

D) Kriyo 

E) Progesteron tedavisi 

(CEVAP A)  

Kolposkopi endikasyonları :  

1. İnvazif kanser şüphesi olan smear  

2. Altı ay arayla 2 kez LGSİL ya da hafif diskaryoz tipinde nükleer değişiklikler  

3. HGSİL, orta ya da şiddetli diskaryoz  

4. Sürekli yetersiz smear  

5. Smear’de glandüler lezyonların varlığı özellikle şiddetli glandüler atipi/adeno-carcinoma-in-situ (AİS)  
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56-Hangisi en sık görülen servix ca tipidir?     

A) Büyük hücreli nonkeratinize: En sık 

B) Büyük hücreli keratinize 

C) Küçük hücreli: En malign tiptir  

D) Verrüköz kanserler 

E) Ancak nadir rastlanır 

57-Aşağıdakilerden hangisi servix Ca da en önemli prognost ik faktördür? 

A) Stage 

B) Diferansiasyon derecesi 

C) Tm volümü 

D) Lenfatik Met. 

E) Cerrahi sınırda Tm 

(CEVAP E)  

Serviks kanserinde prognoz  

Hastalığın evresi 

Lenfatik metastaz 

Tümör volümü 

Stromal invazyon derinliği 

Cerrahi sınırda tümör 

58-En kötü prognozlu servix ca hangisidir?  

A) Adenoskuamöz karsinom 

B) Seröz papiller karsinom 

C) Clear cell adenokarsinom 

D) Müsinöz adenokarsinom 

E) Skuamöz hücreli karsinom 

(CEVAP B)  

Endometrium CA.’nın histolojik tipleri:  

1.Endometrioid adenokarsinom (En sık görülen ve prognozu en iyi tip)  

2.Adenoskuamöz karsinom 

3.Seröz papiller karsinom 

4.Clear cell adenokarsinom 

5.Müsinöz adenokarsinom 

6.Skuamöz hücreli karsinom  

7.İndiferansiye karsinom  
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59-Hangi over epiteliai kanseri üretelium epiteli t aklit eder?  

A) Seröz  

B) Musinöz  

C) Brenner  

D Clear cell  

E) Hiçbiri  

1. Yüzey (Çölomik E)pitelinden kaynaklananlar (%82)   

A. Seröz karsinom (En sık, en malign, en sık bilateral)  

B. Müsinöz karsinom: En fazla büyüyen over tümördür.  

Histolojik olarak müsinöz epitel+Goblet hücreleri bulunur. GIS tip hücreler içerdiğinden histolojik olarak GIS CA ile ayrımı 

zordur.  

Pseudomyxoma peritonei (Diğer sebepleri Appendiks mukoseli, kolon CA)  

C. Endometrioid karsinom  

D. Clear cell (mezonefroid) karsinom: En fazla hiperkalsemi ve hiperpireksi yapan tümördür (TUS N-98). %25 endometriozis 

ile birlikte bulunur. Kabara çivisi (Hobnail) hücreleri  

E. Brenner (transisyonel hücreli)  

F. İndifferansiye  

G. Mikst  

2.Germ hücrelerinden kaynaklananlar (%5)  

 

A. Disgerminom (Radyosensitif)  Radyoterapiye oldukça sensitiftir. BEP (bleomycin, etoposide, cisplatin)en uygun KT’dir.  

B. Teratom  

       -İmmatür Teratom: En önemli prognostik faktör lezyonun grade’idir. Gradeleme içerisindeki indiferansiye nöral  doku 

miktarına bakılarak yapılır.  

-Matür teratom  

-Solid 

-Kistik #Dermoid kist (matür kistik teratom) #Malign transformasyonlu dermoid kist  

-Monodermal 

- Struma ovarii (Tiroid dokusu)  

-Karsinoid (Nörosekretuar doku) 

-Diğer 

C. Endodermal sinus tm. Alfa fetoprotein salgılar. Daima unilateraldir.  

D. Embryonal karsinom  

E. Poliembryoma  

F. Koryokarsinom (Extraembryonik kökenlidir)  

G. Gonadoblastom (Y kromozomu)  

H. Pür germinom  

I. Mixed germ hücreli tümör  
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3.Seks kord stromal tümörler (%13)  

A. Granuloza-teka hücreli tümörler  

-Granüloza tümör 

-Tekoma  

B. Sertoli-Leydig tümörler -Arhenoblastom∗∗∗ En sık virilizan over tm. -Sertoli tümör  

C. Gynandroblastoma: Leydig komponentinde Reinke kristalleri vardır (TUS N-99).  

D. Lipid hücreli (Hilus h tm)  

4.Nonspesifik mezenkimal tümörler  

A.Sarkomlar 

B.Hemanjioma 

C.Lenfoma 

 

5.Metastatik  

GİS (=Kruckenberg tm, en sık mide CA) Meme Endometrium  Lenfoma  

Over CA’da kullanılan standart adjuvan KT cisplatin+taxol ‘dur.   

60-Hangisi uterusun en sık görülen sarkomudur?  

A) Leiomyosarkom (LMS) 

B) Rabdomyosarkom 

C) Stromal sarkom 

D) Kondrosarkom 

E) MMMT 

 

 

 

 

SINIFLAMA:   

Tümör tipi  Homolog  Heterolog  

Pür  Leiomyosarkom (LMS)  Rabdomyosarkom  

 Stromal sarkom  Kondrosarkom  

 
Endometrial Stromal Sarkom (ESS)  Osteosarkom  

 
Endolenfatik Stromal Myosis  Liposarkom  

Mixed  Karsinosarkom  MMMT  
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61- Vajenin 1/3 alt kısmına yayılmı ş ve pelvisin yan duvarlarına yayılmamı ş olan bir serviks kanser FIGO evrelemesine 

göre hangi evrededir?  

A) Evre I a 

B) Evre I b 

C) Evre II a 

D) Evre II b 

E) Evre III a 

Serviks kanserinde FIGO evrelemesi:  

Evre I- Kanser servikste sınırlı  

Evre II-Yayılım serviksi aşmış, kemik pelvis intakt, vajen  2/3 üst kısmına yayılmış.  

         II a- Parametrium intakt  

      II b- Parametriuma invazyon var  

Evre III-Kemik pelvise ve vajen 1/3 alt kısmına yayılmış, hidronefroz  

Evre IV a-Mesane, rektum yayılımı  

                      IV b- Uzak organ metastazı  

(CEVAP E)  

62-Parsiyel mol hidatiformda hangisi görülür?  

A) 46 XX 

B) 46 XY 

C) 69 XXY 

D) 45 XO/XY 

 

KOMPLET VE PARS İYEL MOL H İDATİFORMUN BEL İRGİN ÖZELL İKLER İ:      

 Komplet  Parsiyel  

Karyotip  46XX  Triploid/Tetraploid (92)  

Embriyo/fetus  Yok  Var  

Trofoblastik proliferasyon  Çok belirgin  Hafif, fokal  

Stromal ödem (Hidropik dej.)  Belirgin  Değişken  

Fetal Damar  Yok  Var  

Malign transfer  Olabilir  Yok  

 

 (CEVAP C)  

63-Aşağıdakilerden hangisi FIGO sınıflamasına göre evre I (a, b, c E)ndometrium kanseri ayrımı için yapılan t etkiktir?  

A) Kavitenin boyutunu ölçmek için histerometri  

B) Histerosalpingografi  

C) Myometrial invazyonu saptamak amacıyla histerektomi materyalin incelenmesi 

D) Endoservikal probe küretaj 

E) Laparotomi 
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Endometrium kanserlerinin F İGO’ya göre cerrahi evrelendirilmesi;  

Evre Ia - Tümör endometriumda sınırlı Evre Ib - Myometrial invazyon %50’den az Evre Ic - Myometrial invazyon %50’den fazla 

Evre IIa - Yalnız endoservikal gland tutulumu Evre IIb - Servikal stromal invazyon Evre IIIa - Serozal ve/veya adneksial tutulum 

ve/veya pozitif sitolojik bulgular Evre IIIb - Vajinal metastaz Evre IIIc -Pelvik ve/veya paraaortik lenf nodlarına  metastaz  

Evre IVa -Mesane ve/veya barsak mukozasına invazyon Evre IVb - Uzak metastaz FİGO’ya göre evre I’i a,b,c gruplarına 
ayırabilmek için histerektomi yaparak myometrial invazyon derecesine bakmak gerekir.  

(CEVAP C)  

64-En malign over tm?  

A) Seröz (EN SIK- EN MALİGN- BİLATERALİTE EN SIK) 

B) Müsinöz 

C) Endometrioid 

D) Cleer-cell 

E) Brenner 

65-İmmatör teratomun prognostik faktör göstergesi olan doku tipidir?  

A) Nöral   

B) Ektodermal   

C) Sebase   

D) Mezodermal komponent   

E) 47 XXY 

66-Hangisinin tedavisin. de etoposit-bleomycin kull ?  

A) Seröz  

B) Müsinöz   

C) Clear-cell   

D) Yolk sac  

E) Disgerminom  

(CEVAP E)  

68-Hidrops tuba profluens nedir?  

A) PID’de belirtidir  

B) Gonore’ye bağlı tubal hassasiyet  

C) Tubada endometriozis  

D) Tuba ca patognomonik belirtisi  

E) Hiçbiri  

70-Hangisi OKs kesin KE de ğildir?  

A) Tromboz öyküsü 

B) Akut KC hst. 

C) Meme ca öyküsü 

D) Tanı almamış Vajinal kanama 

E) Migren 

(CEVAP E)  
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71-Hangisi korion-leave’de anomali olup tüm koryoni k zar boyunca villus geli şimidir?  

A) Vasa previa  

B) Marginal insersiyon →kordonun plesantanın periferinden girmesi 

C) Sircumvallat plasenta 

D) Bipartit plasenta 

E) Plasenta membrancea 

(CEVAP E)  

Plasenta tipleri:  

Bilobat plasenta(plasenta bipartita): 

Plasentanın inkomplet ve farklı loblara ayrılması söz konusudur. Fetal damarlar bir lobdan diğerine uzanır.  

 

Plasenta sirkumvallata:  

En sık izlenen plasental anomalidir.  Merkezde küçük bir koryonik plak ve etrafını çevreleyen kalın gri-beya z renkte 

amnion, koryon ve dejenere desiduanın çevreledi ği bir yapıdır . Antepartum fetal kanama, dekolman, preterm eylem ve fetal 

malformasyonlar ile ili şkilidir.  

 

 

Umbilikal kord insersiyon anomalileri  

Marjinal insersiyon (Battledore plasenta) :  

Umbilkal kord plasentanın kenarından girer.  

Membranöz (velamentöz) insersiyon:   

Vasa previa riski vardır.  

Vasa previada, fetal damarlar umblikal korddan ayrı larak membranlar üzerinde seyreder  ve bu damarların bir kısmı 

gelen fetal kısmın önünde internal servikal osa yakın yerleşmiştir.  

Vasa previada kanama fetal orijinlidir.  
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72-Hangisi plasentomegali yapmaz?  

