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TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

1. Nervus facialis’in chorda tympani dalı, aşağıdaki oluşumların hangisinden geçer?

A) Canalis pterygoideus

B) Canalis palatinus majus

C) Fissura petrotympanica

D) Fissura pterygomaksillaris

E) Foramen lacerum

1 - C

Chorda tympani, temporal kemikte yer alan fissura petrotympanica’da geçer, fossa infratemporalis’te nervus lingualis’e katılır tri-
gonum submandibulare’de yer alan gg.submandibulare’de sinaps yapan parasempatikleri gl.sublingualis ve gl.submandibularis’e 
sekresyon emri verir, ayrıca özel visseral affrent liferi ise dilin ön 2/3 kısmının tat duyusunu alır.

2. Deniz kenarında arkadaşlarıyla taş fırlatarak su yüzeyinde sektirme yarışı yapan gençte omuz eklem hareketlerinde aşırı ağrı 
şikayetleri başlıyor ve hastaneye başvuruyor. Çekilen omuz BT’sinde labrum glenoidale’nin üst kısmında yırtık saptanıyor.

 Bu duruma aşağıda kaslardan hangisinin aşırı kontraksiyona zorlanmasının neden olması en olasıdır? 

A) M. triceps brachii caput longum

B) M. pectoralis major

C) M. supraspinatus 

D) M. teres minor

E) M. biceps brachii caput longum

2 - E

M. biceps brachii’nin caput longum tendonu, tuberculum supraglenoidale ve labrum glenoidale’nin üst yarımından başlar. Bu neden-
le zorlu kontraksiyonu labrum üst kısmında yırtıklara sebep olabilir bu duruma superior labral antero posterior lezyon (SLAP) denir. 

Not: Labrum glenoidale’nin yırtıklarına genel olarak Bankart lezyonu denir.
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3. Thalamus’un nucleus ventralis posterolateralis’i ile doğrudan ilişkili korteks yapısı (Brodmann alanı) aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Gyrus postcentralis (3-1-2. alanlar)

B) Sulcus calcarinus (17. alan)

C) Gyrus temporalis superior (41-42. alanlar)

D) Operculum parietale (43. alan)

E) Gyrus orbitofrontalis (10-11-12.alanlar)

3 - A

Talamus’un nucleus ventralis postero lateralis ve postero medialis’leri parietal korteks (3-1-2) primer duyusal (dokunma) alanları 
ile bağlantılıdır.

Metathalamus’un corpus geniculatum mediale’si radiatio acustica ile temporal korteks primer işitme alanı ile (41-42); corpus ge-
niculatum laterale ise radiatio optica ile oksipital korteks (17) primer görme alanı ile bağlantılıdır.
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4. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi sağ atirumda yer alır ve fetal dolaşımda vena cava superior ile gelen kanın akışını sağ 
ventriküle doğru yönlendirir?

A) Valvula vena cava inferioris

B) Valvula ostium sinus coronarii

C) Crista supraventricularis

D) Tuberculum intervenosum

E) Conus arteriosus

4 - D

Fetal dolaşımda vena cava superior ile sağ atriuma gelen venöz kanın sağ ventriküle doğru akmasını sağlayan tuberculum interve-
nosum adlı kabarıklıktır.

Vena cava inferior ile gelen arteriel kanı foramen ovale’ye doğru yönlendiren ise valvula vena cava inferioris adlı yapıdır.
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5. Kola iç rotasyon-fleksiyon-adduksiyon hareketlerini yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. latissimus dorsi

B) M. teres minor

C) M. pectoralis major 

D) M. biceps brachii

E) M. serratus anterior

5 - C

M. pectoralis major omuz eklemi sayesinde kola, iç rotasyon-fleksiyon-adduksyion yaptırır, birine sarıldığımızda en çok çalışan 
kastır o nedenle “vuslat” kası olarak da adlandırılır… Dikkat: Skapula’ya tutunmadığı halde omuz eklemini hareket ettirir.*

6. Aşağıdaki afazi tablolarından hangisi dominant hemisferde, arteria cerebri anterior ile ilgili hemorojilerde görülebilir?

A) Motor afazi (Broca)

B) Duyusal afazi (Wernicke)

C) Transkortikal afazi

D) Global afazi

E) İletim tipi afazi

6 - C

Dominant hemisferde arterica cerebri anterior lezyonları transkortikal afaziye neden olabilir, hasta kendisine söylenen kelimeleri 
aynı netlikte tekrarlar ancak kendisi konuşamaz.

Arteri cerebri media’nın ön dallarında tıkanma olursa motor (Broca) afazi, arka dallarında infarkt olursa duysal (Wernicke) afazi, 
eğer cerebri media kanarsa global afazi görülür.

Fasciculus arcuatus basısı ise iletim tipi afaziyle sonuçlanır.

7. I.  N. radialis

II. N. medianus

III. N. ulnaris

IV. A. brachialis

V. A. profunda brachii

 Yukarıda numaralandırılmış oluşumlardan “septum intermusculare brachii mediale”de yer alanlar hangi seçenekte eksik-
siz olarak verilmiştir?

A) I ve III

B) I ve V

C) II ve IV

D) II-III ve IV

E) I -III ve V

7 - D

Kolda septum intermusculare brachii laterale’de: a.profunda brachii ve n. radialis;

septum intermusculare brachii mediale’de ise n.medianus, n.ulnaris ve a.brachialis yer alır.
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8. Klumpke paralizisinde etkilenen spinal sinirlerin segmentleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) C5 – C6

B) C8 – T1

C) T1 – T4

D) C1 – C4

E) Ganglion cervicale superius

8 - B

Klumpke paralizisi alt brachial pleksus (truncus inferior veya fasciculus medialis) yaralanmalarında görülülür ve C8-T1 spinal si-
nirlerinin ön dalları etkilenir. Hipotenar tümsek ve interosseöz atrofi, pençe el deformitesi ve kavrama yakalama zayıflığı görülür.

C5-C6 (bazen C7 de etkilenir) ise üst brachial pleksus (Erb Duchenne) yaralanmasıdır.

Ganglion cervicale superius hasarı ise Horner sendromuna sebep olur.

9. Aşağıdakilerden hangisinin tendonu diz ekleminin artroskopisinde intraartiküler olarak görülür?

A) M.plantaris 

B) M.popliteus

C) M.articularis genus

D) M.semitendinosus

E) M.gastrocenimus caput laterale
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9 - B

M. politeus tendonu intraartikülerdir ve artroskopide çapraz bağlarla karışabilir.

M. articularis genus ize diz ekleminde eklem kapsülünü geren, quadriceps femoris kasının derininde femur distal ucu ile diz eklemi 
kapsülü arasında yer alan küçük kastır.  

10. Aşağıdaki arterlerden hangisi memenin beslenmesine katılmaz?

A) A.thoracica interna

B) A.thoracica lateralis

C) A.thoracoacromialis

D) A.subscapularis

E) A.intercostalis posterior 3-4

10 - D

Meme esas olarak a. thoracia interna ve onun a. intercostalis anterior dallarından gelen perforan dallardından ve a.thoracica late-
ralis tarafından beslenir. Ancak üst kısmı arteria thoracoacromialis’in özellikle r.pectoralis’lerinden de kan alır, alt dış kısmı ise 3.4. 
a. intercostalis posterior’lardan gelen perforan dallarla beslenir.

A. subscapularis ise arkada derinde kalır ve beslemez fakat terminal dalı olan a.thoracodorsalis bazen memenin alt lateral kısmını 
besleyen dallar verebilmektedir.

Seçeneklerde a.subscapularis değil de a.thoracodorsalis olasydı o zaman tüm seçenekler doğru olurdu.
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11. Aşağıdaki seçenklerden hangisinde normal bir insanda sol böbreğin seviyesi doğru olarak verilmiştir?

A) T7 – T9 omurlar arasındadır

B) T9 – T12 omurlar arasındadır

C) T11 – L2 omurlar arasındadır

D) L1- L3 omurlar arasındadır

E) T8 – T10 omurlar arasındadır

11 - C

Sol böbrek T11 – L2; sağ böbrek ise T12 – L3 omurlar arasında yer alırlar.

12. M. tensor tympani felci nedeniyle hipoakuzi yakınması olan hastada hangi sinirin hasarlanmış olması en olasıdır?

A) N.vestibularis

B) N.cochlearis

C) N.facialis

D) N.mandibularis

E) Chorda tympani

12 - D

Nervus trigeminus’un mandibular dalı m.tensor tympani kasını innerve eder, felç olursa hipoakuzi görülür.

Nervus facialis’in n.stapedius dalı ise m. stapes kasını uyarır felci hiperakuzieye sebep olur.

13. Aşağıdakilerden hangisi arteria iliaca interna’nın direkt dalı değildir?

A) A.vaginalis

B) A.uterina

C) A.vesicalis superior

D) A.vesicalis inferior

E) A.obturatoria
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13 - C

Arteria vesicalis superior ve arteria ductus deferentis umbilikal arterin pars patens’inin dalıdır.

Fetal dolaşım bitiminde doğumdan sonra a.umbilicalis’lerin sadece distal ½ leri kapanır ve lig.umbilicalis medialis adını alırken, 
proksimal yarımları açık kalır ve mesane ve ductus deferensi besler.***

14. Medulla oblangata’nın caudal kısmında yer alan obex’in komşuluğunda bulunan emetik kemoreseptör trigger zon (bul-
bustaki kusma merkezini uyarır) olarak çalışan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nucleus ambiguus

B) Area postrema

C) Locus coeruleus

D) Nucleus accumbens

E) Colliculus facialis

14 - B

Nucleus ambiguus: IX-X ve XI. kafa çiftlerinin ortak motor çekirdeğidir, içerisinde az da olsa GVE (otonom – parasempatik) lifler 
de vardır.

Area postrema, medulla oblangata’nın caudal ucunda yer alan obex’in her iki yanında yer alan kusma merkezini tetikleyen bölge 
(kemoreseptör trigger zon) olarak bilinen, kan beyin bariyerinin olmadığı yerdir. 

Nucleus accumbens, telensefalonda, nucleus lentiformis’in ön kısmında uyarılması durumunda dopamin salınımı yapan (ödül 
merkezi) çekirdektir.

Locus coeruleus: Ponsta yer alan uyarıldığında serotonin, endorfin ve noepinefrin salınımı yapan bölgedir (emosyonel sempatik 
deşarj).

Colliculus facialis: Ponsun tegmentumunda nucleus nervi facialis (motor) adlı çkeridekten başlayan fasial sinir liflerinin nervus 
abducensin etrafından dolanması nedeniyle oluşan yapıdır, bölgenin lezyonunda ipsilateral periferik facial paralizi ile birlikte içe 
şaşılık (rektus lateralis felci = abducens felci) görülebilir.
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Obex: Fossa rhomboidea’nın alt ucu (alt yarımı oluşturan ters üçgenin tepesi)

15. I. Normal kas lifi büyümesi

 II. Kas lifi rejenerasyonu

 III. Kas lifi hipertrofisi

 Kasta bulunan satellit (uydu) hücreleri yukarıdaki koşullardan hangisi/hangileri ile aktive olur?

A) II

B) III

C) I - II

D) I - III

E) I - II - III

15 - E

Embriyonik ve fetal gelişim sürecinde çoğalma yeteneğine sahip öncül kas hücreleri olan miyoblastların farklılaşması ile oluşan 
iskelet kas lifleri, post mitotik hücreler olup bölünme yeteneği yoktur. Bu nedenle kas lifinin tamiri sürecinde miyoblast oluşturu-
larak rejenerasyonun sağlanması uydu hücreler tarafından gerçekleştirilir. Satellit (Uydu) hücreler sarkolemma ve endomisyum 
arasında yerleşmiş olan iskelet kasına özgü kök hücrelerdir. Normal koşullarda iskelet kasının rutin büyümesi, hipertrofisi ile 
tamir ve yenilenme işlemleri için gerekli çekirdeği sağlamakla görevli olan bu hücreler, yaralanan kasta gözlenen verimli ve hızlı 
rejenerasyonun temel sorumlusudur. Spor yaralanması veya egzersize bağlı ciddi bir hasar karşısında uydu hücreler aktif hale 
geçer ve çoğalarak kas öncül hücreleri olan miyoblastları oluşturur. Miyoblastlar ise önce çoğalma ve sonra farklılaşma ve füzyon 
yolu ile miyotüpleri oluşturur. Böylece oluşan miyotüpler yeni lif oluşumunu ya da mevcut kas lifleri ile birleşerek lifin büyümesini 
sağlarlar.
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16. Nöral krest hücrelerinin nöral tüpten göçüne aşağıdaki moleküllerden hangisi katılmaktadır?