A) Rh. İmmunizasyon  

B) Kr. İU enf.  

C) Nöroblastoma * en sık fetal tm dür!  

D) Koryoangioma * plasentanın En sık tm  

E) Polisitemia vera  

(CEVAP E)  

73- Gebelikte hangi kalp hastasının prognozu en köt üdür? 

A) MS . 

B) MY. 

C) AS *%20 

D) AY 

E) Eisenmenger snd. *mortalite%50 

74-Hangisi PCOS’da artar?  

A) SHBG  

B) IGF BG 

C) FSH 

D) DHEAS 

E) Hiçbiri 

(CEVAP D)  
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TEST 
1A-Kan yapımı embriyoda nerde ba şlar?  

A) Yolk sac 

B) Extraembriyonik mozoderm 

C) Ektoderm 

D) Allantois duvarı 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  

Embriyoda stem cell yolk-sacda 3. haftada ortaya çıkar.  

3. ayda karaciğere gelir.  

4. ayda kemik iliğinde hematopoez başlar.Doğumda tüm iskeletde Kİ aktifdir.  

18 yaşında sadece vertebra-kosta-sternum-kafatası-pelvis-femur ve humerusun proksimalinde Kİ kırmızı alanlarında vardır.  

1B-Dalakta makrofajlar nerede bulunmaktadır?  

A) PLAS 

B) Beyaz pulpa 

C) Kırmızı pulpa 

D) Beyaz-kırmızı pulpa bileşkesi 

E) Hiçbiri 

(CEVAP D)  

 

1- Lenf nodunda B lenfositlerin bulundu ğu bölge neresidir? 

A) Dış kortex 

B) İç kortex T lenfosit bulunur 

C) Medullar kordon 

D) Parakortikal saha 

E) Hiçbiri 
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2-Eritropoezde sitoplazmada Hb nin sentez edildi ği ilk basmak hangisidir?  

A) Proeritroblast 

B) Bazofil eritroblast 

C) Polikromatofil eritroblast 

D) Normoblast 

E) Hiçbiri 

(CEVAP C)  

Eritropoezisde, hemositoblastdan itibaren eritrosit  gelişimine ait şu evreler vardır.  

1. Proeritroblast (1-3 nükleuslu)  

2. Bazofil eritroblast (nükleus vardır nükleolus gözlenemez)  

3. Polikromatofil eritroblast (Hb sentezlenir)  

4. Normoblast (3 kere daha bölünebilir)  

5. Retikülosit (nükleus kaybolur, 3 günde olgunlaşır)  

6. Eritrosit (Hiç bir organel bulundurmaz)  

 

3-Notrofilleri olu şturan granulositer serinin K İ elamanları hangi basamaktan sonra bölünme geçirmez ler?  

A) Myeloblast 

B) Promyelosit 

C) Myelosit 

D) Metamyelosit 

E) Stab 

(CEVAP D)  

3 çeşit granülosit vardır;  

1. Nötrofil 

2. Eozinofil 

3. Bazofil 
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Granülopoezis 5 a şamada gerçekle şir;  

1. Myeloblast 

2. Promyelosit 

3. Myelosit 

4. Metamyelosit 

5. Granülosit 

Promyelosit döneminde ilk olarak azurofilik granüller görülür.  

Myelosit döneminde içerdikleri granüllere göre nötrofil, eosinofil ve bazofil myelosit olarak ayrılırlar. Metamyolesit evresinden 

sonra granülositler artık bölünmezler.  

4-Aşağıdakil durumlardan hangisi Hb den oksijen ayrılması nı kolayla ştırır?  

A) Alkalozis 

B) Methemoglobinemi 

C) Hipotermi 

D) PCO2 artması 

E) 2-3 DPG azalması 

(CEVAP D)  

Hemoglobinin oksijene afinitesinin artması: (Dissos iasyon e ğrisinin sola kayması)  

Alkalosis (Bohr etkisi) 

Eritrosit içi 2,3 - DPG’nin azalması 

Isının azalması 

pCO
2
 nin azalması 

Karboksihemoglobin 

Methemoglobinemi 

Hemoglobinin oksijene afinitesinin azalması: (E ğrinin sa ğa kayması)  

Asidoz (Bohr etkisi) 

Eritrosit içi 2,3 - DPG artması 

Isının artması 

Hemoglobinopatiler 

pCO
2
 nin artması 

7-Hangi interlökin eozinofilleri uyarır?  

A) IL-5 

B) IL-6 

C) IL-3 

D) IL-4 

E) IL-10 
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(CEVAP A) 

 IL-2 = T hüc’den salınır. Hem T hem B’yi uyarır.  

IL-3 = Kemik iliği proliferatörü  

IL-4 = I
g
 E’yi arttırır  

IL-5 = Eozinofilleri artırır  

IL-6 = Plazma hücresinden Ab yapımı sağlar.  

IL-8 = Nötrofil kemotaksisi  

IL-10 = Tüm interlökinleri baskılar 

 IL-12 = T helper’dan INF gama salınımını arttırır   

TGF-B= trombosit kaynaklı, Fibrozisi indükler KC sirozunda ito hücresini fibroblasta çeviren faktördür.  

8-Aşağıdakilerden hangisi makrositik anemi sebebi 
 
değildir ?  

A) Cu eksikliği 

B) Sideroblastik anemi 

C) B12 eksikliği 

D) Folat eksikliği 

E) Orotik Asidüri 

(CEVAP B) 

Eritrosit morfolojisine göre de üç ana gruba ayrılı r; 

A) Mikrositer anemiler; Eritrosit volümünün (MCV) <  75 fl olması 

♦ Demir eksikliği (Nutrisyonel, kronik kan kaybı) 

♦ Kronik kurşun zehirlenmesi 

♦ Cu eksikliği 

♦ Talasemi Sendromları 

♦ Sideroblastik anemiler 

♦ Kronik hastalık anemisi 

♦ Stabil olmayan hemoglobine bağlı bazı konjenital hemolitik anemiler 

B) Normositer anemiler; Eritrosit volümünün 75-100 fl olması 

♦ Konjenital hemolitik anemiler 

• Hemoglobin varyantları 

• Eritrosit enzim defektleri 

• Eritrosit membran bozuklukları 
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♦ Kazanılmış hemolitik anemiler 

• Antikorlarla oluşan 

• Mikroanjiopatik hemolitik anemiler 

• Akut enfeksiyonlara ikincil 

♦ Akut kan kaybı 

♦ Dalakta göllenme 

♦ Kronik renal hastalıklar 

C) Makrositer anemiler, Eritrosit volümünün>100 fl olması 

♦ Megaloblastik kemik iliği olanlar 

• Vitamin B12 eksikliği 

• Folik asit eksikliği 

• Cu eksikliği 

• Herediter orotik asidüri 

• Tiamine cevap veren anemi 

♦ Megaloblastik kemik iliği olmayanlar 

• Aplastik anemi 

• Diamond Blackfan sendromu 

• Hipotiroidizm 

• Karaciğer hastalıkları 

• Kemik iliği infiltrasyonu 

• Diseritropoetik anemiler 

 

9-  1400 gram do ğan erkek bebek 4 haftalık iken Gb 2,3 mg/dl saptanı yor.Periferik yaymasında özellik saptanmıyor.Hb 

elektroforezi normal.Ayrıca retikulositopeni izleni yor. En olası tanı ne olabilir? 

A) YD nın fizyolojik anemisi 

B) Alfa talasemi 

C) Beta talasemi 

D) Fe eksikliği anemisi 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A) 

FİZYOLOJ İK ANEM İ 

Normal bir yenidoğanda hemoglobin ve hematokrit değeri diğer çocukluk gruplarından yüksektir. Hemoglobin yaşamın ilk 

haftasında progressif olarak düşer, bu düşüş 6-8 haftaya kadar devam eder. Prematurelerde 6 - 8. haftalarda, term bebeklerde 8 

- 12. haftalarda fizyolojik anemi görülür. Bu anemiye fizyolojik anemi denir.  
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Başlıca fizyolojik anemi nedenleri; 

1) Solunumun başlaması ile birlikte artan kan oksijen satürasyonu ile eritropoezin birden kesilmesi. 

2) Fetal eritrosit hücrelerinin yaşam sürelerinin kısa olması. 

3) İlk üç ayda hızlı kilo almaya bağlı olarak kan volümünün hızla artması hemoglobinin dilüe olmasıdır. 

Hemoglobin konsantrasyonu genellikle fizyolojik anemide 9-10 gr/dl arasındadır. Fizyolojik anemi prematürede daha fazladır, 3-6 

haftalarda 7-9 gr/dl’ye kadar düşer. Özellikle DDA doğan bebeklerde çok fazla düşüş olabilir bunlarda EPO kullanımı yararlıdır. 

10- 5 aylık erkek bebek ta şikardi, solukluk,dispne ile getiriliyor. Çocu ğun muayenesinde hepato splenomegali, triflanx 

baş parmak dikkati çekiyor.Periferik yaymada şiddetli retikulositoperni izleniyor. Normokrom norm ositer eritrositler 

görülüyor. En olası tanı? 

A) Fankoni aplastik 

B) Diamond Blacfan 

C) Schwahman-Daimand sendromu 

D) Talasemi alfa 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B) 

Kemik iliğinin sadece eritrositer serisi eksiktir. Otozomal resessif veya dominant geçiş gösterir. Belirgin anemi doğumdan sonra 

2-6 ayda ortaya çıkar. Hastaların %35’i doğumda anemiktirler. Fetal dönemdeki hemotopoez genellikle normaldir. Hastaların 

yaklaşık %25’inde prenatal veya postnatal başlayan gelişme geriliği, başparmak anomalileri, kısa boy, konjenital kalp anomalileri, 

yele boyun, kraniofasiyal dismorfizm görülür. 

Eritrositler normokrom makrositler özelliktedir (MCV artmıştır). HbF konsantrasyonu artmıştır. Trombositoz ve nötropeni vardır. 

Adenozin deaminaz (ADA) yükselmiştir. 

En önemli özellik; eritropoetin salgılanımı çok artmış olmasına karşı kemik iliğinin eritropoetik cevabın düşük olması, retikülosit 

sayısının düşüklüğüdür. Kemik iliğinde eritrosit prekürsör sayısı azalmıştır. Kemik iliğinin diğer hücre kolonları normaldir. 

 

11-  6 yaşında kız çocuk annesi trf. dan sık burun kanaması şikayeti ile getiriliyor. 1 kez hematüri (1) PZ 14 s n. (INR 1,0 

A)PTT 58 sn. (uzamı ş).Kanama T:4,5 dk, plt:245 bin tanıya gitmek için e n uygun test? 

A) ADP-agr. testi 

B) plt. yapışkanlık testi 

C) Adrenalin adesyon testi 

D) RICOF 

E) PY 

 VON WİLLEBRAND HASTALI ĞI  

TİP I  

Otozomal dominant geçişlidir.VWF minimal azalmıştır.Buna bağlı olarak Kanama zamanı N veya normale yakındır.aPTZ,PZ 

normaldir. 
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Tek bulgu sık burun kanaması veya kız çocuklarında uzamış mens(7 günden fazla mens görme) ,kolay ekimoz ile karşımıza 

gelebilir.Testler normal olduğu için sık atlanır.ELISA ile VWF tayini veya RICOF testinin bozuk olması ile kanıtlanır.Tedavi : 

desmopressin  

TİP 3  

VWF hiç olmadığı için Faktör 8 stabilize edilemez .Aynı klasik henofilitablosu vardır. YaniaPTZ uzundur.RICOF bozuktur.F8 

düzeyi düşüktür.Ancak hemofiliden farkı Kanama zamanı da uzamıştır.Bilindiği gibi hemofili de trombosit fonksiyonları ve sayısı 

yeterli olduğu için kanama zamanı normaldir .Tedavi :F8 replasmanı  

12- 45 y kadın hasta Aort kapak cerrahi sonrası kum adin ba şlanıyor. 3.güne ayak ba ş parmağında morarma- kızarıklık 

mevcut lezyon a ğrılı tanı?  

A) Kapak disfonksiyonu  

B) Emboli 

C) Akut arter tromobozu 

D) Prt C eksikliği 

E) AT3 eksikliği 

(CEVAP D)  

Dolaşımda K vir bağımlı faktörler 2-7-9-10-Protein C ve S dir.K vit antagonisti olan kumadin verildiğinde bu faktörlerin yapımı KC 

den durmaktadır.Ancak Proten C ve S in yarı ömürleri çok kısa olduğu için KC den yapım durduğunda palzam düzeylerihemen 

azalır.Bu durum diğer (2-7-9-10) için geçerli değildir.Bunların yarı ömürleri uzun olması nedeniyle plazmada kalmaya devam 

ederler.Bu nedenle protein c eksikliği olan kişilerde kumadin vermek koagulasyon eğilimini arttırmaktadır. 

13- Sicke cell ile takip edilen 5,5 y. Çocuk hst, s olukluk, ta şikardi – dispne şikayeti ile getiriliyor. Hb; 2,3 plt N, ılımlı 

lökositoz (+) olası tanı?  

A) Sekestrasyon K  

B) Akut chest snd.  

C) Vezookliziv K:  

D) D.insipidus  

E) Parvovirüs – B 19 enf.  

(CEVAP E)  

14- 4 aylık erkek bebek rutin tarama sırasında 10,8  gr/dl Hb de ğeri oldu ğu saptanıyor.Boy-kilo olarak 60 P oldu ğu 

saptanıyor.MCV : 65 fl retikulosit :%1 saptanıyor.F e-Total demir ba ğlama kapasitesi-fer-ritin normal olan çocukta 

yapılan Hb elektroforezi normal saptanmı ştır. Tanınız nedir?  

A) Kr hastalık anemisi 

B) Sideroblastik anemi 

C) Bernard – Soluier send. 

D) Alfa talasemi taşıyıcısı 

E) Beta talasemi intermedia 

(CEVAP D)  
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ALFA TALASEM İ  

1- silent carrier :Tek gen delesyonu bulunmaktadır.Klinik ve hematolojik olarak normaldirler.YD da küçük miktarda (%1-3) 4 

adet gama zincirinden oluşan Hb Barts gözlenebilir.YD dışında tanı sadece DNA analizi alfa zincir sayısına bakılarak 

konabilmektedir.  

2- alfa talasemi trait :2 alfa zincirinde kayıp vardır.Orta derecede mikrositik anemi vardır.Doğumda %5-8 Barts bulunur.3-6 

ay kadar elektroforez bulguları devam eder.Sonra normal hale gelebilir.Tanı genellikle diğer mikrositoz yapan Fe eksikliği 

ve Beta talasemi dışlanarak konur.  

3- alfa-globin geninin sentezlenemediği alfa talasemi formuna ise, HbH hastalı ğı adı verilir. HbH hastalığı olan infantlar 

doğumda anemiktir. HbH anstable bir molekul olduğundan RBC içinde çöker ve kronik bir hemoliz oluşur.Elektroforezde 

%10-15 oranında HbH tanı koydurucudur.Hb düzeyi 6ile 10 g/dl arasında değişir. Hemolitik krizler ırasında retikülosit 

sayısı hafifçe yükselir.  

4- alfa talaseminin en şiddetli formunda, Alfa-globin geni sentezi tamamen baskılanmıştır (4 alfa globin zinciri de 

sentezlenemez) ve hidrops fetalise neden olur. Hb Barts olarak adlandırılan Hb gama 4 ’ün oksijen affinitesi çok 

yüksektir. Bu nedenle oksijeni kolayca bağlar ve dokulara oksijen vermez  

15-Periferik yaymada birbirinden farklı şekilde eritrositler görülmesine ne denir?  

A) Polikromazi 

B) Poikilositoz 

C) Anizositoz 

D) Mikrositoz 

E) Mikrosfrosit 

(CEVAP A)  

Mikrositoz, hipokromi : Fe eks, talasemi (+Kr hast. anemisi, sideroblastik anemi).  

Makroovalositoz; B12, folat eksikliği, (+MDS, myelofibroz, OİHA)  

Hipersegmente nötrofil: B12, folat eksikliği(+KBY, KML, Konjenital, demir eksikliği)  

Polikromazi;  Farklı boyanma;retikulositoz  

Poikilositoz ;Farklı şekillerde eritrositler  

Anizositoz;  Küçük/Büyük eritrositler  

Gözyaşı hücresi (çekirdekli eritrosit); myelofibrosis (+K.İ. met., OİHA, Tales.  majör Meg..anem)  

Mikrosferosit: OİHA; Sferositoz, (+ MAHA, hipofosfatemi)  

Hedef hücre (target): HbC, Talasemi, Kc hast, (+Splenektomi, Fe eks, orka hücreli anemi)  

Burr cell (ekinosit):  KBY (+pruvat kinaz eksikliği)  

Akantosit: Abetalipoproteinemi, Kc hast  

Heinz cisimci ği (erit. İçinde denatüre Hb); G6PD eksikiiği  

Howell-Jolly cisimci ği (eritrositlerde çekirdek kalıntıları; Meg. anemi, lösemi, splenektomi sonrası  

Pappenheimer bodies Eritrositlerdeki demirprotein kompleksidir. Demir fazlalığıyla giden sideroblastik anemilerde ve 

splenektomi sonrası görülür  

Çekirdekli eritrositler Periferde normoblastaların görülmesidir  

Lökoeritroblastik kan tablosu: Periferde primitif granülositler, ve eritroblastaların bulunmasıdır. Kemik iliğinin ışınlanması, 

myelofibrozis, kemik iliğinin malign infiltrasyonu ve ciddi hemolizlerden sonra görülür  

16-Erişkinlerde demir eksikli ği anemisinde semptom olarak görülmeyen hangisidir?  

A) Yorgunluk 

B) PsodoTm cerebri 

C) Splenomegali 

D) Glossit 
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E) Kc de yağlanma 

(CEVAP E)  

17-Fe eksikli ği anemisinde hangisi olmaz?  

A) SDBK yükselir  

B) Ferritin düşer  

C) Trombositoz vardır  

D) Serbest transferrin reseptör saturasyonu artar.  

E) Serbest eritsosit içi protoporfirin azalır.  

(CEVAP E)  

18- 28 yaşında bayan hasta ekimoz ve şiddetli burun kanaması ile acile ba şvuruyor.Periferik yaymasında  

trombositopeni ve anemi saptanıyor.Hepatosplenomega li olmayan olguda yapılan K İ aspirasyonunda ya ğ 

hücrelerinde artma ve di ğer tüm serilerde azalma dikkati çekiyor.Anemnezinde  özellik olmayan olguda vücudunda 

8-10 adet kahverengi pigmentasyon saptanıyor.Ayrıca  batın USG de atnalı böbrek rapor ediliyor .Tanınız ? 

A) AML 

B) Folat eksikliği 

C) Blacfan-Diamond 

D) Fanconi aplastik anemisi 

E) Multip myelom 

(CEVAP D)  

APLAST İK ANEM İ  

Etyoloji: En sık idiopatiktir.  

Radyasyon, benzen (en sık kimyasal)hepatit (en sık Hepatit C-G), Eps.Barr v.ilaçlar (en çok kloramfenikol, fenitoin, 

kemoterapotikler, NSAİİ, metaller, PTU, metimazol, kinin, altın, insektisitler), genetik (fankoni sendromu) ve PNH  

(paroksismal noktürnal hemoglobinüri ) (hastaların 1/3’ü aplastik anemiyle sonuçlanır) Klinik :en erken semptomu kanamadır, 

anemi semptomları daha sonra görülür, enfeksiyonla prezentasyon nadirdir. Sistemik semptomlar ve kilo kaybı yoktur. FM’de 

deri ve mukoz membran solukluğu en sık bulgudur. Peteşi ve ekimozlara sık rastlanır.  

LAP ve splenomegali beklenmez. Prognoz: şu hallerde kötüdür. Mutlak nötrofil sayısı 500/mm3’den azsa, trombosit 

20.000/mm3’den azsa, mutlak retikülosit sayısı 40.000/mm3’den azsa (1%). Ölüm en sık enfeksiyon ve kanamaya bağlıdır. 

 

Tanı: Kemik iliğinde hematopoetik hücrelerin %25’den az olması + pansitopeni nin varlığı ile konur. K.İ’nin geri kalanı yağla 

infiltredir.  

Tedavi : En iyi ted. K.İ. naklidir. 40 yaştan sonra önerilmez çünkü graft versus host hastalığı çok sık gelişir. Diğer tedaviler: ATG, 

siklosporin, nandrolone deconate, oksimetalon, eritropoetin, trombopoetin, GCSF ve destekleyicitedavidir. Kolonisitimülan 

faktörler hastalığı remisyona sokmaz.  
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19- 8 yaşında kız çocuk bakla yemekten son-ra hipotansiyon,h ematüri ila hastaneye ba şvuruyor.Yapılan muayenesinde 

solukluk dı şında özellik yok.Tedavi yakla şımı ne olmaldır?  

A) Hidrasyon-C vit 

B) Taze kan transfüzyonu 

C) Hidroksiüre vermek 

D) Dializ 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B)  

G-6PD EKSİKL İĞİ  

Hekzos monofosfat(pentoz fosfat, En sık)X’e bağlı genetik geçis söz konusudur. HMS yolu vücutta NADPH üreten majör yoludur. 

NADPH, glutationu redükte eden glutation redüktazın kofaktörüdür. Redükte glutation’da eritrositleri oksidan streslere karşıkorur. 

Sonuçta G-6PD eksik ise NADPH az, dolayısı ile redükte glutation az ve eritrositler oksidan strese dayanıksız hale gelir. Hastalık 

plazmodyum falsiparuma direnç yaratır. 

G-6PD eksikli ğinde hemolizi tetikleyen faktörler:  

- Bakla, soya fasulyesi, Enfeksiyon (en sık sebep) ve ilaçlardır.  