A) Snail-1,2

B) BMP-2

C) Mash 1

D) Norepinefrin

E) Glial büyüme faktörü

16 - A

Nöral tüp içinde, nöral krest prekürsör hücreleri epitelyaldir ve çeşitli hücreler arası bağlantılar yoluyla diğer nöroepitelyal hüc-
relere sıkıca yapışır. Aralarında öne çıkan kadherin ailesidir. Belirlenmiş nöral krest prekürsör hücrelerinde sentez edilen yeni 
transkripsiyon faktörleri arasında, nöral krest hücrelerinin epiteliomezenkimal dönüşüm geçirmesine izin veren araç olan snail-1, 
-2 (eski adı slug), Twist ve Foxd-3 bulunmaktadır. Bu hücreler daha sonra nöral epitelyumdan ayrılır ve daha sonra mezenkimal 
hücreler olarak göç eder. 

17. Aşağıdakilerden hangisi nöral krest kökenli değildir?

A) Duysal nöronlar

B) Motor nöronlar

C) Schwann hücreleri

D) Adrenal medulla

E) Dental papilla

17 - B

Nöral katlantılar yükselerek nöral tüpü oluşturmak için birbirine yaklaşırken, katlantıların uç kısımlarında bulunan bir grup hücre 
bulundukları yerden ayrılır. Bu hücrelere nöral krest hücresi denir.  

Nöral krestten gelişenler
Yüz ve kafatasının kemik ve yumuşak dokuları
Yüz ve boyun derisi
Yüz ve önbeyin damarlarının düz kasları
Kranial sinir ganglionları (V, VII, IX, X)
Tiroid bezi parafolliküler C hücreleri (ultimobranşial cisim)
Kalbin konotrunkal septumu
Odontoblastlar
Spinal arka kök ganglionları (duysal)
Sempatik zincir ve preaortik ganglionlar
Gastrointestinal kanalın parasempatik ganglionları
Adrenal medulla
Schwann hücreleri
Glial hücreler
Leptomeninksler (piamater ve araknoidmater) (Dura paraksiyel mezodermden gelişir)
Melanositler



Temel Bilimler / T 49 - 3

12www.tusem.com.tr

18. Beyaz yağ dokusu gelişimsel olarak hangi prekürsör hücrelerden köken alır?

A) Monositler

B) Fibroblastlar

C) Mezenşimal hücreler

D) Kahverengi yağ dokusu

E) Mast hücreleri

18 - C

	 Unilokuler yağ dokusu olarak da bilinir. 

	 Tek bir büyük lipid damlacığına sahip adipositlerden oluştuğu için bu isim verilmiştir. 

	 Çekirdek bir kenara itildiği için taşlı yüzük görünümü oluşmuştur.

	 Yağ dokusunda tip III kollajen tarafından oluşturulan retiküler lifler bulunmaktadır. 

	 Mezenşimal hücrelerden köken alırlar.

19. Böbreküstü bezinden ve bazı otonomik nöronlardan salınan hangi madde, beyaz yağ dokuda lipolitik aktiviteyi arttırır?

A) Leptin

B) İnsülin

C) Norepinefrin

D) Visfatin

E) Omentin

19 - C

Adipositler otonom sinirler veya çeşitli hormonlar tarafından uyarıldığında, depolanan lipitler harekete geçirilir ve hücreler yağ 
asitleri ve gliserol salgılar. Adrenal bezde ve adipoz dokudaki postganglionik sempatik sinirler tarafından salınan norepinefrin, de-
polanan lipit damlacıklarının yüzeyinde trigliseritleri parçalayan hormona duyarlı lipaz adlı enzimi etkinleştirir. Dolayısıyla lipolitik 
etki ortaya çıkarır.

20. Yanda üç farklı taşıyıcıya (X, Y ve Z) sahip bir model hücre ve −75 milivolt bir dinlenme
membran potansiyeli şekilde gösterilmiştir. 

 Her üç iyonun hücre içi ve hücre dışı konsantrasyonlarının normal bir hücredeki gibi 
olduğu düşünülürse  aşağıdakilerden hangisi Y taşıyıcısını en iyi açıklar?

A) Kolaylaştırılmış difüzyon

B) Primer aktif taşıma

C) Sekonder aktif taşıma

D) Basit difüzyon

E) Ekzositoz
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20 - C

Normal bir hücrede, hücre içi sodyum, kalsiyum ve klorür konsantrasyonları hücre dışı konsantrasyonlardan daha az iken, potas-
yumun hücre içi konsantrasyonu daha yüksektir.

Şekil, Y taşıyıcısının, sodyumun konsantrasyon farkına bağlı olarak hücreye hareket ettiğini ve kalsiyumun konsantrasyon gradiyen-
ti karşısında hücre dışına taşındığını göstermektedir. Kalsiyum iyonlarını konsantrasyon farkına karşı hareket ettirmek için gereken 
enerji, sodyum iyonunun konsantrasyon farkı (ATP kullanılarak kurulmuş) tarafından sağlanır ve tipik bir sekonder aktif taşıma 
örneğidir. Şekildeki X taşıyıcısı hem potasyum hem de sodyumun primer aktif taşıma örneğidir. Z taşıyıcısı ise, klorürün hücre zarı 
boyunca her iki yönde de hareket edebileceğini, ancak sadece suyla doldurulmuş membran kanalından basit difüzyonla hareket 
edebileceğini göstermektedir.

21. Kalp döngüsünün hangi aşaması QRS dalgasının başlangıcından hemen sonra takip eder?

A) İzovolumetrik gevşeme

B) Ventriküler ejeksiyon

C) Atriyal sistol

D) Diastaz

E) İzovolumetrik kasılma

21 - E

QRS dalgasından hemen sonra, ventriküller kasılmaya başlar ve meydana gelen ilk aşama izovolumetrik kasılmadır. İzovolumetrik 
kontraksiyon ejeksiyon fazından önce meydana gelir ve intraventriküler basıncı mekanik olarak aort  ve pulmoner kapakları açacak 
kadar arttırır.

22. A-V düğümündeki hangi durum kalp atış hızında azalmaya neden olur?

A) Artmış sodyum geçirgenliği

B) Asetilkolin düzeylerinde azalma

C) Artmış norepinefrin seviyeleri

D) Artan potasyum geçirgenliği

E) Artan kalsiyum geçirgenliği

22 - D

Potasyum geçirgenliğindeki artış, kalp atış hızını azaltacak olan A-V düğümünün hiperpolarizasyonuna neden olur. Sodyum geçir-
genliğindeki artışlar aslında A-V düğümünü kısmen depolarize eder ve norepinefrin seviyelerindeki bir artış kalp atış hızını arttırır.

23. Bir hastanın 150 mililitre ölü boşluk hacmi, 3 litre fonksiyonel rezidüel kapasite (FRK), 650 mililitre tidal hacim (TH), 1.5 litre 
ekspiratuvar yedek hacmi (EYH), 8 litre toplam akciğer kapasitesi (TAK) ve 15/dk solunum hızı vardır.

 Bu hastanın  rezidüel hacmi (RV) nedir?

A) 500 mililitre

B) 1000 mililitre

C) 1500 mililitre

D) 2500 mililitre

E) 6500 mililitre
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23 - C

Rezidüel (Artık) hacim = FRK - EYH = 3 L - 1,5 L = 1,5 L’dir.

24. Erkeklerde ön hipofizden FSH salınımı üzerine östradiol üretiminde bir azalmaya yol açan olumsuz geribildirim hangi hor-
mondan kaynaklanmaktadır?

A) Progesteron

B) Estradiol

C) Testosteron

D) İnhibin

E) Aktivin

24 - D

İnhibin  ön hipofizden FSH salınımı baskılar aynı zamanda erkeklerde testisteki sertoli hücrelerinin aromatizasyon sayesinde öst-
rojen üretimini de baskılar.

25. Fetüste hangi lokalizasyon en yüksek Po2’ye sahiptir?

A) Duktus arteriozus

B) Duktus venosus

C) Artan aort

D) Sol atriyum

E) Sağ ventrikül

25 - B

Plasentadan gelen kan, fetüste bulunan en yüksek oksijen konsantrasyonuna sahiptir. Plasentadan umblikal kord aracılığıyla gelen 
oksijenden zengin kanı v.umblicalis taşır ve bu ven ductus venosus aracılığı ile oksijenden zengin kanı vena cava inferiora aktarır.

26. Glomerülonefritli 26 yaşındaki bir erkek hastanın GFR’si % 50 oranında azalır ve bu seviyede kalır.

 Hangi madde için plazma konsantrasyonunda en büyük artışı bulmayı beklersiniz?

A) Kreatinin

B) Potasyum

C) Glikoz

D) Sodyum

E) Fosfat

26 - A

GFR’de % 50’lik bir azalma plazma kreatinin konsantrasyonunu yaklaşık iki katına çıkarır, çünkü kreatinin reabsorbsiyon veya sek-
resyona uğramaz ve atılımı büyük ölçüde glomerüler filtrasyona bağlıdır. Bu nedenle, GFR azaldığında, kreatinin plazma konsant-
rasyonu böbrek kreatinin atılımı normale dönene kadar artar.

Glikoz, potasyum, sodyum ve hidrojen iyonlarının plazma konsantrasyonları, GFR çok düşük seviyelere düşse bile onları nispeten 
sabit tutan çoklu mekanizmalar tarafından yakından düzenlenir. Plazma fosfat konsantrasyonu da GFR normalin % 20 ila% 30’unun 
altına düşene kadar normale yakın tutulur.
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27. Aşağıdaki hücrelerden hangisi mide mukozasında bulunmaz?

A) Boyun mukus hücreleri

B) Peptik hücreler

C) Endokrin hücreler

D) Oksintik hücreler

E) Mikrokatlantı hücreleri

27 - E

Yüzeyel Mukus Hücreleri (%40): Mukoza yüzeyinde 
bulunur, mide bezinin içine doğru uzanır. Mukus ve bi-
karbonat salgılar. Karbonik anhidraz içerirler. Midenin 
her yerinde bulunur.

Boyun Mukus Hücreleri: Mide bezinin boynunda 
bulunur. Mukus ve bikarbonat salgılar. Karbonik 
anhidraz içerirler.

Parietal (Oxyntic) Hücreler (%13): Asit (HCI), intrinsik 
faktör (glikoprotein, B12 emilimi için gerekli) üretir. 
Mide bezinin orta kısmında, midenin ise fundus ve 
korpusunda boldur.

Chief (Esas, Zimojen, Peptik) Hücreler (%44): Prep-
sinojen ve gastrik lipaz salgılar. Pepsinojen pH 2.5'in 
altında aktive (pepsin) olur. Mide bezinin tabanında 
bulunur.

Endokrin Hücreler (%3):
Enterochromaffin hücreleri (EC): Serotonin salgılar.
Enterochromaffin-like hücreler (ECL): Histamin salgılar.
G hücreleri: Gastrin salgılar. Antrumda boldur.
D hücreleri: Somatostatin salgılar.

• M hücreleri barsakta bulunan Peyer plaklarındaki lenf folliküllerini örten özelleşmiş epitel hücreleridir.

• M hücreleri endositozla antijenleri alıp alttaki makrofaj ve lenfoid hücrelere taşırlar. 

28. Hangi değişiklik peritübüler kapiller ağda sıvı reabsorpsiyonunu artırma eğilimindedir?

A) Artan kan basıncı

B) Azalmış filtrasyon fraksiyonu

C) Artmış efferent arterioler direnç

D) Azalmış anjiyotensin II

E) Artan böbrek kan akışı

28 - C

Peritübüler kapiller ağda sıvı reabsorbsiyonu, peritübüler kapiller ağdaki hidrostatik ve kolloid ozmotik kuvvetlerin dengesi ile 
belirlenir. 

•	 Artan efferent arterioler direnç, peritübüler kapiller hidrostatik basıncı azaltır bu nedenle sıvı reabsorbsiyonun destekleyen 
net kuvveti arttırır. 

•	 Artan kan basıncı, peritübüler kapiller hidrostatik basıncı artırma ve sıvı reabsorbsiyonunu azaltma eğilimindedir. 
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•	 Azalmış filtrasyon fraksiyonu peritübüler kapiller ağdaki kolloid ozmotik basıncı arttırır ve peritübüler kapiller reabsorbsiyonu 
azaltma eğilimindedir. 

•	 Azalan anjiyotensin II, efferent arteriollerin vazodilatasyonuna, peritübüler kapiller hidrostatik basıncın yükselmesine, reab-
sorbsiyonun azalmasına ve su ve elektrolitlerin tübüler transportunun azalmasına neden olur. 

•	 Artan böbrek kan akışı, peritübüler kapiller hidrostatik basıncı artırma ve sıvı reabsorbsiyonunu azaltma eğilimindedir.

29. Blastokistin uterusa implantasyondan hemen sonra beslenmesi hangi yapı tarafından sağlanır?

A) Plasenta

B) Desidual hücre

C) Glomerulosa hücreleri

D) Korpus luteum

E) Teka interna

29 - B

	 Gelişimin 11.-12. günlerinde blastokist tamamen endometriuma gömülmüş ve endometrium duvarı epitelle örtülmüştür. 