- hemolize neden olan ilaçlar  

- Asetanilid Metilen mavisi,Probenesid  

 

-Asetaminofen Menadion Na bisülfit  

-Prokainamid  Askorbik asid  

-Nalidiksik asit Primetamin  

-Aspirin  Nitrofurantoin  

-Trimetoprim  Sülfomethaksazol  

-Kloramfenikol Pridium  

-Sülfanilamid  Klorakin  

-Fenilhidrazin  Sülfopiridin  

-Kolşisin  Fenasetin  

-Kinin, kinidin  Difenhidramin  

-Fenilbutazon  Streptomisin  

-Furazolidone  Fenitoin  

-Tolidin mavisi  İzoniazid  

-Primakin  K vitamini  

Klinik: İntravasküler hemoliz sonucu hemoglobinemi (kahverengi plazma), Hbüri (siyah idrar), sarılık, anemi, karın ve sırt 

ağrısı, akut tubuler nekroz.  

PY: Heinz cisimci ği (intraselüler denatüre Hb), güve yeni ği gibi ısırılmış eritrositler görülebilir. 

Tanı: Siyanid askorbat testi ve NADPH ve G-6PD aktivitesinin ölçümü (daha duyarlı). 

Tedavi: Hemoliz yaratan ilaçlardan kaçınmak ve enfeksiyonların zamanında tedavisi önemlidir. 
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20- 10 aylık erkek bebek sarılık, hepatosplenomegal i genel durum bozuklu ğu nedeniyle sa ğlık kurumunda 

inceleniyor.Periferik yaymasında target cell ve şiddetli poikilositaz ve polikromazi izleniyor.Elekt roforozde A bandı 

yok F bandı %70 tanınız nedir?  

A) Alfa talasemi major 

B) Beta talasemi major 

C) Fanconi aplastik anemisi 

D) Otoimmun hemolitik anemi 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B)  

21- 38 yaşında erkek hasta ÜSYE sonrası halsizli ğin devam etmesi ve dispne ve ta şikardi ile acile ba şvuruyor.Yapılan 

tetkiklerinde Hb 5,5 ,periferik yaymada şiddetli retikulositoz saptanıyor.Tanı nedir?  

A) Hemolitik anemi 

B) Aplastik anemi 

C) AML 

D) KLL 

E) Myelom 

(CEVAP A)  

22-Tanıya yakla şmak için en uygun test hangisi olacaktır?  

A) Kİ biopsisi 

B) Elektroforoz 

C) Coombs testi 

D) Asid ham testi 

E) Ozmotik frajilite testi 

(CEVAP C)  

23- 35 yaşında iş adamı Tailand Bangkok civarına i ş seyahatinde bulunuyor. Seyahat sonrası 20 gün sonr a geceleri 

sabah idrarında ve dı şarı çıktı ğında karın a ğrısı ve kanlı idrar dikkatini çekiyor. Doktora ba şvuruyor. Anemnezinde 1 

hafta önceye kadar glans peniste a ğrısız sert yaranın oldu ğundan bahsediyor. Muhtemel tanı?  

A) Paroksismal soğuk Hb üri 

B) Paroksismal gece Hb üri 

C) Sıcak tip otoimmun Hemoliz 

D) AML 

E) Sferositoz 

(CEVAP A)  

PAROKS İSMAL SOĞUK HEMOGLOB İNÜRİ  

Hastalık P kan grubu antijenine karşı gelişen IgG tipi soğuk antikorlarla oluşur(Donath-landsteiner antikoru). En sık infeksiyoz 

mono, kızamık ve kabakulak enf. ile birlikte olur. Sifiliste tarif edilmiştir (ama nadir). Soğuk maruziyetinde başağrısı, titreme, karın 

ve bel ağrısı olur. Tanı için serumda DL antikoru saptanmalıdır. Kronik durumlarda steroid veimmunsupressif tedaviden fayda 

görürler. Hemoliz çoğunlukla intravaskülerdir.  
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PAROKS İSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOB İNÜRİ  

Tanım: Edinilmiş bir kök hücre defektidir . Normal eritrositlerde bulunan DAF (CD55), HRF ve MIRL (CD 59) gibi glikoproteinler, 

kompleman bağımlı hemolizi önleyici etki gösterirler. PNH’li hastalarda bu glikoproteinler azalmıştır ya da yoktur.  

Klinik : Kronik hemoliz, pansitopeni (CD 55 ve CD59’un trombosit ve lökositler üzerinde de bulunmasınedeni ile), ve 

venooklüssif olaylarla (bu hastaların majör ölüm sebebi) karekterizedir.  

Laboratuvar:  

Retikülosit başlanğıçta yüksek, sonra düşüktür, PY’de polikromazi ve hipokromi gözlenir.  

Kronik hemoglobinürisebebiile demir eksikliğianemisi olabilir. Cooms (-) tir.Hemoliz bulguları vardır. Tanı: Sukroz hemoliz testi ve 

HAM testi (en çok kullanılan ve en spesifik testtir C)D55 ve CD59 eksikliğinin gösterilmesi ile kesin tanı konulur.  

24-Erişkin ve çocuk ALL –AML kötü prognoz kriterleri?  

 

Çocukluk Ça ğı ALL’de prognoz faktörleri 

Faktör İyi Kötü 

Hücre tipi erken pre-B B 

cALLa (CD10) (+) (-) 

Lökosit sayısı <10.000/mm3 >100.000/mm3 

Yaş 3-5 yaş <1 veya >10 yaş 

Sex Kız Erkek 

SSS tutulumu (-) (+) 

Organomegali (-) (+) 

Mediastinal kitle (-) (+) 

Kromozom Hiperdiploidi, t(12;21) Hipodiploidi, t(9;22), t(4;ll) 

Tedaviye yanıt Hızlı (< 1 ay remisyon) Kötü (> 1 ay yanıt yok) 
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HASTALIK SUBTİP KROMOZOMAL ANOMAL İ PROGNOZA ETK İSİ 

ALL Pre-B Trizomi 4 ve 10 Olumlu 

    t(12;21)   

  Pre-B t(4;11) Olumsuz 

  Pre-B t(9;22) Olumsuz 

  B-cell t(8;14) None 

  General Hiperdiploidi Olumlu 

  General Hipodiploidi Olumsuz 

 

AML M2 t(8;21) Olumlu 

  M4 inv(16) Olumlu 

  M3 t(15;17) Olumlu 

  General del(7) Olumsuz 

  Infant t(4;11) Olumsuz 
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25- 68 yaşında erkek hasta çabuk doyma, ka şıntı ve 1.matetarsofalagial eklem şişlik ve kızarıklı ğı ile başvuruyor. 

Muayenesinde splenomegalisi mevcut. WBC 120.000 gel iyor. Olası tanı nedir?  

A) KLL 

B) KML 

C) AML 

D) MYELOM 

E) Aplastik anemi 

(CEVAP B)  

KML (KRON İK MYELOS İTER LÖSEMİ)  

Tanım:  

Nötrofilik seri hücrelerinin aşırı üretilmesi, çok yüksek lökosit sayıları ve belirgin SM ile karekterize bir hastalıktır. Genellikle 45-

50 yaş sonrasının hastalığıdır. Hastalığın özgün bulgusu Ph kromozomudur (9-22 ranslokasyonu).  
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Klinik:  

Halsizlik, erken doyma, sol üst kadranda dolgunluk majör semptomlardır. Kanama, tromboz olabilir. Bazofili sebebi ile histamin 

artışı ve buna bağlı GİS ülseri olabilir. Ürik asit yüksektir. Nötrofil fonksiyonları kabaca normal olduğu için enfeksiyon sık değildir 

SM en sık FM bulgusudur, HM nadir, LAP ise çok nadirdir.  

 

KLL (KRON İK LENFOS İTER LÖSEMİ)  

> 60 yaş, erkek  hasta 

B kökenli  

Genellikle asemptomatik 

Yetişkinlerde en sık görülen lösemi 

En önemli fm bulgusu LAP 

Lökosit sayısı > 100.000, hb ve plt düşük  

Py: %90 Matür lenfosit 

KI: >%40 lenfosit 

CD5 pozitif Otoimmunhemolitikanemisıktır.Hipogammaglobulinemi sıktır, bu da sık enfeksiyona yol açar. ∗E0-lenfositoz  

E1-LAP  

E2-SM veya HM  

E3-Anemi (Hb 11 g’ın  altında)  

    E4-Trombositopeni (100 000’in  altında)  

 

 

Tedavi:  

Semptomatik hastalar  

Evre III ve IV hastalarda Klorambucil (ilk tercih) 

Fludarabin,2-clorodeoksiadenosin,deoksikoformisin (pentostatin) verilebilir  
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26- 18 yaşında erkek son 2 aydır sol servikal zincirde a ğrısız 2,5 cmlik konglomere LAP mevcut.subfebril ate şi ve gece 

terlemelerinden bahsediyor.Tanı –tedavi yakla şımı ne olmalıdır?  

A) 10 günlük antibitik tedavisi ve takip 

B) İİAB 

C) Exizyonel biopsi 

D) Radyoterapi 

E) Hiçbiri 

(CEVAP C)  

 

 

WHO HODGKIN LENFOMA SINIFLAMASI  

HODGKIN'S Lenfoma Sıklık (%) 

Nodular sklerozan 65 

Lenfositten zengin 3 

Mixt tip 12 

Lenfositten fakir 2 

Noduler lenfosit-Predominat 6 

Hodgkin lenfoma, klasifiye edilemeyen 12 
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Hodgkin Lenfomalann Sınıflandırılması 

Subtip  Morfoloji ve İmmünofenotip  Klinik Özellikler/Evre/Prognoz  

Nodüler  
sklerozan  Bol laküner tip RS hücre, nadir diagnostik RS. Bol 

lenfosit, eozinofil, makrofaj, plazma hücresi. Fibröz bantlar 

ile lenfoid doku nodüllere ayrılır. RS hücreleri CD15+, 

CD30+ EBV- 

Sıklıkla evre 1-2 tümörlerdir. 
Mediastinal ve alt servikal,  
supraklavikular tutulumu yapar.  
Erkek = kadın  

Mikst hücreli  Sık mononükleer ve diagnostik RS hücresi 
Bol T lenfosit, eozinofil, makrofaj, plazma hücresi. 
RS hücreleri CD15+, CD 30+, 
% 70 EBV (+) 

%50 den fazlası evre 3-4 
Bifazik pik (genç erkekler ve >55 yaş) 
Prognoz iyi 
Gece terlemesi, ateş kilo kayıbı fazla  

Lenfositten  
zengin  

Az mononükleer ve diagnostik RS hücresi  

Bol T lenfosit 

RS hücreleri CD15+, CD 30+, 

% 40 EBV (+) 

Erkeklerde sıktır  
Prognoz çok iyidir  

Lenfositten  
fakir  

Retiküler varyant: A şırı bol diagnostik RS hücresi 
ve varyantları 
Zeminde reaktif hücreler son derece az. 
Diffuz fibroz varyant: Hiposellüler fibriler zemin, 
Az miktarda diagostik RS ve varyant RS, 

Az miktarda reaktif hücre RS 

hücreleri CD15+, CD 30+, 

EBV>%70(+) 

Nadir görülür 
Yaşlı erkeklerde oluşur 
HIV + kişilerde sıktır  
Geri kalmı ş ülkelerde sıktır  
Large celi NHL ya dönü şebilir.  
Prognoz çok kötü seyreder  

Lenfosit  
predominant  

Az miktarda L&H (popcorn varyant) RS  
Zeminde folliküler dendritik hücreler ve reaktif B 
hücreleri,  

RS hücreleri CD15- ve CD 30-, CD20+, BCL6 + EBV (-)  

Genç erkeklerde servikal-aksiller 
LAP bazen de mediastinal tutulum 
Nüks sık 
Prognoz çok iyi 

Lenfositten yoksun/fakir HD -* Mononükleer varyant.   

RS hücreleri, CD15, CD30 (+) tir, lenfosit-baskın t ipte CD20 (+) olabilir.  

 

27-Çocuklarda NHL en sık hangi lokalizasyonda olmak tadır?  

A) Mediasten 

B) Abdomen 

C) Waldeyer halkası 

D) SSS 

E) Kemik İliği 

(CEVAP B)  
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28-65 yaşında erkek hasta son 1 yıldan beri Hiperta nsiyon,k aşıntı,kulak çınlaması ve bir kez stroke geçiriyor.As pirin 

kullanan hastada Htc > 60 ,bazofilisi var.En olası tanı nedir?  

A) Polisitemia vera 

B) KML 

C) KLL 

D) Myekom 

E) Myeloid metaplazi 

(CEVAP A)  

29- 66 yaşında erkek hasta acil servise şiddetli bel a ğrısı ile ba şvuruyor.Muayenesinde solukluk dı şında bulgu 

yok.Organomegali yok.Çekilen PA LSV grafisinde mult ipl litik saha ve L-4 vertebrasında kompresyon frak türü 

oldu ğu gözleniyor.Kafa lateral grafisinde multipl sayıda  zımba deli ği tarzında lezyonlar tarif ediliyor.Serum 

elektroforezi normal olan hastada bundan sonraki ta nı yakla şımı ne olmalıdır?  

A) Kİ aspirasyonu B) Litik sahadan biopsi C) İdrar elektroforezi D) Periferik yayma E) monospot testi  

(CEVAP C)  

30- 7 aylık erkek bebek burun kanaması ve pete şi şikayeti ile getiriliyor. Kanama T :8dk. PT-Aptt NOR MAL.Plt:285.000. 

Bu hastaya yapılacak ilk test ne olmalıdır?  

A) Üre lizis testi 

B) RİCOF testi 

C) ADP testi 

D) Adrenalin testi 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B)  

31- RİCOF testi bozuk oldu ğu saptanıyor ve periferik yaymada dev trombosit izl endiğine göre en muhtemel tanı 

hangisidir?  

A) Glanzman 

B) Von-Wiilebrand Tip I 

C) Bernard Solier 

D) Afibrinojenemi 

E) Hiçbiri 

(CEVAP C)  

32-Aşağdakilerden hangisi multipl myelomdan sorumlu tutula n viral ajandır?  

A) HHV-8 

B) HTL-1 

C) HTLV-2 

D) EBV 

E) HSV 

(CEVAP A)  
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Virüsler ile ilgili olarak geli şen kanserler  

Virüs  Gelişen kanser  

Hepatit B  Hepatocelüler kanser  

Hepatit C  Hepatocelüler kanser (daha sık)  

HTLV-1  Erişkin T hücreli Lösemi/lenfoma  

HTLV-2  Hair cell lenfoma  

EBV  Burkitt, Nazofarinks, B hücreli len  

HPV  Serviks kanseri Tip 16, 18)  

HIV  NonHodgkin lenfoma  

HHV-8  Kaposi sarkomu  

 

 

 

33-Burkitt lenfoma evre 4 tanısı konup siklofosfami d içerikli protokole ba şlanıyor.Bu hastada geli şebilecek Tm lizis 

sendromuna kar şı önlem olarak ne yapılmaz?  

A) Hidrasyon 

B) İdrar alkalizasyonu 

C) İdrar asidifikasyonu 

D) Allopürinol vermek 

E) Hiçbiri 

(CEVAP C)  

Tümör lizis sendromu;  

Hiperkalemi,  

Heperfosfatemi,  

Hiperürisemi,  

Hipokalsemi  

Böbrek yetmezliği ile karekterizedir.  
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34-Yukarıdaki hasta kemoterapinin 6.gününde nötrope nik oluyor.1-2 gün sonra 38.5 ate ş gelişiyor.Nötropenik ate ş 

kabul edilen hastada.Akc Grafisi normal.Sinusler ba smakla hassas çekilen Waters grafisinde seviye vere n sol 

maxiller sinus kapalı izlenmekte hastaya hangi anti biotik ba şlanmalıdır?  

A) Sefepim+amikasin 

B) Seftazidim+amikasin 

C) Piperasilin+amikasin 

D) Amoksisilin+klavulonat 

E) Meropenem 

(CEVAP D)  

NÖTROPENİK ATEŞ  

Nötrofil sayısının <500+ oral vücut ısısının 1 kez > 38.5  

Emprik tedavi en sık kullanılan ilaç kombinasyonu amikasin 15 mg/kg +seftazidim 100 mg/kg/gün  

3. Gün ateş düşmezse vankomisin ilave edilir  

5. günde ateş düşmezise empirik antifungalamfoterisin B başlanır.  

Kültürde sonucuna göre spesifik etkene özgün antibiyotik verilir.  

35- Talasemili 15 ya şındaki hastada, transfüz-yon yapılmadan hemoglobin yaklaşık olarak 8 gr/dl’dir. Hemoglobin 

elektroforezinde HbF %80’dir. En olasıtanı a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Beta talasemi major 

B) HbH hastalığı 

C) Beta talasemi intermedia 

D) Homozigot alfa talasemi 

E) Beta talasemi taşıyıcısı 

(CEVAP C)  

36- Çocuklu ça ğında K. İ ne en sık metastaz yapan solid Tm hangisidir? 

A) Noroblastom 

B) Wilms 

C) Pilositik astrositom 

D) Medulloblastoma 

E) Hepatoma 

(CEVAP A)  

37-6 yaşında kız çocuk ataxi-dengesizlik şikayeti ile getiriliyor. Çekilen CT de posterior fo ssada cerebellum vermis 

lokalizasyonlu kistik tümör kitlesi saptanıyıor. En  olası tanı nedir?  

A) Pilositik astrositoma 

B) Medulloblastom 

C) GBM 

D) Oligodendrioglioma 

E) Pinealoblastoma  

(CEVAP A)  
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Çocuklarda betin tümörleri daha çok infratentorial olmakla beraber erişkinlerde daha sık olarak supratentorialdir. En sık görülen 

posterior fossa tümör çocuklarada pilositik astrositomadır. Vermis lokalizasyonludur. Çocukta cerebellar sendrom oluştururlar.  
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Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Pilositik astrositom Fibriller astrositom Anaplastik astrositom Glioblastome multiforme 

Çocukluk çağında en sık 

saptanan astrositom 

  Erişkin hayatta en sık saptanan 

astrositom 

Çocukluk çağında en sık 

saptanan astrositom 

  En sık frontal bölgede; nekrotik, 

kontrast tutan kitle 

“Rosental fibrllleri” 

karakteristik mikroskobik 

bulgu 

  Tümör içinde palizatlaşan 

nekrozlar karakteristik 

mikroskopik bulgu 

Sürvi 40 yıl   Sürvi 6 ay – 2 yıl 
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TEST 

1- Aşağıdakilerden hangisi yenido ğanda resistasyon endikasyonudur? 

A) Siyanoz 

B) Solunum zorluğu 

C) Bradikardi 

D D)üzensiz solunum 

E) Hepsi 

(CEVAP E) 

 

    

BULGU  0 puan   1 puan  2 puan  

Appearence- Soluk  Gövde  Tüm vücut pembe  

Deri rengi  mavi  pembe,  ekstremiteler siyanotik  

Pulse-Kalp atımı  Yok  < 100/dak  > 100 / dak  

Grimace-Uyarıya yanı  Yok  Yüz buruşturma  Ağlama ile cevap  

Activity-Kas tonusu  Flask  Hafif fleksiyon  Hareketli ve fleksiyonda  

Respiration-Solunum  Yok  Zayıf ,düzensiz  Düzenli, kuvvetli ağlama  

 

 

APGAR resistasyon endikasyonu oluşturmaz. Resustasyonun nasıl gittiğini ortaya koymaktadır.  

2-Hangisi YD nın fizyolojik deri bulgusu de ğildir?  

A) Vernix kazeoza 

B) Lanugo 

C) Sclerama 

D) Kutis marmarato 

E) Akne neonatarum 

(CEVAP C)  

Deri: Normalde cilt rengi pembedir. Solukluk veya pletorik görünüm varsa dikkatli olunmalıdır. Prematürelerde cilt ince 

olduğu için koyu kırmızı görülebilir Yenidoğan döneminde görülen bazı fizyolojik geçici deri bulgularının bilinmesi ve patolojik 

deri bulgularından ayırt edilmesi gerekir.  

Verniks kazeoza: Yenidoğanın derisi bu beyazımsı yağlı madde ile kaplıdır, doğumdan sonra bir kaç saat içinde kurur. 

Deskuame epitelyal hücreler ve sebase sekresyondan meydana gelir. Postmatür bebeklerde daha kalındır.  

Lanugo tüyleri: Prematüre bebeklerde boldur, özellikle sırt, omuzlar ve yüzde belirgindir. Hayatın  

1. haftasında kaybolur. Skalpte bir kaç ay sonunda lanugo yerini normal saç alır.  

Yenidoğanda el içi, ayak tabanı ve ağız çevresinde periferal siyanoz olabilir. İlk 48 saat içinde kaybolur.  

Kutis marmaratus: Nörovasküler olgunlaşma eksikliği sonucu görülen, çevre ısısı değişimine bağlı fizyolojik bir yanıttır. İlk 

bir kaç hafta içinde gözlenebilir.  
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Harlequin renk de ğişikli ği (Palyaço rengi):  

Özellikle prematüre veya LGA bebeklerde görülür. Vertex-simfizis pubis hattının tam ortasından geçen bir sınırla vücudun bir 

yarısı hiperemiye bağlı pembe, diğer yarısı soluk görünür. Bazen yüz ve genital bölge tutulmaz, müköz membranlar 

tutulmaz. İsim benzerliğinden dolayı konjenital iktiyosiform eritrodermadaki Harlequin baby veya kolloidan baby den ayırt 

edilmesi gerekir.  

Mongol lekesi: Özellikle kalçalar ve sakrum üzerinde, kenarları düzensiz, mavimsi-grimor renkte lezyonlardır. Hayatın ilk 

yıllarında kaybolur.  

Salmon lekeleri: Maküler hemanjiomlardır. Soluk kırmızı renkte, alın, boyun, burun kökü, göz kapaklarında görülür, bebek 

bir kaç aylık olunca solmaya başlar, ilk yıl içinde kaybolur.  