	 Sinsityotrofoblastlar invaziv yetenekleriyle annenin damarlarına ulaşırlar ve lakünaların içi kanla dolar. 

Bu durumda ilkel uteroplasental dolaşım oluşmuş olur.

	 Endometrial hücreler ise polihedral (çok köşeli) bir yapı halini alır ve glikojen ile lipit depolarlar (desidua reaksiyonu). Oluşan 
hücrelere de desidual hücre adı verilir.

Desidual hücreler ve trofoblastlar, blastosistin beslenmesini sağlamak için gerekli besin maddelerini sağlar.

30. 62 yaşında erkek hasta baş ağrısı, görme güçlüğü ve göğüs ağrılarından şikayetçidir. Fizik muayenede kırmızı bir cilt ve spleno-
megali ortaya çıkar. Tam kan hücresi sayımı (CBC) aşağıdaki gibidir:

 Hct, % 58; WBC, 13.300 /μl; ve trombositler, 600.000 /μl. Arteriyel oksijen saturasyonu oda havasında % 97’dir. 

 Bu hastaya hangi tedaviyi önerirsiniz?

A) Kemoterapi

B) Flebotomi

C) Demir takviyesi

D) İnhale oksijen tedavisi

E) Hiperbarik oksijen tedavisi

30 - B

Bu hastanın tanısı ‘polisitemia vera’dır. Eritrosit, lökosit ve trombosit sayısı artmış. Artmış hematokrit ayrıca kanın viskozitesini 
arttırır, bu da muhtemelen göğüs ağrısının nedeni olan kalp için artmış yük ile ilişkilidir. Bu nedenle, yüksek kan hücresi sayısını 
azaltmak için bu hastada bir flebotomi gereklidir.

31. Bir kişi düşük oksijenli bir atmosferde yaşamaya başladıktan sonra, dolaşımda retikülositin görülmesi ne kadar sürer?

A) 6 saat

B) 12 saat

C) 3 gün

D) 5 gün

E) 2 hafta
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31 - C

EPO seviyeleri arteriyel oksijen seviyesinin düşmesinden sonra artar ve maksimum EPO üretimi 24 saat içinde gerçekleşir. Yeni 
retikülositlerin dolaşımda görünmesi 3 gün sürer ve hipokseminin başlangıcından itibaren toplam 5 gün sonra bu retikülositler 
olgun eritrositler olarak dolaşır. Bir retikülositin eritrosit olması 1 ila 2 gün sürer.

32. Aşağıdakilerden hangisi östrojenlerin etkilerinden birisi değildir?

A) Follikül gelişimini inhibe etmek

B) Menapozda kemik kaybını önlemek

C) Artmış glukoz toleransı

D) Artmış serum LDL kolesterol düzeyleri

E) Azalmış anjiotensinojen ve tiroid bağlayıcı globulin sentezi

32 - B

ÖSTROJENİN ETKİLERİ

	 Over folliküllerinin büyümesini uyarır.

	 Fallop tüplerinin hareketini artırır.

	 Endometrium, serviks ve vajinada döngüsel değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olur.

	 Serum LDL kolesterol düzeylerini azaltır.

	 Uterus kan akımını artırır.

	 Östrojenlerin metabolik etkileri arasında insülinin periferik dokular üzerine olan etkilerini antagonize etmek ve glukoz tole-
ransını düşürmek vardır.

	  FSH salgısını azaltır.

	 LH salgısını bazı koşullarda baskılarken bazı koşullarda artırır.

	 Cinsel birleşme sonrası 4-6 gün yüksek dozda verildiğinde, muhtemelen ovumun implantasyonunu engelleyerek, gebeliği 
önler.

	 Anjiotensinojen ve tiroid bağlayıcı globulin sentezini artırır.

33. Hangi enzim oksidasyon tepkimesinde koenzim olarak NAD+ veya NADP+ ’yi kullanabilir?

A) Glutamat dehidrogenaz

B) Amino asit oksidaz

C) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz

D) Glutamin sentaz

E) Glutaminaz

33 - A

Glutamat dehidrogenaz oksidatif deaminasyon yapan enzimdir. Enzim sadece mitokondride bulunur. Substratı glutamattır, ko-
enzim olarak NAD+ veya NADP+ kullanabilir.

Periferde amino asitlerin büyük bir kısmı amino gruplarını, glutamat oluşturmak üzere α-ketoglutarata aktarır. Daha sonra, bunun 
karaciğerde serbest amonyak olarak salınmasını, oksidan olarak NAD+ veya NADP+ kullanan bir enzim olan glutamat dehidrojenaz 
enzimi (GDE) katalizler. 
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Glutamat dehidrojenaz enzimi tepkimesinde çift yönlü olarak çalışır, normal şartlarda yönü amonyak oluşturmak yönünedir. Gluta-
mat dehidrojenaz enziminin karaciğerdeki etkinliği yüksek enerji durumunda (ATP; GTP ve NADH yüksek ise) inhibe, düşük enerji 
durumunda (ADP yüksek ise) aktive edilir.

34. Valin, amino grubunu verdikten sonra karboksil grubunu da kaybeder.

 Aşağıdakilerden hangisi bu reaksiyonda gereklidir? 

A) B12 vitamini

B) Tetrahidrofolat 

C) Biotin

D) Tiamin

E) Piridoksal fosfat

34 - E

Tuzak soru. Dekarboksilasyon tepkimelerinde koenzim piridoksal fosfattır. Ancak oksidatif dekarboksilasyon tepkimelerinde 
koenzim tiamindir.

Dallı zincirli amino asitlerin (lösin, izolösin ve valin) katabolizmasında ilk reaksiyon transaminasyonla α-ketoasitlere dönüşümdür. 
İkinci aşamada ise spesifik α -keto asit dehidrogenaz enzim kompleksi ile oksidatif dekarboksilasyon sonucunda her amino asidin 
açil KoA türevi oluşur, bu türevler farklı yollarda yıkılır. 

Valin, propiyonil KoA üzerinden süksinil KoA’ya dönüşür ve TCA siklusuna katılır yada glukoneogenezde kullanılır.

İzolösin, glikoketojeniktir; propiyonil KoA veya asetil KoA oluşturur. 

Lösinden oluşan açil KoA ise, HMG KoA üzerinden asetoasetat ve asetil KoA’ya yıkıldığı için lösin saf ketojeniktir. 

Dallı zincirli α-keto asit dehidrogenaz defektinde bu amino asitler yıkılamaz Akça ağaç şurubu idrar hastalığı oluşur. 
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35. Aşağıdakilerden hangisi alaninin amino grubunun bir ketoasite taşınması sonucu oluşan son ürünlerdir?

A) Piruvat ve glutamat

B) Okzaloasetat ve glutamat

C) Pirüvat α-ketoglutarat

D) Glutamat ve α-ketoglutarat

E) Laktat ve Okzaloasetat

35 - A

Bir amino asidin amino grubunun, bir α-ketoaside aminotransferazlar (transaminazlar) ile nakli sonucu yeni bir amino asit ve yeni 
bir α-ketoasit meydana gelir.

Transaminasyon reaksiyonlarına katılan amino grubu alıcısı α-ketoasit genellikle α-ketoglutarat olduğu için amino grubu eklendi-
ğinde reaksiyon sonunda glutamata dönüşür.

Aspartat transminasyon ile oksaloasetata, alanin ise piruvata dönüşür.

Prolin, lizin ve treonin dışındaki tüm amino asitler transaminasyona uğrarlar.

36. Trafik kazası geçiren hasta acil servise getiriliyor. Fizik muayenede şuuru kapalı, nabız: 125/dk, solunum hızlı ve yüzeyel, eks-
remiteler soluk ve soğuk olarak tespit edilerek yoğun bakım şartlarında tedaviye alınıyor.

 Bu hastanın mortalitesinin değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi en çok katkı sağlar?

A) Ortalama eritrosit hacmi

B) Elektrolit düzeyleri

C) İyonize kalsiyum

D) Hemoglobin değeri 

E) Laktik asit düzeyi

36 - E

Doku oksijenasyonu bozulduğunda anaerobik glikolizin son ürünü olan laktik asit düzeyi yükselir. Dokularda laktat oluşumu, lak-
tatın karaciğere gelmesi ve karaciğerde laktattan tekrar glukoz sentezine Kori siklusu denir. Orta derecede laktat artışı bu şekilde 
karaciğer tarafından tolere edilebilir. Kan laktat düzeyi 5 mmol/L’nin üzerinde ve pH<7.25 ise HCO3 tampon sisteminin etkisi aşıl-
mıştır ve laktik asidoz ortaya çıkar.

Sonuç olarak doku oksijenasyonunun değerlendirilmesinde önemli kriterler laktik asit düzeyi ve kan gazı analizidir.

37. Aşağıdaki metabolik hastalıkların hangisinde özellikle santral sinir sistemine ait arteriyel ve venöz trombozlarda risk artışı 
ve katarakt oluşumu söz konusudur?

A) Glisinüri

B) Homosistinüri

C) Galaktozemi

D) Sistinozis

E) HGPRT eksikliği
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37 - B

Homosistinüri için anahtar sözcükler: “Trombüs riskinde artış ve katarakttır”

Klasik Homosistinüri

• Sistatyonin sentaz eksikliği vardır. Kofaktör pridoksal fosfattır.

• Ektopia lentis; ilk görülen bulgudur, 3 yaşında çıkar

• Tromboemboli, mental retardasyon, epilepsi, Marfan benzeri uzun ince ekstremiteler ve iskelet deformiteleri.

• Göz bulguları; lens ektopisi, ağır myopi ve iridodonesis, astigmatizm, glokom, katarakt, retina dekolmanı, optik atrofi gelişir

Pridoksal fosfat, B12 ve folik asit eksiklikleri homosistein yüksekliği yapar.

38. I. Kalp kası

 II. Karaciğer

 III. Eritrosit

 IV. Adiposit

 Yukarıda verilen hücrelerden hangileri dolaşımdan insülinden bağımsız olarak kolaylaştırılmış difüzyon ile glukoz alabilir-
ler?

A) I, II, III

B) I ve III

C) II ve IV

D) II ve III

E) I ve IV

38 - D

Klasik bir GLUT-4 sorusu. GLUT-4 çoğu kez adı zikredilmeden sorulur. İnsülin GLUT-4 ile kas ve yağ dokusuna glukoz girişini sağ-
lar, bunun dışındaki dokuların tamamı kolaylaştırılmış difüzyon ile yani diğer GLUT sistemleri ile insülinden bağımsız glukoz alır.

İnsülin ile uyarılan: GLUT-4

Glukoza affinitesi en yüksek olan: GLUT-3

Glukozun hızlı yakalanması ve salınması: GLUT-2

Fruktoz taşıyan: GLUT-5

39. Unkompetetif enzim inhibisyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnhibitör çoğu zaman yapısal olarak substrata benzemez

B) İnhibltör enzim-substrat kompleksine bağlanır

C) Yüksek subtrat varlığında inhibitör yüksek inhibisyona neden olur

D) İnhibitör varlığında Km sayısal olarak artar

E) İnhibitör varlığında Vmax azalır
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39 - D

Unkompetetif  enzim inhibisyonunun diğer adı yarışmasız İnhibisyon Tip II’dir. İnhibitör madde enzimin aktif merkezine bağlanma-
dığı için substrata yapısal olarak benzerlik göstermez. Bu tip inhibisyonda inhibitör sadece Enzim-Substrat kompleksine geridönü-
şümlü olarak bağlanır.

Unkompetetif  enzim inhibisyonunun daha çok iki substratlı ve çift yer değiştirmeli reaksiyonlarda daha sık görülür. Bu inhibisyo-
nun enzim kinetiğinde Km ve  Vmax değerleri azalır. 

40. Tokoferolün hücrede en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organellerin kararlı hale getirilmesi

B) Membran akışkanlığının düzenlenmesi

C) Lipid peroksidasyonunun önlenmesi

D) İyon gradyentinin korunması

E) Hücre diferansiyasyonunun düzenlenmesi

40 - C

E vitamini (tokoferol) sorularında “membran koruyucu ve lipid peroksidasyonunu önleyici” ifadeleri her daim bulunur.

E vitamini lipofilik özelliktedir ve güçlü bir antioksidandır. Lipofilik özelliğinden dolayı dolaşımda lipoproteinlerle taşınır. Özellikle 
membran yapısında bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin peroksidasyonu ile oluşan lipid peroksit radikallerinden membranı 
korur, eritrosit membranını korur hemolizi önler. Bu reaksiyon sırasında okside olan E vitamini C vitamini aracılığıyla tekrar toko-
ferol haline indirgenir.