Milia: Yenidoğanların %40-50 sinde görülen 1-2 mm çaplı, beyaz sarı renkli inci tanesi gibi papüllerdir. Sebasöz bezlerin 

tıkanması sonucu ortaya çıkar. Tedaviye gerek yoktur. Aşırı sıcak nedeni ile ter bezlerinin distansiyonuna bağlı 

makulapapüler, bazen veziküler lezyonlara ise Miliaria (isilik D)enir. Sık banyo önerilir.  

Toksik eritem: Yenidoğanların %30-70’inde rastlanan, ortası sarımsı beyaz, çevresi eritemli, 5-16 mm çapında lezyonlardır. 

1-3 günde başlayıp, 7-10. günlerde kaybolur. Lezyondan yapılan yayma Wright boyası ile boyanırsa eosinofiller görülür. 

Tedavi gerektirmez.  

Püstüler melanosis: Yanak, ense, sırt, ekstremite, el ve ayak tabanında görülen, nötrofil içeren vezikülopüstüler 

döküntülerdir. 2-3 günde kaybolan benign lezyonlardır  

Akne neonatorum: Doğumdan sonraki ilk bir kaç gün içinde genellikle erkeklerde görülen akne vulgarise benzer 

lezyonlardır. Transplesental androjenik hormon stimülasyonu sonucu geliştiği düşünülmektedir.  

Ödem: Normal yenidoğanın göz kapaklarında, yüz, el-ayak sırtında ve tibiada ödem olabilir. Birkaç gün içinde kaybolur. 

Ekstremitelerelokalize ödemlenfatik drenajın bozukluğuna bağlı Milroy sendromunda ve Turner sendromunda olabilir.  

Periferik dola şım bozuklu ğuna bağlı deri ve deri altı dokularda ödem (sklerödem) ve yağ dokusunda sertle şme 

(sklerema) olur. Sklerem bir sepsis bulgusudur.  

 

3-Aşağıdakilerden hangisi fontanelin erken kapandı ğı durumlardan biri de ğildir?  

A) Akondroplazi 

B) Trizomi 

C) Hipertroidi 

D) Hidrosefali 

E) Rubella sendromu 

(CEVAP C)  

Ön fontanelin normalden büyük oldu ğu (ve geç kapandı ğı D)urumlar: 

Akondroplazi 

Apert sendromu 

Atiroidik hipotiroidizm 

Cleidocranial dizostoz 

Hallermann-Streiff send.u 

Hidrosefali 

Hipofosfatazya 

İntrauterin-gelişme geriliği 

Osteogenesis imperfecta 

Prematürite 

Piknodizostoz 

Rubella sendromu 
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Russell-Silver sendromu 

13-18-21 trizomiler 

Vit. D eksikliğine bağlı Rikets 

4-Hangisi sefal hematom özelli ği değildir?  

A) Subperiostaldir  

B) Sütürleri geçmez  

C) Genellikle pariteldir  

D) Aspire edilmelidir  

E) Çok büyük ise sarılık oluşturabilir  

(CEVAP D)  

Sefal hematom: Subperiostal kanama vardır. Sütürlerin ötesine geçmez, tek taraflı olup genellikle paryatel bölgededir.  

Caput succedenum: Saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır. Periostla ilgisi yoktur, sütür hatlarını geçebilir. Her iki durum da 

tedavi gerektirmez.  

Craniotabes: İlk aylarda fizyolojiktir. Rikets, hidrosefali ve osteogenesis imp. da (+)  

5-Hangisi oligıhidramniozis yapmaz?  

A) SGA 

B) Pulmoner hipoplazi 

C) Fetal anomali 

D) Endometasin kullanımı 

E) Anansefali 

(CEVAP E)  

Oligohidramnios  

İUGG 

Fetal anomaliler 

İkiz-ikiz transfüzyon (donör) 

Amniyotik sıvı kaçağı 

Renal agenezi (Potter sendromu) 

Uretral atrezi 

Prune-Belly sendromu 

Pulmoner hipoplazi 

Amnios nodozum 

İndometazin 

ACE inhibitörleri 

İntestinal-pseudoobstrüksiyon 

 

Polihidramnios 

Kongenital anomaliler: Anensefali, hidrosefali, Trakeoözefageal fistül, duodenal atrezi, Spina bifida, yarık damak ve dudak, 

Kistik adenomatoid akciğer malformasyonu, diafragmatik herni  

Sendromlar: Akondroplazi, Klippel-Feil, 18-21 trizomi, TORCH, hidrops fetalis, Multiple kongenital anomaliler  
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Diğerleri: Diabetes mellitus, fetal anemi, fetal kalp yetmezliği, ikiz-ikiz transfüzyon (alıcı), poliürik renal hastalık, nöromusküler 

hastalıklar, idiopatik  

6-İntrauterin büyümeden hangisi sorumludur?  

A) IGF  

B) GH  

C) Tiroid hormonları  

D) Sex steroidleri  

E) Hiçbiri  

(CEVAP A)  

7-Yenido ğan matürasyon kriterleri içinde hangisi yer almaz?    

A) Cilt şeffaflığı    

B) Lanugo   

C) Genital organlar    

D) Postür   

E)  Tırnak uzunluğu     

 

(CEVAP E)  

Fizik kriterler: Ödem, cilt yapısı, cilt rengi, cilt şeffaflığı,lanugo, ayak tabanı çizgileri, meme başı gelişimi, meme hacmi, kulak 

yapısı ve sertliği, genital organlar.  

Nörolojik kriterler: Postür, kare pencere testi (el-bilek açısı), ayak bileği dorsofleksiyonu, kol ve bacak hareketi (ilk pozisyona 

dönüş-recoil), poplitealaçı, topuk-kulak manevrası, çaprazlama testi, baş kontrolü, ventral süspansiyon.  

8-Hangisi preterm bebekte beklenen sorunlardan de ğildir?  

A) RDS 

B) PDA 

C) ROP 

D) NEC 

E) Polisitemi 

(CEVAP E)  

DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE KAR ŞILAŞILAN PROBLEMLER  

Preterm:  SGA:  Her ikisinde ortak:  

RDS  Perinatal asfiksi  Hipoglisemi  

PDA  Mekonyum aspirasyonu  Termoregülasyon bozukluğu  

ROP  Polisitemi  Hipokalsemi  

Hiperbilirubinemi    

NEC    

PV-IV kanama    
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9-En sık rastlanan do ğum travması nedir?  

A) Brachial plexus felci  

B) Cranial fraktür  

C) N.Facialis felci  

D) KC yaralanması  

E) Hiçbiri  

(CEVAP A)  

PERİFERİK SİNİR TRAVMALARI  

Brakiyal Paralizi  

İri bebeklerde omuz çekilirken brakiyal pleksusun zedelenmesisonucu oluşur. Genellikle tek taraflıdır, sağ tarafta sola göre 2 kat 

sıktır.  

Erb-Duchenne Paralizisi: Vakaların %80’ini oluşturur. Servikal 5 ve 6. sinirler zedelenir. Çocuğun kolu tipik olarak adduksiyon 

ve iç rotasyonda, ön kol pronasyondadır. Paralitik tarafta Moro alınmaz . Biseps refleksi toktur . El hareketlerikorunmuştur. 

Yakalama refleksi alınır . Beraberinde klavikula veya humerus kırıkları, omuz subluksasyonu görülebilir. Bazı vakalarda frenik 

sinir (4. servikal D)e olaya katılır. Frenik sinir paralizisi nde solunum güçlüğü ile birlikte karın tipi solunumun olmadığı farkedilir. 

Akciğer grafisinde o taraf diafragma yükselmiştir.  

Klumpke Paralizisi: Servikal 7,8 ve torakal 1. sinirler zarar görür. Elde paralizi olur. Yakalama refleksi yoktur. 1. torakal sinirin 

sempatik lifleri tutulduğunda Horner sendromu(ptosis ve miyosis B)irliktedir.  

10-Hangisi asfixi etkilerinden de ğildir?  

A) Periventrikuler kanama  

B) Kardiak şok  

C) NEC  

D) Hiponatremi  

E) Hipernatremi  

(CEVAP E)  

Asfiksinin Etkileri 

  

Santral sinir sitemi  
HİE, infarktüs, intrakraniyal kanama, konvülziyon, serebral ödem, hipotoni, hipertoni  

 Miyokard iskemisi, kötü kontraktilite,  

Kardiyovasküler  kardiyak şok, hipotansiyon, triküspit  

 yetmezliği  

Pulmoner  Persistan fetal dolaşım, pulmoner kanama, RDS  

Renal  Akut tübüler veya kortikal nekroz  

Adrenal  Adrenal kanama  

Gastrointestinal  Perforasyon, ülserasyon, nekroz  
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Metabolik  Uygunsuz ADH salınımı, hiponatremi, hipoglisemi, hipokalsemi, miyoglobinüri  

Deri  Subkütanöz yağ nekrozu  

Hematoloji  DİC  

  

 

11-3 günlük matür bebekte 30 sn süren solunum durma sında yakla şım ne olmalıdır?  

A) Fizyolojik kabul edilip takip edilmeli  

B) Etiolojik faktör araştırılmalı  

C) Taktil stimulasyon  

D) Teofilin  

E) Hiçbiri  

(CEVAP B)  

APNE  

Solunum yollarında hava akımının durmasıdır. Tipine göre santral , obstrüktif , mikst , süresine göre uzun süreli veya kısa 

süreli olabilir. Kısa santral apne 20 sn.den kısa sürer, nöromüsküler aktiviteile birlikte değildir, eniyiörneğiprematürelik apnesidir. 

Uzun süreli apne ise 20 sn.den uzun sürer ve nöromüsküler belirtiler ile birliktedir.  

Prematürelik apnesi: 1500 g altındaki prematürelerin %50’sinde görülür. Nedeni nöronal immatüritedir. Solunum merkezi 

immatür olan bu bebeklerin solunumu “periyodik solunum” şeklindedir.  

Periyodik solunumda 5-10 sn.lik apne dönemini, 10-15 sn süren hızlı ventilasyon (50-60/dk D)önemi izler. Bu tip apnede kalp hızı 

değişmez. 36 hf.dan büyük bebeklerde periyodik solunum seyrek görülür.  

Patolojik apne: Solunum durması 20 sn.den uzundur. Siyanoz, ani solukluk, hipotoni ve bradikardi  (apneik spell) ile birliktedir.  

Patolojik apne nedenleri 

  

SSS  HİE, İVK, konvülziyon ve ilaçlar  

 Pnömoni, atelektazi, pnömotoraks, ağır  

Solunumsal  RDS, frenik sinir paralizisi, havayolu  

 tıkanmaları  

Enfeksiyon  Sepsis, menejit, NEK  

GİS  Oral beslenme, barsak hareketleri, GÖR, intestinal perforasyon  

Metabolik  

Hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi, hiperamonemi, asidoz, 

hiperbilirubinemi (kern ikterus), hipotermi, hipertermi  

KVS  PDA, hipotansiyon, hipertansiyon, kalp yetmezliği, anemi, hipovolemi, vagal tonus  
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12-Aşağıdakilerden hangisi Akci ğer matürasyonunu arttıran expectorandır?  