E vitamini ETZ’de elektronların Koenzim Q’ya aktarımına aracılık ederek solunum zincirinde radikal oluşumunu azaltır.

Diğer bir önemli etkisi ise LDL’nin membran yapısında oksidasyonunu önlemektir, bu nedenle aterosklerozu önler.

41. Demir metabolizması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) C vitamini demiri redükte ederek emilimini arttırır.

B) Dolaşımda Fe+2 transferrine bağlanarak taşınır.

C) Dokuda Fe+3 ferritin şeklinde depolanır.

D) Hepsidin, demir emilimini regüle eder.

E) Barsakta ferriredüktaz sayesinde Fe+2 formunda emilir.

41 - B

Gıdalarla alınan demirin emilebilmesi için C vitamini ya da ferriredüktaz ile Fe+3 'den Fe+2 ’e redüksyonu gereklidir. Daha sonra bar-
sak hücresinde divalan metal transporter-1 (DMT-1) ile hücre içine alınır, ferroportin ile kana verilir.

Dolaşımda Fe+3 transferrine bağlanarak taşınır, dokuda Fe+3 ferritin şeklinde depolanır.

Demir metabolizmasını gen ekspresyonu düzeyinde düzenleyen yapı Hepsidin’dir.

42. Aşağıdaki yapılardan hangisi mitokondriyal füzyon ile ilişkisi nedeniyle optik atrofi gelişiminde rol oynar?

A) Kardiyolipin 

B) Sitokrom C

C) MGM1/OPA

D) Sitokrom oksidaz

E) ATP sentetaz 
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42 - C

TUS sınavı için uç soru formatı, ancak bu bilgi birçok tıp fakültesinin eğitim müfredatına girdiği için sorulmaya aday.

MGM1 GTP bağlayıcı protein ailesinin üyesidir. Mitokondri iç membranının dış yüzeyinde bulunur. İnsanda bulunan homoloğuna 
ise OPA1 ismi verilmiştir. OPA1 mutasyonunun mitokondrial hasar sonucu optik atrofiye yol açtığı, özellikle optik sinirde progresif 
dejenerasyon yaparak körlüğe yol açtığı tespit edilmiştir. 

Sitokrom C’nin mitokondri dışına çıkması apoptozis ile ilişkilidir.

Kardiyolipin mitokondri iç membranında bulunan antijenik lipiddir.

43. Tek karbon sayılı yağ asidi yıkımında oluşan propiyonil KoA’nın akibeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Vitamin B12 ve riboflavin kofaktörlüğündeki reaksiyonlar ile metabolize olur

B) Propiyonil KoA asetil KoA’ya dönüşerek TCA döngüsüne katılır

C) Propiyonil KoA ve Asetil KoA kondanse olarak sfingolipidler için substrat oluşturur

D) Propiyonil KoA son reaksiyonda malonat ve KoA’ya okside olur

E) Propiyonil KoA  süksinil KoA üzerinden glukoneogeneze substrat oluşturur

43 - E

Diyetle gelen tek sayılı karbon zincirine sahip yağ asidleri son 3 karbon kalana kadar asetil-KoA ‘lar açığa çıkararak oksidasyona 
uğrarlar.

En son geride kalan 3 karbonlu yapı ise propiyonattır. Propiyonat aktive edilerek propionil KoA meydana gelir.

Propionil KoA, propionil KoA karboksilaz tarafından biotin yardımıyla karboksile edilerek metilmalonil KoA’ya dönüştürülür. Me-
tilmalonil-KoA ise koenzim olarak vitamin B12 kullanan metilmalonil-KoA mutaz enzimi ile süksinil KoA’ya dönüştürülürek TCA 
döngüsüne katılır.

44. Lipoprotein metabolizmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) IDL’de Apo E ve Apo B48 bulunur

B) Fosfolipidden en zengin olan VLDL’dir

C) Apo A l Hepatik lipazın inhibitörüdür

D) Elektroforezde VLDL, LDL’nin önünde yer alır

E) Apo CII aktivasyonu Lp(a) düzeyini arttırır

44 - D

Lipoproteinlerin elektroforetik hareketle ulaştıkları bandlar ve sıralamaları sorgulanıyor.

IDL’de Apo E ve Apo B100 bulunur, Fosfolipidden en zengin olan HDL’dir. Apo A l lesitin kolesterol açil transferaz aktivatörüdür. Apo 
CII lipoprotein lipaz aktivatörüdür.
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Elektroforezde yer aldıkları bantlara göre:

LDL  β -lipoproteinler

VLDL  pre-β-lipoproteinler   

HDL  α-lipoproteinler

Şilomikron  Elektroforezde hareket etmez

45. Peroksizomların yapı ve fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ökaryotik hücrede β oksidasyon sadece peroksizomlarda oluşur

B) Peroksizomlar bölünerek veya endoplazmik retikulumdan tomurcuklanarak oluşur 

C) Yağ asiti oksidasyonunda oluşan hidrojen peroksit peroksizomal glutatyon peroksidaz ile detoksifiye edilir

D) Unkonjuge bilirubine glukronik asit eklenmesi peroksizomda gerçekleşir

E) Katepsinler peroksizomal proteinazlar olarak görev yapar

45 - B

Granüllü endoplazmik retikulumda oluşarak sitoplazmaya salınan mikroveziküler bir organeldir. Peroksizomda hem H2O2 üreten 
enzimleri hem de H2O2’yi yıkan katalaz enzimini yüksek miktarda içerirler. 

Yağ asitleri ve diğer lipidlerin (plazmalojenler, kolesterol, safra asitleri), pürinler ve amino asitlerin metabolizmalarında rol oynar.

Çok uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonu peroksizomlarda olur. Oksidasyon ile 6-8 zincirli yağ asidine kısaltıldıktan sonra beta 
oksidasyon için mitokondriye gönderilirler. 

Bilirubin konjygasyonu düz endoplazmik retikulumda gerçekleşir.

Katepsinler lizozomal enzimlerdir.

46. Biliyer sistem hastalıklarında plazmada öncelikle artması beklenen enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) LDH

B) AST

C) GGT 

D) Kreatin kinaz

E) Asit fosfataz
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46 - C

GGT karaciğer, pankreas ve böbrek hücreleri başta olmak üzere birçok dokuda hücre membranının dış kısmına yerleşmiş halde 
bulunur.

Görevi hücre içine amino asitlerin transferini sağlamaktır. Karaciğer hasarına karşı oldukça sensitiftir.

Kullanıldığı klinik durumlar:

• Karaciğer- bilier sistem hastalıklarının duyarlı bir belirtecidir.

• Alkoliklerde, alkole bağlı toksik hepatitte kan düzeyi artar.

• İlaca bağlı karaciğer hasarının takibinde kullanılır.

GGT glutatyon ile beraber hücre membranında prolin dışında tüm amino asitleri karaciğer hücresine taşır.

47. Proteinlerin üç boyutlu yapısının stabilize edilmesinde görev alan bağ yapılardan en güçlü olanı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Hidrojen bağları 

B) Elektrostatik bağlar 

C) Hidrofobik etkileşimler

D) Disülfit bağları

E) İyonik etkileşim

47 - D

Proteinlerin primer yapısının temel bağ yapısı peptid bağıdır. Sekonder yapının temel bağı hidrojen bağıdır. Tersiyer yapının en 
kuvvetli bağı ise disülfid bağıdır.

Tersiyer Yapı: Bir polipeptid zincirinin primer yapısı onun tersiyer yapısını da belirler. Amino asit yan zincirlerinin etkileşimi po-
lipeptid zincirinin spontan olarak katlanmasını sağlar. Hidrofobik amino asitler polipeptid moleküllerinin iç tarafında yer almaya 
çalışırlarken, hidrofilik olanlar dış tarafında yer almaya çalışırlar. Proteinlerin dış yüzeyindeki hidrofilik amino asitler ile sulu ortam 
arasındaki hidrojen bağları oluşumu proteinin çözünürlüğünü artırır. 

Bir proteinin üç boyutlu şeklini belirleyen, amino asit kalıtları arasındaki etkileşimlerin türleri şunlardır: Kovalent olmayanlar; 
hidrofobik etkileşimler, elektrostatik etkileşimler, hidrojen bağları ve kovalent olanlar ise; disülfid bağlarıdır.

48. DNA replikasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) DNA sentezi sırasında helikaz fonksiyonu için ATP’ye ihtiyaç duyar

B) DNA’nın uç bölgelerindeki replikasyon primaz ve DNAa proteini ile yapılır 

C) Primer oluşumundan sonra replikasyonu polimeraz δ ve α ile gerçekleştirir 

D) DNA polimeraz 5’  3’ yönünde sentez yapar

E) DNA polimerazların 3’  5’ ekzonükleaz aktivitesi vardır

48 - B

DNA sentezinde her bir enzim ve proteinin fonksiyonu spot olarak sorulur.

DNA uç bölgerinde bulunan nükleotid dizileri Telomeraz enzimi ile sentezlenir.

DNA helikaz: Replikasyon çatalının yakınındaki tek iplikli DNA’ya bağlanan enzimlerdir. Yakındaki çift iplikli bölgeye doğru ilerleye-
rek ATP enerjisi ile ipliklerin açılmasını sağlar.
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DNA polimeraz: Ökaryotlarda α, β, γ, δ ve ε olmak üzere beş farklı tip bulunur. DNA polimeraz α ve δ DNA’nın replikasyonunda 
rol oynar. DNA polimeraz β ve ε DNA’nın tamirinde görev yapar. DNA polimeraz γ ise mitokondrial DNA’da fonksiyon görür. DNA 
polimeraz 5’  3’ yönünde sentez yapar DNA polimerazların 3’  5’ ekzonükleaz aktivitesi vardır. Bu aktivite hata tamirini sağlar.

49. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikolizi karaciğerde baskılarken kasta hızlandırıcı yönde etkiye sahiptir?

A) İnsulin 

B) Prolaktin 

C) Adrenalin 

D) Glukagon 

E) Kortizol

49 - C

Adrenalin glikolizi karaciğerde baskılarken kasta hızlandırıcı yönde etkiye sahiptir. Böylece karaciğer glukozu perifer dokuların 
kullanımına bırakır, kas ise ATP sentezi için glikolizi kullanır.

Adrenalinin Fizyolojik Etkileri

•	 Karaciğerde glikojen yıkımını uyararak kan glukoz düzeyini arttırır.

•	 Kas dokusunda glikojen yıkımını uyararak kas hücresinin glukoz düzeyini arttırır.

•	 Kas dokusunda glikolizi uyarır, karaciğerde ise inhibe eder.

•	 Yağ dokusununda trigliseritlerin yıkımını arttırır, dolaşımda serbest yağ asitlerini arttırır.

•	 Kalp atım sayısını ve kontraktiliteyi arttırır. Kan basıncını arttırır.

•	 Bronkodilatasyon yaparak akciğer kapasitesini arttırır. 

50. Karbonhidrat sindirimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olan hangisidir?

A) Amilaz, α 1,4 glikozid bağlarını hidroliz eder

B) 1,6 glikozid bağlarını hidroliz eden enzim, ince bağırsak mukoza hücrelerinin membranında lokalizedir

C) Disakkaridazlar kolesistokinin uyarısı ile pankreastan salınırlar

D) Disakkaritler ince barsaktan emilemez

E) Enzim indüksiyonu ile sentezi uyarılamayan disakkaridaz laktazdır

50 - C

Kolesistokinin safra kesesi ve pankreas salgısının barsağa boşaltılmasını sağlar. İnce barsak enzim salgısı ile direk bir bağlantısı 
yoktur.

Karbonhidrat sindirimi sırasında asidik mide içeriği ince barsağa gelince, barsak mukoza hücrelerinden salgılanan sekretin etki-
siyle pankreastan salınan bikarbonat pH’ı bazik değerlere taşır. Pankreatik α-amilaz etkisiyle midede inhibe olan sindirim yeniden 
başlar. α-amilaz α 1,4 glikozid bağlarını hidroliz eder, sükraz-izomaltaz enzimi ise sükrazı ve α 1,6 glikozid bağlarını hidroliz eder.

İnce barsak mukoza hücrelerinde sentezlenen laktaz, maltaz ve sükraz-izomaltaz enzimleri ile limit dekstrinler, maltoz ve izomalto-
zun sindirimi monosakkaritlere kadar devam eder. Böylece serbest glukoz, galaktoz ve fruktoz açığa çıkar.

Sindirilmeyen disakkaritler emilemez ve barsağa su çeker, bunun sonucunda osmotik diyare meydana gelir. Ayrıca karbonhidratla-
rın bakteriyel fermentasyonu ile diyare artarken, büyük miktarda CO2 ve H2 gazı üretilir.

Bir enzim fazla kullanıldığında sentezi arttırılır, ancak laktaz enzimi indüklenemeyen enzimdir.
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51. Aspartat aşağıdaki yapılardan hangisinin sentez reaksiyonlarında yer almaz?