A) N-asetil sistein 

B) Ambroksol 

C) İpeka 

D) iyodür 

E) Hiçbiri 

(CEVAP B)  

Akci ğer matürasyonunu hızlandıran ve geciktiren durumlar  

Hızlandıranla r  

Kronik retroplasental kanama  

Erken membran rüptürü  

Asfiksi olmadan uzamış doğum  

Plasental yetmezlik  

Orak hücreli anemi  

Hipertiroidi  

Cinsiyet (kız)  

Geciktirenler  

Maternel diyabet mellitus 

Hidrops fetalis 

Asfiksi 

İntrauterin enfeksiyon 

Kronik oligohidramniyos (28 hf.dan önce)  

Sürfaktan yapımını artıran ve azaltan hormonlar  

  

Artıranlar  Mekanizma  

Kortizol  

Fibroblastlarada “fibroblast pnömosit faktör” yapımını uyararak FTK sentezini uyarır. Tip II 

hücrelerde beta adrenerjik reseptör sayısını artırır.  

Tiroid hormonları  Tip II hücrelerde beta adrenerjik reseptör sayısını artırır.  

Beta adrenerjikler  

Tip II hücrelerde fosfodiesterazı inhibisyonu ve adenil siklaz aktivasyonu ile cAMP düzeyini 

artırarak FTK yapımını ve salgılanmasını artırır.  

Östrojen  FTK yapımını artırır.  

Azaltanlar   
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İnsülin  Fibroblastların kortizole cevabını azaltır.  

Testesteron  Fibroblastların kortizole cevabını azaltır.  

  

 

Sürfaktan yapımını artıran ekzojen maddeler 

 Betametazon, Deksametazon Endojen glukokortikoidlerle aynı etkiyi gösterir.  

Aminofilin, Teofilin : Fosfodiesterazı inhibe ederler.  

Ambroksol  

13-RDS bulgularından olmayan hangisidir?  

A) Takipne  

B) Akc grafisinde hava bronkogramı  

C) İdrar çıkarmada azalma  

D) İnlemeli solunum  

E) Akc de over inflasyon ve hiler dolguluk RDS tip II bulgusudur  

(CEVAP E)  

 

Klinik Bulgular: Doğumdan birkaç saat sonra takipne, inleme,interkostalve subkostalretraksiyonlar, burun kanadı solunumu 

başlar. Giderek artan siyanoz gelişir. Dinlemekle akciğer sesleri normal olabilir, AC havalanması azaldıkça solunum sesleri 

azalır. Tedavi edilmezse kan basıncı ve vücut ısısı düşer, inleme azalır. Apne ve düzensiz solunum başlar ve bebek solunum 

yetmezliği ile kaybedilir.  

Radyolojik Bulgular: Atelektaziler nedeniyle her iki AC alanında yaygın, diffüz, ince retikülogranüler opasiteler ile, bunların 

arasındaki bronşiollerin hava ile dolu olmasına bağlı hava bronkogramları görülür. Ağır vakalarda bütün alveollerin 

atelektazisine bağlı olarak “buzlu cam” görünümü  olabilir.  

14- Prenatal anemnezinde preeklampsi olan 19 yaşındaki gebenin yapılan NST (non stres testin B)ozuk olduğu saptanıyor 35 

haftalık gebelik sezeryan ile sonlandırılıyor.2200 gr olan bebekte siyanoz,inleme,i nterkostal çekilme saptanıyor .Çekilen 

Akc. Grafisinde sol akc de atelektazik sahalar,sağ tarafta ise interkostal aralıklarda genişleme ve diafragmada düzleşme 

izleniyor.  

  En olası tanı nedir?  

A) Mekonium aspirasyon sendromu 

B) Yaş akciğer (Tip 2 RDS) 

C) RDS 

D) Konjenital lober amfizem  

E) Konjenital lösemi 

Klinik Bulgular: Bebeğin göbeği, derisi ve tırnakları mekonyumla boyalıdır. Solunum sıkıntısının şiddeti aspire edilen 

mekonyumun miktarına ve yoğunluğuna bağlıdır. Partiküllü mekonyumun masif aspirasyonu durumunda bebek hava açlığı 

içindedir. Göğüs aşırı distandüdür. Dinlemekle ronküs ve krepitan raller duyulur. Önce respiratuar asidoz, sonra da metabolik 

asidoz görülür. Ağır pulmoner vazospazm nedeniyle persistan fetal sirkülasyon gelişir. Hipoksi beyin, myokard, böbrek gibi birçok 

organı da etkiler.  
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Radyolojik Bulgular: Yama tarzında kaba granüler infiltrasyon, hiperinflasyon, diafragma ve kostalarda düzleşme vardır. Plevral 

efüzyon görülebilir.  

15-YD da kolestatik sarılı ğın en sık sebebi hangisidir?  

A) Galaktozemi  

B) Herediter fruktoz intoleransı  

C) Cistik fibrozis  

D) Bilier atrezi  

E) Alfa 1 antitripsin eksikliği.  En sık genetik neden  

(CEVAP D)  

Fizyolojik olmayan durumlar  

1. İlk 24 saatte ortaya çıkan sarılık  

2. Total bilirubinin 5 mg/dl/gün’den hızlı artı şı:  

Termde > 12.9 ; Pretermde > 15  

3. Direkt bilirubin düzeyi > 2 mg/dl veya total bilirubin düzeyinin % 10’unu aşması  

4. Sarılığın termde 1 hf.dan, pretermde 2 hf.dan uzun sürmesi  

 

 

DİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLER (NEONATAL KOLESTAZ)  

Ekstrahepatik Bilier Patolojiler  

Ekstrahepatik bilier atrezi 

Koledok kisti 

Safra kanalı stenozu, perforasyonu 

İntrahepatik Bilier Patolojiler  

Alagille sendromu: (Arteriohepatik displazi): Safra kanalı hipoplazisi ve kolestaz yanısıra karakteristik yüz görünümleri 

(geniş alın, ayrık gözler, düz, uzun burun, küçük çene) vardır. Periferal ve valvüler pulmoner stenoz, ASD, aort koarktasyonu, 

Fallot gibi kalp defektleri, vertebral patolojiler, göz (posterior embryotokson)ve böbrek anomalileri(tubülointerstisyel nefropati D)e 

eşlik edebilir. 

Koyulaşmış safra sendromu 

Caroli hastalığı (intrahepatik safra kanallarının kistik  dilatasyonu) 

Kongenital hepatik fibroz ve infantil polikistik hastalık 

Hepatoselüler Patolojiler  

Metabolik ve Genetik 

Aminoasit metabolizması (tirozinemi) 



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

177 

Lipid metabolizması (Wolman, Niemann-Pick, Gaucher) 

Karbonhidrat (Galaktozemi, Herediter fruktoz intoleransı, Tip IV glikojenoz) 

Peroksizomal (Zellweger, Adrenolökodistrofi, Glutarik asidüri tip II)  

Endokrin (Hipopitiütarizm, hipotiriodizm)  

Ekskresyon defekti (Dubin-Johnson, Rotor, Byler, Aagenaes, Benign rekürrent intrahepatik kolestaz)  

Protein sentez defektleri(Alfa-1 antitripsin eksikliği, Kistik fibrozis)  

Kromozomal hastalıklar (Trizomi 17,18,21)  

Enfeksiyöz  

Viral (CMV, Rubella, Herpes, Hepatit, Echo, Varicella)  

Bakteriyel, protozoal(Toksoplazma, Sfiliz, Listeria, Tbc.)  

 

Toksik  

Sepsis, üriner enf., TPN, iskemik nekroz)  

Hematolojik  

Eritroblastozis fetalis  

Kongenital eritropoetik porfiri  

İdiopatik neonatal hepatit (Dev hücreli hepatit)  

16-YD bebekte ilk 5 günde olan hipokalsemiye erken hipokalsemi denmektedir.Bunun en sık nedeni hangisi dir?  

A) Diabetik anne bebeği  

B) Di-George send  

C) İnek sütü alımı  

D) Asfixi  

E) Hiçbiri  

(CEVAP A)  

Diabetik anne bebeklerindeki problemler  

I) Metabolik a) Hipoglisemi: DAB’de insidansı %75’tir. SGA’lı DAB’de hipogliseminin nedeni glikojen depolarının az olmasıdır. 

Hipoglisemi en çok 1-3.saatlerde görülür.  

b) Hipokalsemi:  Serum total kalsiyumunun 7mg/ dl, iyonize kalsiyumun ise 3mg/dl’den düşük olmasıdır. DAB’lerinin 

%50’sinde görülür. En düşük düzeylere 24-72 saatte ulaşılır. Nedeni paratiroid bezin fonksiyonunun azalmış olmasıdır.  



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

178 

c) Hipomagnezemi: Serum Mg düzeyinin 1.52 mg/dl nin altında olmasıdır. Annenin hipomagnezemisi ve diabetinin derecesi 

ile yakından ilgilidir.  

 

II) Kardiyorespiratuar  

a)  Perinatal asfiksi  

b) RDS: Fetal hiperinsülinizm kortizolü antagonize ederek AC matürasyonunu geciktirir.  

c)  Yenido ğanın geçici takipnesi : özellikle elektif sezaryen sonrası oluşur.  

d) Kardiyomyopati: DAB’lerinin %20 sinde görülür. Myokardda yağ ve glikojen depolanmasına bağlı asimetrik septal 

hipertrofi (hipertrfik subaortik stenoz). olur.  

III) Hematolojik 

a) Polisitemi ve hiperviskosite 

b) Hiperbilirubinemi 

c) Renal ven trombozu 

 

IV) Morfolojik:  

a) Makrozomi ve do ğum traumaları: Klavikula ve humerus kırıkları,brakial pleksus paralizileri, frenik sinir paralizisi, SSS 

hasarı  

 

b) Konjenital malformasyonlar: Kardiyak (büyük damarların transpozisyonu, VSD, ASD, koarktasyon), renal (agenezi, 

hidronefroz), gastrointestinal (küçük sol kolon, situs inversus, duodenal atrezi, anorektal atrezi), nörolojik (anensefali, 

meningosel), iskelet sistemine ait (hemivertebra, lumbosakral agenezi) malformasyonlar normal popülasyona göre 3 kat 

daha sık görülür. DAB’de kardiyak malformasyonlar ve lumbosakral agenezi en sık karşılaşılan anomalilerdir.  

17-YD da karşılaşılan en sık hipoglisemi non ketotik hipoglisemidir .Bunun en sık sebebi hangisidir?  

A) Diabetik anne bebeği 

B) Lösin duyarlılığı 

C) Eritroblastozis fetalis 

D) Beckwith-Wiedemann sendromu 

E) Hiçbiri  

(CEVAP A)  

I)Geçici hipoglisemi:  

A) Glukoz yapımında azalma: Doğum asfiksisi, yetersiz beslenme, prematürite, SGA bebek  

B) Artmı ş kullanım: Geçici hiperinsülinizm, diabetik anne bebeği, eritroblastozis fetalis, Beckwith-Wiedemann sendromu, 

annenin aldığı terbütalin, ritodrin, klorpropamid gibi ilaçlar  

C) Diğer: Sepsis, kalp hastalığı, hipotermi, hipoksi, polisitemi, SSS hastalıkları, maternalantiinsülin antikorlar  

II) Persistan veya tekrarlayıcı: 

a) Artmı ş kullanım: Persistan hiperinsülinizm, beta hücre hiperplazisi, nesidioblastosis-adenoma spektrumu, lösin 

sensitivitesi  

b) Azalmı ş yapım:  

Endokrin bozukluklar: panhipopituitarizm, büyüme hormonu eksikliği, kortizol eksikliği, ACTH’ya cevapsızlık,hipotiroidi, 

glukagon eksikliği  

 

 



TUS KAMPI SORU ÇALIŞMASI 
 

O.E   
   

 

179 

Kalıtsal metabolik hastalıklar: galaktozemi, GDH tip I, fruktoz intoleransı, fruktoz 1,6 difosfataz eksikliği, organik 

asidemiler, yağ asidi metabolizması bozuklukları  

18- Hangisi di şlerin çıkmasında etmen faktör de ğildir?  

A) Rikets 

B) Tiroid hormonları 

C) Genetik 

D) Cheribismus 

E) Nutrisyon durumu 

(CEVAP D)  

Diş gelişimi : Genellikle ilk süt dişleri 5 -10. ayda çıkar. İlk çakan süt dü şü alt orta kesicilerdir. 12 aylık çocukta 8 süt dişi 

vardır, 2.5 yaşında 20 süt dişini tamamlamıştır. İlk dişin çıkması 14 -15. aya kadar uzayabilir. Genetik ve tiroid hormonu 

etkilidir . Kalıcı di şler 5 - 7 yaşında ilk molarlar olacak şekilde çıkar.  

Kabaca bebekte diş sayısı= Ay yaşı - 6  

19-Hangisi inek sütünde bulunup anne sütünde bulunm ayan ve allerji,dermatit,Fe eksikli ğinden sorumlu maddedir?  

A) Lizozim 

B) Kazein 

C) Beta laktoglobulin 

D) Laktoferrin 

E) Hiçbiri 

(CEVAP C)  

Anne sütü ve inek sütü protein içeriği  

   

 Anne sütü  İnek sütü  

Total protein (g/dl)  0.89  3.30  

Kazein  0.25  2.60  

Whey protein  0.64  0.70  

alfa-laktalbumin  0.25  0.12  

beta-laktoglobulin   0.30  

laktoferrin  0.17  Eser  

serum albumin  0.05  0.03  

lizozim  0.05  Eser  

IgA  0.10  0.003  

IgG  0.003  0.06  

IgM  0.002  0.003  
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Anne Sütü ile Beslenmenin İleri Yaşama Etkileri  

Çoklu doymamış yağ asitlerinden n=6 olanlar inek sütünde fazla, n= 3 olanlar anne sütünde fazladır. n=6 yağ asitleri oksidan 

etkilidir ve antioksidan vitaminlerinde etkisini bozar. Anne sütünde hakim olan n=3 yağ asitleribeyin gelişimiiçin çok önemlidir. Ayrıca 

göz hücrelerinin, retinanın oluşumunda da n=3 yağ asitleri çok önemli rol oynar Ayrıca Multiple skleroz ve Alzheimer hastalı ğı da 

anne sütü alan bebeklerde daha az görülür.  

Anne sütü ile beslenen bebeklerde diş çürükleri, çene ve a ğız gelişimine ait bozukluklar daha seyrek olarak izlenir.  

Anne sütü alan bebeklerde tip I DM, chron hastalığı, celiac hastalığı (gluten sensitif enteropati), ülseratif kolit, lenfoma ve atopik 

hastalıklar görülme riski daha azdır. ∗Anne sütü alan bebeklerde emzirme pozisyonuna bağlı otit  gelişimi daha nadir olmaktadır.  

∗Anne sütü alan bebeklerde ileri dönemde obesite, koroner kalp hastalı ğı riski düşüktür  

20-Hangi durumda anne sütü ile beslenme kontrendika syon olu şturmamaktadır?  

A) Sepsis  

B) Memede angajman ve ağrı  

C) Tbc  

D) Ağır kalp yetmezliği  

E) Psikoz  

(CEVAP B) 

Anne sütünün kontrendike oldu ğu durumlar  

Annede akut enfeksiyon hastalığı (septisemi, nefritis) Eklampsi, Gross kanama, Aktif tüberküloz, tifo sıtma Kronik nütrisyon 

bozukluğu Debilite, ciddi nöroz, postpartum psikoz Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği  

 

21- Kwashiorkorda olmayan bulgu hangisidir?  

A) Dermatoz ve hiperkeratoz  

B) Sekonder malabsorbsiyon  

C) Apati  

D) Hipotermi ve bazal metabolizmada yavaşlama  

E) Hepatomegali ve yağlı KC  

(CEVAP D)  

       22-Hangisinin hem fazlalı ğı hem de eksikli ği psodotümör cerebri olu şturmaktadır? 

 

A) A vit 

B) D vit 

C) C vir 

D) E vit 

E) Hiçbiri 

(CEVAP A)  
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A vit TOX :: Bulantı, kusma, letarji, kabarık fontanel, diplopi, papil ödemi, kraniyal sinir paralizileri ve diğer beyin tümörünü 

düşündüren bulgular (pseudotumor cerebri)  olabilir.Kronik hipervitaminozda iştahsızlık, kilo alamama, kaşıntı, kemiklerde 

ağrılı şişlik, alopesi, seboreik cilt lezyonları, ağız kenarında çatlaklar, kraniotabes, intrakranial basınç artışı, hepatomegali 

görülür. Röntgende uzun kemiklerde hiperostozis vardır. 

Eksiklik belirtileri :  

Göz bulguları: Önce posterior segment etkilenir ve gece körlü ğü ortaya çıkar. Daha sonra konjonktivanın kuruması (xerosis 

conjunctivae ), korneanın kuruması (xerosis corneae ) ve korneanın bulanıklaşması (keratomalacia ) oluşur. Bulbar 

konjunktivada kuru, gümüş grisiplaklar oluşur (Bitot lekesi ). Folliküler hiperkeratoz ve fotofobi meydana gelir.  

Fiziksel ve mental geli şimde gerilik , apati, anemi, HSM meydana gelir.  

Epitel bulguları: Ciltte kuruluk ve folliküler hipe rkeratoz vardır. Orta derecede akne (Darier hastalı ğı) ve ciltte erken yaşlılık 

belirtileri görülür. Ağır aknelerin tedavisi yanı sıra psöriasis tedavisi nde de retinoik asit ve türevleri kullanılır. Üriner sistemdeki 

epitel metaplazisi piyüri ve hematüriye  yol açabilir.  

Enfeksiyonlara direnç azalır.  

İntrakranial basıncın artması , hidrosefali, kranial sinir felçleri nadiren görülür.  

Kemik yapımında ve dişlerde mine tabakasının oluşumunda yetersizlik görülebilir.  

23- 8 aylık erkek bebek büyüme geli şme gerili ği ile getiriliyor.TIT de İdrar PH sı 8,5 saptanıyor.Çekilen grafilerinde a ğır 

rikets bulguları saptanıyor.Aile anemnezinde akraba  evlili ği oldu ğu ve 2 çocu ğun renal yetmezlikten kaybedildi ği 

saptanıyor.Çocu ğun muayinesi sırasında fotofobi dikkati çekiyor. 

A) Sistinozis  

B) D vit bağımlı rikets  

C) Diabet insipidus  

D) Fosfor yetmezliği  

E) Hiçbiri  

(CEVAP A)  

24- Eksikli ğinde kas yıkımı ,buna ba ğlı kreatin atılımında artma ve hemoliz olan vitamin  hangisidr?  

A) A vit 

B) E vit 

C) C vit 

D) B 6 yetmezliği 

E) Folat yetmezliği 

(CEVAP B)  

 

E VİTAMİNİ EKSİKL İĞİ  

Vitamin E eksikliğinde kreatinüri , düz kaslarda fokal nekroz ve kas güçsüzlü ğü görülür. Vitamin E verildikten sora bu 

bozukluklardan bir kısmı düzelir. Vitamin E eksikliği kwashiorkordaki aneminin nedeni gösterilmektedir. Prematüre infantta 

düşük serum tokoferol seviyesi hemolitik anemi ye neden olmaktadır. Düşük vitamin E prematüre retinopatisi gelişiminde de 

katkısı vardır. Vitamin E eksikliğinde trombosit adhezivitesi artar, kan trombosit sayısı artar. Kolestazlı vakalarda görülen 

nörolojik bulguların da E vitamini eksikliğine bağlı olduğu düşünülmektedir.  
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25- Eksikli ğinde noropati belirtilerinin ,parestezinin hakim ol duğu ,erişkinlerde özellikle alkoliklerde eksikli ği görülen 

Karsokaff psikozu olu şturan vitamin eksikli ği hangisidir?  

A) B1 

B) B2 

C) Folat 

D) B6 

E) B3 

(CEVAP A)  

Fatal beriberi hastalığında lezyonlar esas olarak kalp, periferik sinirler, cilt altı doku ve seröz kavitelerdedir. Kalp dilatedir , 

miyokartda ya ğlı dejenerasyon vardır. Generalize ödem veya ekstremite ödemi, seroz effüzyon vardır. Periferik sinirler in 

akson ve miyelinlerinde çeşitliderecelerden dejenerasyon vardır (Wallerian dejenerasyon ). İlk olarak alt ekstremite sinirleri 

etkilenir. Beyinde vasküler dilatasyon ve kanama vardır.  

İnfantil beriberi : Akut kalp dilatasyonu, konvülzyon, ses kısıklığı ve ani ölüm görülür.  

Kuru beriberi ; Polinevrit, parestezi, anestezi, hareket güçlüğü, uyluk kaslarında dokunmakla ağrı, derin tendon reflekslerinde 

kaybolma önde gelen bulgulardır.  

Yaş beriberi : Çocuk az beslenmiştir, soluktur, ödematöz, dispneik, kusması ve taşikardisive kaslarda zayıflama vardır.  

Wernicke Ensefalopatisi: İrritabilite, somnolans, göz belirtileri, mental konfüzyon ve ataksi ile karakterizedir, malnütre 

çocuklarda nadiren görülür. Malignite, infeksiyon, gastrointestinal bozukluklar veya prematürite ile birlikte olabilir.  

B
2
 VİTAMİNİ EKSİKL İĞİ (ARİBOFLAV İNOZİS)  

Riboflavin eksikliği spesifik bulguları yoktur; dudak kenarlarında lezyon (angüler stomatit), keylozis , Magenta dili (dil 

papillalarında atrofi), yüzde sebore, skrotal ve vulvar dermatit, korneada vaskularizasyon artışı, konjunktivit, fotofobi ve 

lakrimasyon görülür.  

B3:Pellegranın klasik triadı vardır; 3 D belirtisi:  Dermatitis, Diare, Demans  

 

 

 