A) Arjinin

B) Oksaloasetat

C) Adenin

D) Urasil

E) Üre

51 - A

Aspartat önemli sentez reaksiyonlarında bulunur:

•	 Aspartat pürin ve pirimidin halka yapısına katılır (adenin, guanin, urasil, sitozin timin yapısına katılır).

•	 Üre döngüsünde her döngüye bir aspartat katıldığı için ürenin azotlarından biri aspartattan gelir.

•	 Transamiasyonla amin grubunu α-katoglutarata vererek oksaloasetata dönüşür.

•	 Aspartat dekarboksilasyonu ile β-alanin oluşur.

•	 Aspartat bir amin grubu daha eklendiğinde asparajine dönüşür.

52. Aşağıdakilerden hangisi pentoz fosfat yolunun amaçları arasında yer almaz?

A) Riboz 5-fosfat oluşumu

B) NADPH oluşumu

C) Mukopolisakkarit öncüllerinin sentezi

D) Hidrojen peroksitin detoksifikasyonu

E) Okside glutatyonun indirgenmesi

52 - C

Mukopolisakkarit öncülleri glukozamin, galaktozamin, ve asidik şekerlerdir, pentoz fosfat yolunda değil farklı enzimatik biyo-
sentezler ile elde edilirler.

Pentoz fosfat yolu (heksoz monofosfat şantı) sitozolde iki aşamadan oluşan reaksiyonlar dizisidir. Bu yolda, ATP tüketilmez veya 
üretilmez.

1. Aşama tek yönlüdür ve oksidatif reaksiyonlardan oluşur. Her bir glukoz 6-P için 2 adet NADPH ve ribuloz 5-P üretilir.

2.  Aşama reversibl non-oksidatif reaksiyonlar: 3,4,5, ve 7 C’lu şekerlerin birbirine dönüşümünü sağlar.

NADPH kimyasal enerjiyi indirgen güç olarak taşır ve genellikle enerji gerektiren biyosentez reaksiyonlarında kullanılır. Pentoz fos-
fat yolu, yağ asidi ve steroid sentezleyen meme dokusu, adrenal korteks, karaciğer, yağ dokusunda ve eritrositlerde yoğun olarak 
aktiftir.

NADPH Kullanım Yerleri:

1. İndirgeyici biosentez reaksiyonları (yağ asiti ve kolesterol sentezi)

2. H2O2’nin redüksiyonu sırasında okside glutatyonun redüksiyonu

3. Sitokrom P-450 sistemi (detoksifikasyon)

4. Beyaz kan hücrelerinin fagositozunda hipokloröz asit oluşumu
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53. Aşağıda verilen nükleotid dönüşümlerinden hangisinde oluşan ürün reaksiyona giren nükleotidin metillenmiş formudur?

A) ADP  dADP

B) AMP  GMP

C) dUMP  dCMP

D) dUMP  TMP

E) dAMP  dGMP

53 - D

Timidilat sentaz reaksiyonu pirimidin sentezinin en önemli basamağıdır. Bu basamağın enzimi timidilat sentaz N5, N10-metilen 
tetrahidrofolat sayesinde dUMP’ı metilleyerek TMP’a dönüştürür.

Diğer nükleotidlerden farklı olarak TMP sentezlenmeden önce riboz şeker deoksiriboza redüklenir.

54. Aşağıdaki enzimlerden hangisi bağırsakta sentezlenir?

A) Pepsin 

B) Tripsin

C) Karboksipeptidaz A 

D) Karboksipeptidaz B

E) Enteropeptidaz

54 - E

Enteropeptidaz, intestinal hücreler tarafından üretilir ve tripsinojeni tripsin haline çevirir. Pepsin, midede etkilidir ve HCl ile karşı-
laşan pepsinojen tarafından üretilir. Tripsin enteropeptidazdır ve arginin ve lizin artıklarının karbonil ucundaki peptid bağlarını par-
çalar. Karboksipeptidaz A ve B, pankreatik ekzopeptidazlardır, bir polipeptid zincirinin C-terminal ucundan bir amino asit ayırırlar.

Aşağıdaki sindirim enzimlerinin dışında kalan enzimlerin hemen hepsi pankreastan salgılanırlar.

1. Aminopeptidaz ve dipeptidaz (ince barsak)

2. Enterokinaz (ince barsak)

3. Disakkaridazlar (maltaz, laktaz, sükraz-izomaltaz) (ince barsak)

4. Pepsin (Mide)

55. Gram boyasıyla boyanmayan ve ökaryot mikroorganizmalar (mantar ve parazit) gibi lineer DNA yapısı gösteren prokaryot 
mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borrelia recurrentis

B) Mycoplasma pneumoniae

C) Chlaydia trachomatis

D) Treponema pallidum

E) Rickettsia conori

55 - A 

Borrelia türü prokaryot (bakteriler ana grubu oluşturur) mikroorganizmalar ökaryotlar (mantar ve parazitler) gibi lineer (diploid) 
DNA yapısı içerir. Borrelia türleri Gram boyasıyla boyanmaz, Giemza boyasıyla boyanabilirler.
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Gram boyası ile boyanmayan mikroorganizmalar

•	 Mycobacteri türleri (M.tuberculosis ve atipik mikobakter)

•	 Clamidya ve Ricketsiya’lar; Giemza ile boyanır

•	 Mycoplasma ve Ureaplasma’lar 

•	 Spiroketler 

•	 Legionella boyayı zor alır.

56. Gram pozitif bakterilerde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunur?

A) Endotoksin

B) Dış zar

C) Periplazmik aralık

D) Ribitol fosfat

E) O somatik antijen

56 - D 

Teikoik Asit, ribitol fosfat, gliserol fosfat polimerlerinden  oluşur ve sadece Gram(+) bakteri duvarında bulunur.

•	 Teikoik asit,  gram (+)’lerin yüzey antijenitesini sağlar. Faj için reseptör bulundurur ve tutunmaya (adez-
yon) aracılık eder. Yüzeyel proteinleri içerebilir (S. aureus’un A proteini gibi). 

•	 Lipoteikoik asit zayıf endotoksin benzeri etki gösterebilir. 

57. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kapsüler polisakkarit aşısı mevcuttur?

A) Corynebacterium diphteria

B) Clostridium tetani

C) Salmonella typhi

D) Bacillus anthracis

E) Borrelia burgdorferi

57 - C 

Seçeneklerde yer alan  Salmonella typhi’nin Vi antijeni (polisakkarit kapsül antijenidir)’nden elde edilen aşı polisakkarit aşıdır Diğer 
kapsüler polisakkarit aşılar; pnömokok, meningokok ve Haemophilus influenzae tip B (Hib) aşılarıdır.

Tablo: Bakteri aşıları

Aşı Canlı
(Attenüe) Aşıları

İnaktif 
(ölü) Aşılar

Rekombinan
(Subünit içeren) Aşılar

Kapsüler polisakkarit aşılar Toksoid 
aşılar

Bakteri BCG (Mycobacterium 
bovis)
Tularemi
Tifo (Oral)
Kolera (Oral)

Şarbon (Bacillus anthracis) 
Kolera (Vibrio cholera) 
Veba (Yersinia pestis) 
Tifüs (Rickettsia prowazekii)
Q ateşi (Coxiella burnetii) 

Borrellia burgdorferi-Lyme 
hastalığı (OspA proteini)

-  Streptococcus pneumoniae
-  Haemophilus influenzae tip b
-  Neisseria meningitidis (A, C, Y ve W135)
-  Salmonella typhi
   (Vi polisakkarit)

Difteri
Boğmaca
Tetanoz 
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58. Katalaz testi pozitif, koagülazı negatif, basitrasine duyarlı olan Gram pozitif kok aşağıdakilerden hangisidir?

A) Staphylococcus aureus

B) Staphylococcus epidermidis

C) Streptococcus pyogenes

D) Micrococus luteus

E) Streptococcus agalactiae

58 - D 

Soruda Micrococcus türleri (spp) tanımlanmaktadır. Microcococus spp. katalaz testi pozitif olmasıyla stafilokoklarla karışır. Stafilo-
koklar katalaz pozitif olmasına rağmen, basitrasine dirençlidir. Mikrokoklar ise katalaz pozitif, basitrasine duyarlıdır. 

Tablo: Stafilokokların ayırt edici tanısı

Önemli özellikler S. aureus S. epidermidis S. saprophyticus Mikrokok
Katalaz + + + +
Koagülaz (Clumping faktör) + - - -
Hemoliz Beta Gama Gama Gama
Protein A + - - -
Mannitol fermentasyonu +

Sarı koloniler

- - -

DNAase + - - -
Novobiyosin Duyarlı Duyarlı Dirençli Duyarlı
Basitrasin Dirençli Dirençli Dirençli Duyarlı

•	 Staphylococus aureus, katalaz pozitif, koagülaz (Clumping faktör) pozitif, protein A (IgG’nin Fc  parçasına bağ-
lanarak kompleman aktivasyonu ve antikora bağlı sitotoksisite reaksiyonunu önler) DNA’ase pozitiftir, manni-
tol tuz agar besiyerinde mannitolü hidrolize eder. Diğer stafiloklarda koagülaz, DNA’ase ve protein A negatif 
olup, mannitolü hidrolize etmez. 

•	 Staphylococcus epidermidis’in glikokalikssine Slime faktör adı verilir ve slime faktörü ile en fazla katater, şant 
ve protez infeksiyonu etkenidir.

59. Pseudomonas aeruginosa ile Enterobactericea ailesinde yer alan Salmonella, Shigella vb. gram negatif bakterilerin ayrı-
mında en uygun mikrobiyolojik ayrım testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katalaz testi

B) Süperoksit dismutaz

C) Oksidaz testi

D) CAMP testi

E) Üreaz testi 

59 - C 

Enterobactericea ailesi üyeleri (E.coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella vb.) Oksidaz (Sitokrom oksidaz) negatif olmasıyla Pseudo-
monas aeruginosa’dan ayrılır. Pseudomonas aeruginosa oksidaz pozitif ve hareketlidir. 
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Enterobactericea  ailesi (E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus v.) üyelerinin özellikleri 

1. Gram negatif basillerdir.

2. Fakültatif anaerob (Oksidayon/Fermentasyon)

3. Katalaz pozitif

4. Oksidaz (Sitokrom oksidaz) negatif

5. Salmonella, E.coli ve Proteus peritriköz flagellayla hareketlidir (Shigella ve Klebsiella ise hareketsiz).

6. Glikozdan asit ve gaz oluştururlar (S. typhi, Shigella ve Yersinea gaz oluşturmaz).

8. Nitratları nitrite indirgerler. 

9. MacConkey (MAC) ve eosin methylene blue (EMB) agarda iyi ürerler. Bu besiyerlerinde bakterinin laktoza etkisi araştırılır

LAKTOZ pozitif Enterobactericea ailesi üyeleri: E.coli, Klebsiella  türleri (spp.), Enterobacter spp. (L-E-K-E,  olarak ezberlenebilir) 

Laktoz negatif  Enterobactericea ailesi üyeleri: Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp., Yersinia spp., Morganella spp.

60. Aşağıdaki bakterilerden hangisi sefalosporinlere doğal dirençlidir?

A) E. coli

B) Listeria monocytogenes

C) Enterobacter cloacae

D) Streptococcus pneumoniae

E) Klebsiella pneumoniae

60 - B

Listeria monocytogenes; gram pozitif, zoonotik infeksiyon etkeni olup sefalosporinlere doğal dirençlidir.

Sefalosporinlere (örneğin seftriakson) doğal dirençli mikroorganizmalar;

•	 Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (5. Kuşakta yer alan seftabiprol ve seftarolin hariç. Bu iki antibiyo-
tik MRSA infeksiyonlarında kullanılabilir.)

•	 Enterokoklar **

•	 Hücre duvarı yapısı olmayan bakteriler (Protoplast, sferoplast, L form bakteri, Mycoplasma türleri (spp.), 
Ureaplasma spp., Chlamydia  spp.) 

•	 Legionella pneumophila 

•	 Listeria monocytogenes 

61. Endokardite neden olan geç kültür pozitif endokardit etkeni olan HACEK grubu bakteriler içerisinde hangisi yer almaz?

A) Eikenella corrodens

B) Kingella kingae

C) Actinobacillus actinomycetemcomitans

D) Haemophius  influenzae

E) Cardiobacterium hominis
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61 - D

Haemophius influenzae, HACEK grubu bakteriler içerisinde yer almaz. 

HACEK grubu bakteriler (Geç kültür pozitif  endokardit etkenleri)

• Haemophilus aphrophilus/paraphrophilus 

• Actinobacillus actinomycetemcomitans 

• Cardiobacterium hominis 

• Eikenella corrodens (İnsan ısırığı etkeni) 

• Kingella kingae’dir 

• Oral floradaki Gram negatif basil veya kokobasiller. 

Subakut endokardite (%5) neden olur, üremeleri için yüksek düzeyde CO2 gerekir. Kanlı ve çukulatalı agarda ürerler ancak Mac 
Conkey agarda zor ürerler. 

62. Atipik pnömoni, granülomatöz hepatit ve subakut veya kronik endokardite neden olabilen, Rickettsia grubunda yer alan, 
insanlarda ve hayvanlarda abortusa neden olabilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coxiella burnetii

B) Bartonella hensali

C) Ehlichia chafeensis

D) Rickettsia conori

E) Anaplasma 

62 - A 

Soruda Coxiella burnetii ve neden olduğu klinik tablolar (atipik pnömoni, granülomatöz hepatit ve subakut veya kronik endokardit) 
tanımlanmaktadır.

Coxiella burnetii

• Süt ve solunum yoluyla bulaşır.  Biyogüvenlik kabininde çalışılmalı (B grubu biyoteör ajanı).

• Akut infeksiyonda; Atipik Pnömoni + granülomatöz hepatit, kronik infeksiyon subakut veya kronik endokardit yapar.

• Membran filtresinden (0.45 nm) geçer (Mycoplasma, Campylobacter, L-form bakterigibi) 

• Hayvanlarda ve insanlarda abortusa neden olan zoonotik infeksiyon etkenidir.

• Riketsiyalardan farkı döküntü görülmez, Weil- Felix testi negatiftir. 

• Tanıda en duyarlı yöntem PZR, serolojik yöntemler (Faz 1 ve Faz 2 antjenlerine karşı IgM ve IgG tipi antikorlar)

63. Hayvan ısırığı etkeni bakterilerden hangisi kültürde üretilemez?

A) Pastorella multocida

B) Capnophage canimorcus

C) Spirillum minus

D) Staphylococcus intermedius

E) Streptobacillus moniliformis
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63 - C 

Potansiyel bir soru!

Spirillum minus, fare ısırığı hastalığı etkeni olup kültürde üremez. Diğer seçeneklerdeki bakteriler kültürde üretilebilir. 

•	 Spirillum minus ve Streptobacillus moniliformis her ikisi de fare ısırığı hastalığı adı verilen zoonotik infeksiyonun etkenidir. 
Her iki etken de farelerin ağız florasında bulunur. 

•	 Fare ısırığı hastalığına neden olan bu iki bakteri farklı coğrafik bölgelerde görülür ve  farklı 2 klinik tabloya neden olur. 

•	 Spirillum minus infeksiyonu (Spirillosis) fare ısırığı ile bulaşan kıvrık şekilli Gram negatif spiroket grubunda yer alan ba-
sildir ve nadiren fare ısırığı hastalığına neden olur, Asya kıtasında yaygındır ve yaptığı hastalık Sudoku hastalığı olarak da 
isimlendirilir. Spirillum minus kültürde üretiemez, tanısında Giemsa boyama ile karanlık alan mikroskobunda etkenin 
görülmesi ile tanı konulur.

•	 Streptobacillosis etkeni ise Streptobacillus moniliformis olup fare ısırığı hastalığının en sık etkenidir. Streptobacillus monili-
formis  Kuzey Amerika kıtasında yaygındır. Epidemik artritik eritem olarak da bilinir. Fare ısırığı dışında kontamine sütlerden 
de bulaşabilir. Haverhill ateşi adı da verilir. Streptobacillus moniliformis kültürde üretilebilir. Kan kültür şişelerinde bulunan 
Sodyum polianetol sülfonat (SPS) bu bakterinin üremesini inhibe eder. 

Kültürde (sıvı, katı ve doku kültüründe) üretilemeyen bakteriler

•	 Mycobacterium lepra (Lepra hastalığı etkeni, burun veya kaş kazıntısının EZN boyaması ile tanı konur)

•	 Treponema pallidum (Sfiliz etkeni, tanıda karanlık alan mikroskopisi ve serolojik testler  kullanılır)

•	 Spirillum minus (Fare ısırığı bölgesindeki pürülan akıntıdan Giemsa ile karanlık alan mikroskopik incelemesi yapılır) 

64. Sıcakta zenginleştirme yöntemi (42⁰C’de) ile kültürleri mikroaerofil şartlarda üretilebilen, oksidaz pozitif, hareketli, zoo-
notik infeksiyon etkeni gram negatif basil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Campylobacter jejuni

B) Yersinia enterocolitica

C) Helicobacter pylori

D) Listeria monocytogenes

E) Vibrio parahemolyticus 

64 - A 

Campylobacter jejuni

• Martı kanadı şeklinde mikroaerofilik  gram negatif basil, zoonozdur. 

• Mikroaerofilik, oksidaz ve katalaz testi pozitiftir.

• Diyareden yaklaşık 2-3 hafta sonra Guillain-Barre sendromu (akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati) gelişebilir (0:19 
serotipi).

• Mikroskopi: Gaitanın boyalı mikroskobik incelemesiyle vakaların %30-50’ine tanı kanabilir.

• Karanlık alan veya faz kontrast mikroskobuyla incelenirse tipik ok gibi kayma hareketi görülür.

• Mikroaerofilik ortamda, CCDA agar, Skirrow ve Campy-BAP ‘da ürer.

• Membran filtrasyon yöntemi (0.45 μm’lik)  ile izole edilebilir.

• Hippurat hidrolizi (+),  420C’de üremesi (Sıcakta zenginleştirme) ile  diğer türlerden ayrılır.

• H. pylori üreaz (+) olmasıyla Camylobacterlerden ayırt edilir.
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65. Aşağıdaki mantarlardan hangisi amfoterisin B’ye doğal direnç gösterir?

A) Fusarium solani

B) Candida krusei

C) Aspergillus fumigatus

D) Candida lucitaniea

E) Aspergillus niger 

65 - D 

Candida lucitaniea amfoterisin B’ye doğal dirençli maya mantarı, Aspergillus terreus ise amfoterisin B’ye doğal dirençli küf manta-
rıdır. Dermatofitler (Epidermophyton, Microsporum ve Trichophyton türleri) amfoterisin-B’ye doğal dirençlidir. 

Tablo: Antifungallere doğal dirençli mantarlar

Antifungal Flukonazol Flusitozin Ketakonazol Amfoterisin B
Dirençli mantar Aspergillus

C. crusei
C. galabrata*

Aspergillus
Dimorfik mantarlar

Aspergillus Dermatofitler (poliyenlere dirençlidir)
Aspergillusterreus
Candidalusitaniae

66. Crytococcus neoformans’a ilişkin hangi ifade yanlıştır?

A) Fırsatçı mikoz etkeni olup, primer infeksiyonu akciğer tutulumu yapar. 

B) Polisakkarit kapsül yapısı çini mürekkebi ve müsikarmin boyası ile gösterilebilir.

C) Fenol oksidaz enzimi ve melanin pigmenti içerir.

D) Termal dimorfizim gösterir.

E) HIV/AIDS hastalarında granülomatöz menenjite neden olur.

66 - D

•	 Crytococcus neoformans, monomorfik (tek şekilli) maya mantarıdır, dimorfik (bifazik) özellik göstermez.

•	 Termal dimorfik (bifazik)  mantarlar; 25⁰C’de doğada saprofit (küf)  formunda, 37⁰C’de ise  dokularda patojen formu olan 
maya formunda bulunan mantarlardır.

•	 Başlıca dimorfik mantarlar ve neden olduğu hastalıklar tabloda gösterilmiştir.

Tablo: Dimorfik mantarlar

Dimorfik Mantarlar Grup Tedavi

Histoplasmacapsulatum
Blastomycesdermatidis
Paracoccoidesbrasiliensis
Coccidiodesimmitis

Sistemik mikoz Dimorfik mantarların tedavide ilk tercihitrakonazol’dür.Şiddetli 
enfeksiyonlarda Amfoterisin B deoksikolat kullanılır. Sporothrix’in 
deri enfeksiyonlarının tedavisinde potasyum iyodürlü oral damla 
kullanılır. Paracoccoides’in tedavisinde sülfonamidler kullanılabilir 
fakat etkinlği azollerden daha düşüktür.  

Sporothrixschenckii Deri altı mikozu

Penicilliummarneffei Fırsatçı mikoz
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67. Hayvan ısırığı sonucu insanlara bulaşabilen (zoonotik), konidiaların solunması ile bulaşan ve 37⁰C’deki formu tek tomur-
cuk çift zonlu maya hücresi şeklinde görülen dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Histoplasma capsulatum

B) Blastomyces dermatidis

C) Coccidioides immitis

D) Paracoccioides brasiliensis

E) Sporotrix scheinkei

67 - B 

Blastomyces dermatidis, at ve köpek ısırığı ile bulaşabilir, veteriner hekimlerde meslek hastalığı şeklinde görülebilir.

Blastomyces dermatidis

• Mayası çift zonlu tek tomurcuklu (armut gibi)

• Genellikle asemptomatik infeksiyon 

• Pulmoner semptomlar, akciğerde kitle (akciğer kanseri  ile karışabilir) 

• Yaygın enfeksiyonda en sık cilt tutulumu yapabilir, deride ülseratif granülomatöz cilt lezyonu

• Blastomikoz  köpek ve at ısırığıyla (zoonoz) bulaşabilir. (Veterinerlerde sık)

• Vaginal blastomikozlu partnerden cinsel yolla bulaşabilir. *** 

• Tanısında serolojik testi kullanılabilir. 

• Tedavide itrakonazol ağır olguda amfoterisin B kullanılabilir.

68. Göz ve diğer organlarda tutulum yaparak visseral larva migransa neden olan  nematod aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necator americanus 

B) Fasciola hepatica

C) Toxocara cati

D) Ancylostoma brasiliensis

E) Trichinella spiralis 

68 - C

Visseral larva migrans etkenleri; Toxocara cati (kedilerden bulaşır) ve Toxocara canis (köpeklerden bulaşır)’dir. 

• Toxocara canis ve Toxocara cati, visseral veya oküler larva migrans etkenidir.

• Toxocara canis köpek, Toxocara cati kedilerin çıkarttğı yumurtaların oral yolla alınmasıyla bulaşır.

• Yalnız larvalarıyla hastalık yapar (Şaşkın parazit).

• Larvalar dokularda eozinofilik granülom yapar.

• Çocuklarda en sık görülen zoonozdur. 

• Göz tutulumu Retinoblastomla karışabilir ve körlük yapabilir.

• Tanı: Seroloji, Tedavi: Dietlkarbamazin ve kortkosteroid uygulanır.
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69. İmmunyetmezlikli hastalarda süperinfeksiyon ve sepsise neden olabilen, filariform larva formunun cildi penetrasyon ile 
bulaşan ve tanısı dışkıda rhabdidiform larvalarının görülmesi ile tanı konulan helmint aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Schistosoma haematobium

B) Necator americanus

C) Schistosoma japonicum

D) Strongyloides stercoralis

E) Ancylostoma duodenale

69 - D

Soruda Strongyloides stercoralis’in bulaş şekli, kliniği ve tanısı tanımlanmaktadır.

• Strongyloides stercoralis, yaşam döngüsünü insan vücudunda tamamlar. 

• İnfektif formu olan filariform larvanın cilde penetrasyonu ile bulaşır.

 Larvalar kan yoluyla akciğere gelir. 

 Otoenfeksiyon: Barsak boşluğunda bazı nonpatojen rabditform larvalar patojen olan flariform larvaya döner, buna internal 
otoenfeksiyon denir. 

 Erişkin formu toprakta bulunan tek parazittir. TUS!

 Hiperenfeksiyon: İmmünyetmezliklerde  (AIDS, kanser, kortkosteroid vb) otoenfeksiyon sonucunda larvaların sistemik yayı-
lım gösterir. TUS!

• Akciğer (pnömoni), kalp ve SSS (menenjit) tutulur, otoenfeksiyon sonucunda enterik bakterilere bağlı sepsis gelişebilir. 
Tanı: Balgam, dışkı ve  dokularda rabditform larvalar, Eozinofili 

• Tedavi:  Tiabendazol, mebendazol veya ivermektin

70. Domuz etinde bulunan cystiserkus cellulosa isimli larva formunun veya domuz dışkısında bulunan parazitin yumurta-
larının ağız yoluyla alınması ile insanlara bulaşabilen, insanların hem ara konak hem de kesin konak olabildiği paraziter 
infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trichinella spiralis

B) Teania solium

C) Anisakis simpleks

D) Diphylobotrium caninum

E) Toxocara canis

70 - B 

Soruda Taenia solium (Domuz tenyası)’un bulaş şekli tanımlanmaktadır. 

•	 Taenia solium: Domuz etindeki cysticercus cellulosa’nın oral yolla alınmasıyla bulaşır.

•	 Taenia solium’un yumurtası da bulaşıcıdır (T.saginata’nın değil) 

•	 Bu nedenle insan hem kesin konak hem de ara konak olabilir. **

•	 İnsan ara konak olura larvalar SSS, göz ve kalbi tutar (Sistiserkozis) Beyinde kistik lezyonlarına Nörosistiserkozis denir.

•	 Tedavide Niklozamid, sistiserkoziste cerrahi veya Prazikuantel
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71. Doku makrofajları içerisinde yer alan ve MHC-II molekülü içeren  immun sistem hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Germinal merkez dendritik hücreler

B) Folliküler dendritik hücreler

C) NK hücresi

D) Plazma hücresi 

E) Th17

71 - A

Doku makrofajları: Monositler kan dolaşımındaki antijenleri T lenfositlere sunar, monositler dokulara geçtiğinde doku makrofajı 
(histiosit) adı verilir.

Santral sinir sisteminde mikroglia hücreleri, karaciğerde Kupffer hücresi (hepatit B ve C virüslerini MHC-I ile CD8+ T lenfosite su-
nar),  akciğerde alveoler makrofajlar, kemikte osteoklast hücresi, deride Langerhans hücresi, dalak ve lenf bezlerinde dendritik 
hücreler ,böbrekte intraglomerüler mezangial makrofajlardan oluşur.

Dendritik hücrelerin 2 alt grubu bulunur. 

•	 Foliküler dendritik hücreler lenf düğümleri, dalak ve tonsillerdeki lenf foliküllerinde bulunurlar. 

•	 Antijen sunan bu hücreler komşu lenfoid hücrelerin arasına uzanan çok sayıda sitoplazmik uzantılar (dendrit) içerir. Dalakta 
beyaz pulpada fazla miktarda bulunur ve MHC sınıf II molekülü içermezler. 

•	 Oysa  lenf düğümlerinde germinal merkezde yoğun olarak bulunan germinal merkez dendritik hücreler ise MHC sınıf II mo-
lekülü içerir. 

72. Paraziter infeksiyonlarda sayısı ve oranı artan, yıkım ürünü Charkot-Leydin kristalleri olan immun sistem hücresi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Bazofiller

B) Mast hücresi

C) Eozinofiller

D) Monosit

E) Plazma hücresi

72 - C

Eozinofil özellkileri 

• Paraziter olaylar ve bazı allerjik olaylarda artar.

• Eozinofil uyarımı: Parazitten salınan sistein proteaz ve T lenfositten salınan IL-5  uyarır. Kortikosteroidler  sayısını azaltır.

• Charcot – Leyden kristalleri yıkım ürünüdür. 

• Heminitlere karşı vücut savunmasında görev alırlar.

• Tip 1 aşırı duyarlılık tepkimelerini durdurabilmek için histaminaz salarlar.

• Fagositoz kapasiteleri sınırlıdır.
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73. Antijen sunan hücre ile T lenfosit etkileşiminde sekonder sinyal etkileşiminde inhibisyona neden olarak, periferik toleran-
sa neden olabilen molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) CTLA-4

B) CD2

C) LFA-3

D) ICAM-1

E) CD3

73 - A 

CTLA-4 özellikleri

•	 CTLA-4 (Sitotoksik T lenfosit antijeni-4) aktive T lenfositlerde bulunur. 

•	 Makrofajda bulunan B7 reseptörü ile T lenfositte bulunan CD28 etkileşiminin (sekonder sinyal etkileşimi, kostimülatör etki-
leşim) negatif düzenleyicisidir. 

•	 Sekonder sinyal etkileşimi (B7-CD28 etkileşimi) sürekli olursa T lenfositler sürekli aktive halde kalır, bu durumda otoimmun 
hastalıklar gelişebilir. CTLA-4 (CD152) bu etkileşimi bloke eder.  

74. Hayvanlarda sarkoma neden olmasına rağmen insanlarda kansere neden olmayan, onkojenik zarfsız, DNA virüsü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Parvovirüs B19

B) HHV tip 8

C) BK virüs

D) Adenovirüs

E) JC virüs

74 - D

Adenovirüsler hayvanlarda kansere (sarkoma) neden olmasına rağmen, insanlarda kansere neden olmaz.

Başlıca onkojenik virüsler ve neden oldukları kanserler tabloda gösterilmiştir.

Virüs Ailesi Virüs Transformasyon mekanizması Oluşturduğu Kanser
Papavoviradae (DNA) HPV E6 ve E7 proteinleri Servikal squamöz hücreli kanser

Orofaringeal kanser
Larinks papillomu (çocuklarda)

SV40 t antijeni Hamsterda beyin ve kemik kanseri ile mezotelyoma (?)
BK ve JC İnsanda kanser yaptığı gösterilememiştir

Herpesviridae (DNA) EBV EBNA ve LMP,
Burkitt (c- myc proteinleri)

Nazofarinks kanseri 
Burkitt lenfoma (Afrikalı çocuklarda) B hücre lenfoması

HHV tip 8 V- gpcr
V- siklin

Kaposi sarkomu
Primer effüzyon lenfoması

Hepadnaviridae (DNA) HBV X proteini Hepatosellüler kanser
Adenoviridae (DNA) Adenovirüs E1A ve E1B proteinleri Hayvanlarda sarkom yapmasına rağmen insanda kanser 

yaptığı gösterilememiştir 
Flaviviradae (RNA) HCV Kor proteini ve NS3 proteini Hepatosellüler kanser (en sık)
Retroviridae (RNA) HTLV-1 Tax (IL-2) Erişkin T hücreli lösemi/lenfoma

HTLV- 2 Saçlı hücreli lösemi
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75. İmmunsüpresif çocuklarda Hechts pnömonisine neden olan, zarflı, RNA virüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sitomegalovirüs (CMV)

B) BK virüs

C) Rubeola

D) Respiratuvar sinsityal virüs

E) Rubella 

75 - C

Rubeola (Kızamık) komplikasyon olarak immunsüpresif çocuklarda Hechts pnömonisine neden olabilir.

Kızamık (Rubeola) Komplikasyonları: 

•	 En sık görülen otitis media’dır.

•	 Ölümlerin en sık nedeni pnömonidir.

•	 En mortal komplikasyon ensefalit’tir. 

•	 Subakut Sklerozan Panensefalit: Kızamık virüsü M proteininde defekt  vardır, virüs konak hücreden tomurcuk-
lanamaz.

•	 Sinir hücrelerinde demiyelinizasyon gelişir, inkübasyon  süresi  ortalama 6-7 yıldır.

•	 BOS ve serumunda  kızamık IgG ttresi (+) (IgM tespit edilemez)

•	 Hecht pnömonisi: Hücresel immün yetmezliği olan bireylerde döküntünün görülmediği dev hücreli pnömonidir.

76. Latent veya yavaş virüs infeksiyonuna neden olmayan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

A) HSV-tip 1

B) CMV

C) JC  virüs

D) Rubeola 

E) İnfluenza A  virüsü

76 - E

İnfluenza akut seyirli, kısa inkübasyon süreli bir viral solunum yolu infeksiyonuna neden olabilir, latent veya yavaş virüs infeksiyo-
nuna neden olmaz.

Latent  veya persitan infeksiyona neden olabilen virüsler; Herpes virüsler (HSV-1, HSV-2, CMV, HHV-6, EBV, HHV-
8 vb.), Polyoma virüsler (BK, JC, SV40, MCV), Adenovirüsler, HIV virüsü

Yavaş virüs infeksiyonu etkenleri; Kızamık (Rubeola) infeksiyonuna bağlı Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)

Kızamıkçık (Rubella)→ Progresif Rubella panensefaliti

JC virüs (HIV/AIDS pozitif hastalarda) →Progresif multifokal lökoensefalopati 



Temel Bilimler / T 49 - 3

39 www.tusem.com.tr

77. Metaplazi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Normal matür hücrenin yerinin başka matür bir hücre alır

B) En sık epitel dokuda görülür

C) A vitamini eksikliğinde solunum epitelinde skuamoz metaplazi görülür

D) Barret özefagusu zemininden özefagusta adenokanser gelişebilir

E) Patogenezde fenotipik değişiklik baskındır

77 - E

METAPLAZİ

Kronik irritasyon sonucu oluşur. Normal matür bir hücrenin yerini başka matür bir hücrenin almasıdır. En sık epitel dokuda görülür 
ve en sık formu columnar epitelin yerini skuamoz epitelin almasıdır.

Sigara içenlerde solunum epitelinde, taş varlıgında tükrük bezlerinde ve pankreas kanallarında ve A vitamini eksikliğinde solunum 
sisteminde skuamoz metaplazi görülür. 

Kronik gastroözefagial reflü durumunda özefagusta bulunan skuamoz hücrelerin yerini intestinal hücre benzeri columnar hücreler 
alır. (barret özefagusu) önemlidir çünkü zemininden özefagustan adenokanser gelişebilir. 

Travma sonrası iskelet kasında kemik formasyonunun gelişmesine myozitis ossifikans denmektedir. 

Metaplazideki bu değişiklikler fenotipik değildir, kök hücrelerin yeniden programlanmasıyla olur. 

İrritasyon uzun süre devam ederse metaplazi zemininden displazi ve sonrasında kanser başlangıcı görülebilir.

78. Akut inflamasyondaki vasküler değişiklikler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlk oluşan vasküler değişik arteriollerdeki vazodilatasyondur

B) Mikrovasküler geçirgenlik artışından majör sorumlu mekanizma endotelyal kontraksiyondur

C) Mikrovasküler geçirgenlik artışının en önemli nedeni histamin salınımıdır

D) Güneş yanığı durumunda mikrovasküler geçirgenlik artışı geç dönemde gelişir

E) Transitoz’dan sorumlu ajan PDGF’dir

78 - E 

MİKROVASKÜLER GEÇİRGENLİK ARTIŞI 

Endotel hücreleri kontrakte olurlar ve aralarında küçük boşluklar oluşur. Buna venüller gap formasyonu ya da endotelyal kont-
raksiyon denir.  Endotel kontraksiyonu mikrovasküler geçirgenlikten major sorumlu olan mekanizmadır. En önemli nedeni his-
tamin olmakla beraber biradikinin, lökotrienler ve diğer kimyasal mediatörler de rol oynar. Çoğunlukla hızlı bir şekilde ortaya 
cıkar(ort 15-30 dk) fakat günes yanığı gibi durumlarda 2-12 saat gibi geç ortaya çıkabilir (uzamış geçirgenlik artışı).

AKUT İLTİHAPTA VASKULER GEÇİRGENLİĞİ ARTIRAN FAKTÖRLER 

•	 Venüller gap fomasyonu/endotelyal kontraksiyon → en sık

•	 Direkt endotel zedelenmesi → yanıklar, toksinler, nötrofiller

•	 Endotelyal geçirgenlik artışı (transitoz) → VEGF rol oynar 

•	 Yeni sentezlenen immatür damarlarda sızıntılar



Temel Bilimler / T 49 - 3

40www.tusem.com.tr

79. Hipovolemik şokun evreleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Non progresif fazda dokularda hipoksi görülmez 

B) İrreversibl fazda akut tubuler nekroz sık görülür

C) Progresif fazda metabolik asidoz tablosu hakimdir

D) Non progresif fazda nörohumeral aktivasyon ile bütün damarlarda vazokonstüksiyon görülür

E) Non progresif fazda baroreseptör aktivasyonu mevcuttur

79 - D

A. Non progresif faz: Hayati organların perfüzyonun sağlamak amacıyla nörohumoral mekanizlarda aktivasyon olur. 

1. Baroreseptör aktivasyonu: RAA aktivasyonu, katekolamin deşarjı, ADH salınımı ve sempatik aktivasyon görülür. Deri 
septik şokun aksine soluk ve soğuktur. 

2. Periferik vazokontriksiyon, taşikardi ve renal su tutulumunun artması görülür fakat hayati organlar olan serebral ve 
koroner arterlerde vazokonstriksiyon görülmez.

B. Progresif faz: Dokularda hipoksinin görüldüğü evredir. Anaerobik solunum sonucu dokularda laktik asit birikir ve pH azalır, 
sonuç olarak metabolik asidoz gelişir. 

C. İrrevesibl faz: Yaygın olarak tüm vücutta hücre hasarı görülür. Bağırsak florası sistemik dolaşıma geçer ve septik tablo ortaya 
çıkar. Bu fazda akut tübüler nekroz, anüri, akut böbrek yetmezliği ve sonrasında ölüm gerçekleşir. 

80. Aşağıda antijen sunan hücrelerden hangisi CD4 T lenfositlere antijen sunumu yapmaz?

A) Makrofaj

B) Langerhans hücreleri

C) İnterdigitan dendritik hücreler

D) Folliküler denritik hücreler

E) Hoffbauer hücresi 

80 - D

Dendritik Hücreler

1. Genel olarak interdigitan dendritik hücreler olarak da bilinirler. Bu hücrelerde en yüksek oranda MHC II ekspresyonu olduğu 
için protein yapıda antijenleri T lenfositlere sunan en önemli hücrelerdir. Antijenlerin çok olduğu epitel altında veya organlar-
daki interstisyel dokuda çokça bulunurlar. Epidermiste lokalize olan immatür dendritik hücrelere langerhans hücreleri denir 

2. Folliküler dendritik hücre tipi dalak ve lenf nodlarında germinal merkezlerde bulunan folliküler denditik hücrelerdir. Bunlar 
diğer tüm antijen sunan hücrelerden farklı olarak T lenfositlere değil de B lenfositlere antijen sunumu yaparlar. C3b ve 
IgG’nin Fc parçası ile antijeni tanırlar.

81. Tip 1 hipersensitivite ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mast hücreleri başlangıç fazında hakim hücrelerdir

B) Semptomlardan ana sorumlu faz erken fazdır

C) Geç faz’da doku hasarında eozinofiller rol oynar

D) Tip 1 hipersensitivitede antijen her zaman egzojen’dir

E) Triptaz C3a üretimine neden olarak anaflatoksin etki meydana gelmesine neden olur



Temel Bilimler / T 49 - 3

41 www.tusem.com.tr

81 - B

Tip 1 (anaflaktoid) hipersensitivite 

Alerjik reaksiyonlardır ve en çok bilineni astım’dır. Başlıca rol alan hücreler CD4 Th2 lenfositler, mast hücreleri ve IgE’dir. 

Tip 1 hipersentisitivite oluşum aşamaları 
Ekzojen antijen vücuda girer → T lenfositlre sunulur.
Th2 hücrelerden İL-4 ile IgE, İL-5 ile eozinofil aktivasyonu, İL-13 ile mukus sekresyonunda artış olur.
IgE antikorları mast hücre yüzeyine yerleşirler, aynı antijenle tekrar karşılaşıldığı zaman mast hücre granülleri aniden fazlaca 
boşalır.

Mast hücre degranülasyonu sonucu alerjik hastalıklar ortaya çıkar.

Başlangıç (hızlı) ve geç faz olmak üzere 2 fazdan oluşur. 

Başlangıç (hızlı) faz Geç faz 
Dakikalar içerisinde başlar Antijenle karşılaşmadan 2-24 saat sonra  başlar.
Mast hücre degranülasyonu ile gelişir (aşırı histamin salınımı) Eozinofil, nötrofil, bazofil, monosit ve CD4 + Th2 lenfositler ile 

doku hasarı yapar.
Vazodilatasyon, vasküler permeabilite artışı, ve geliştiği loka-
lizasyona göre düz kas kontraksiyonu ve glandüler sekresyon 
gerçekleşir.

Eozinofiller bu fazda doku hasarından sorumlu esas eleman-
lardır. 

Eozinofillerden salınan EKP ve MBP ile doku hasarı gerçekleşir.
Tip 1 hipersensitivitede semptomlardan ana sorumlu faz geç 
fazdır.

Tip 1 hipersensitivitede mast hücrelerden salınan mediatörler 
Erken(primer) mediatörler Geç (sekonder) mediatörler 
Vazoaktif aminler (histamin-adenozin): histamin ile düz kas 
kontraksiyonu, vasküler permeabilite artışı, nazal-bronşial-
gastrik bezlerde sekresyon artışı yapar.

Lökotrien B4-C4-D4

Enzimler: nötral proteazlar(triptaz ve kimaz) doku hasarı ya-
parlar ve kinin ve C3a üretimine neden olurlar.

Prostoglandin D2

Proteoglikanlar (heparin ve kondroitin sülfat) PAF
Kemotaktik faktörler (eozinofil kemotaktik faktör ve nötrofilik 
kemotaktik fatör)

Sitokinler: TNF-alfa, İL-1, kemokinler ve Th2 cevabını artrıran 
İL-4

Tip 1 hipersensitiviteye yatkınlık olma durmuna atopi denir. Atopik kişilerde artmış Th2 yanıtına bağlı olarak yüksek İgE ve İL-4 
seviyeleri mevcuttur. Atopik kişilerde aile hikayesi %50 oranındadır.

Bakteriyel cilt enfeksiyonları atopik dermatit ile yüksek oranda ilişkilidir.

Alerjik hastalıkların oranı gittikçe artmaktadır, erken çocukluk döneminde karşılaşılan mikroplar immün sistemi eğitirler bu ne-
denle aşırı çocukluk dönemindeki aşırı hijyen durumu alerjik hastalıkları arttırmaktadır. Bu hipoteze hijyen hipotezi denmektedir. 

Tip 1 hipersentivite örnekleri
Anaflaksi (ilaçlara, arı sokmasına, yemeklere karşı)
Bronşial astım
Alerjik rinit 
İlaç alerjileri
Atopik dermatit
Ürtiker
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82. Aşağıdaki immün yetmezlik sendromlarından hangisi SLAM ilişkili gen (SAP) mutasyonu gözlenir?

A) İzole IgA eksikliği

B) X’e bağlı agamaglobluninemi

C) diGeorge sendromu

D) X’e bağlı lenfoproliferatif sendrom

E) Yaygın değişken immün yetmezlik

82 - D

X’e bağlı lenfoproliferatif sendrom 

Bu hastalıkta EBV’yi elimine etmede yetersizlik vardır. Bunun soncunda ağır enfeksiyoz mononükleoz ve B hücreli lenfomalar 
gelişir. 

En sık saptanan defekt SLAM ilişkili protein (SAP) defektidir. Bu protein ayrıca folliküler T helper hücreler içinde gereklidir. XLP’li 
hastalarda lenf nodlarına germinal merkezler gelişmemiştir. Bu kişilerde sadece EBV enfeksiyonları artar diğer viral patojenlerin 
sayısında artış yoktur.

83. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde RAS sinyal yolu inhibe edilmeden kontrolsüz ve sürekli çalışır? 

A) Nörofibromatozis tip 1

B) Nörofibromatozis tip 2 

C) Gorlin sendromu

D) Cowden sendromu

E) Von hippel lindau sendromu

83 - A

RAS: 

İnsan tümörlerinde en sık görülen proto-onkojen anomalisidir. RAS mutasyonu en yüksek oranda pankreas karsinomu ve kolan-
jioselüler karsinomlarda görülürler.

RAS yolunun MAPK ve PI3K/AKT olmak üzere 2 yolagı vardır.

RAS sinyal yolu GAP (GTPase-akvtive protein) ile inhibe edilir. Nörofibromatozis tip 1’de GAP’sentezi bozulur ve RAS sinyal yolu 
inhibe edilemeden sürekli çalışır.

84. 6 yaşında erkek hasta çabuk yorulma ve sık düşme şikayetleri ile hastaneye geliyor. Fizik muayenede pelvik ve omuz kas-
larında güçsüzlük, her iki gastroknemius kaslarında genişleme görülüyor. Akciğer grafisinde kalpte büyüme mevcuttur. La-
boratuvarda serum kreatin kinazları yüksek. Gastroknemius biopsisinde değişken büyüklük ve şekillerde kas fibrilleri, kas 
fibrillerinde nekrozlar ve fibrozis görülüyor.

 Bu hastada aşağıdaki kardiyak patolojilerden hangisinin görülmesi en olasıdır? 

A) Dilate KMP

B) Hipertrofik KMP

C) Restriktif KMP

D) Chagas hastalığı 

E) Miksoma 
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84 - A

Dilate kardiyomiyopati 

En sık izlenen kardiyomiyopatidir. Genellikle 20-50 yaşlarında izlenir.  

Kontraksiyon işlevi bozulmuştur ve kalp odacıkları genişlemiştir yani sistolik disfonksiyon vardır. Çoğu vaka aileseldir (%30-50). 

Mutasyonlar sıklıkla hücre iskeletini, sarkolemmayı ve nükleer zarfı kodlayan genlerdedir. En sık geçiş paterni otozomal 
dominant’tır ama x-baglı, OR ve mitokondrial  kalıtımlar da görülebilir. 

En sık mutasyon titin kodlayan TTN genidir. 

X’e bağlı geçişte ise distrofin gen mutasyonu görülebilir (duchenne ve becker ile ilişkili)

Dilate Kardiyomiyopatinin diğer sebepleri

Miyokardit Coxsacki B

Alkol Direk asetaldehitin toksik etkisi

Kronik alkol alımın tiamin eksikliğine bağlı gelişen beriberi hastalığı

Adriamisin-doksorubisin

Kobalt

Peripartum dönem Katepsin D’nin prolaktini parçalamasıyla oluşur

Demir Hemokromatozis 

Suprafizyolojik stres Aşırı katekolamin sentezi kontraksiyon band nekrozlarına yol açar (feokromasitoma)

Emosyonel stres durumlarında sol ventrikül etkilendiği ve sol ventrikül yetmezliği olan hastalık 
takotsubo sendromu (kırık kalp sendromudur). Apikal balonlaşma görülür.

85. 70 yaşında kadın 4 aydır baş ağrısı ve yemek yerken çenede ağrı şikayeti ile hastaneye başvuruyor. Fizik muayenede vitallari 
olağan, sag temporal arter belirgin ve palpasyonla ağrılı. Laboratuvar testlerinde sedimentasyon 120 mm/saat bulunuyor.

 Yapılan temporal arter biopsisinde aşağıdaki patolojilerden hangisinin görülmesi en olasıdır?  

A) İnternal elastik membranda kalsifikasyon 

B) Transmural nekrotizan inflamasyon 

C) Nodülozis 

D) İnternal elastik membran destrüksiyonu

E) Damar sinir paketine yayılan inflamasyon

85 - D

TEMPORAL ARTERİT (DEV HÜCRELİ ARTERİT)

Yaşlı kimselerin en sık vaskülitidir. 50 yaşından büyük  kadınlarda baş bölgesinde büyük ve orta çaplı arterleri tutmayı sever. En 
cok temporal arter, sonrasında vertebral ve oftalmik arter tutulumu yapar. 

Patogenezde temel olarak T hücre aracılı hipersensitivite ile TNF-alfa’nın yükselmesi  rol oynar. Ayrıca anti endotelyal ve anti düz 
kas antikorlarıda patogenezde etkindir. 

Histolojik incelemede tunika mediada granülomlar vardır. Bu granülomlar internal elastik lamina destrüksiyonuna sebep olurlar 
ve intimayı kalınlaştırarak lümeni daraltırlar. CD4 T hücreler ve multinükleer dev hücreler görülür. 

En sık izlenen klinik baş ağrısı, temoparal arter bölgesinde hassasiyet  (temporal arter tutulumuyla), kilo kayb, ateş, görme kaybı 
ve çene kaldikasyonudur. Oftalmik arter tutulumuyla gelişen bu görme kaybı kalıcıdır. 

Hastalarda ciddi sedim yüksekliği vardır ve vakaların %40-50 sinde polimiyalji romatika eşlik eder.



Temel Bilimler / T 49 - 3

44www.tusem.com.tr

Temporal arter biopsisi tanı için cok değerlidir. Biopside en az 1 cm’lik bir segment bakılmalıdır. Biopsi negatif olsa bile tanı dış-
lanamaz (segmenter tutulum). Tedavide steroid ve anti TNF tedaviler verilir.

İnternal elastik membranda kalsifikasyon → mönckeberg medial kalsifik sklerozu 

İnternal elastik membran destrüksiyonu → temporal arterit

86. 75 yaşında erkek hastada son 1 yıldır çabuk yorulma, halsizlik şikayetleri mevcut. FM’de splenomegali, aksiller ve inguinal LAP sap-
tanıyor. Laboratuvarda hemoglobin 9,4 g/dl, hematokrit %29, MCV 90um3, trombosit 110000/mm3 ve beyaz küre 38000/mm3 ’tür. 
Flow sitometride neoplastik hücreler CD5 (+), CD23(+), TDT (-)’tir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu hastalık için yanlıştır? 

A) Kromozomal translokasyonlar sıktır 

B) Lenf nodlarında patognomik proliferasyon merkezleri görülür

C) Periferik yaymada smudge cells ve futbol topu hücreleri görülür

D) 11q ve 17p delesyonları kötü prognostiktir

E) %10 hastada richter sendromu gelişir

86 - A

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ / KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA (KLL / SLL)

KLL ve SLL birbirinden fenotipik, mofolojik ve genotipik olarak ayrılamazlar. Aralarındaki tek fark periferik kandaki lenfosit 
sayısıdır. Lenfosit sayısı > 5000 ise KLL lehinedir. Hastalar sıklıkla 60 yaşlarında ve erkektir. KLL batıda yetişkinlede en sık görülen 
lösemidir. 

Diğer lenfoid malignitelerin aksine KLL/SLL’de kromozomal translokasyonlar yoktur. En sık genetik anomaliler 13q14.3, 11q ve 
17p delesyonları ve trizomi 12q’dur. 

Lenf nodlarında mitozun sık olduğu küçük lenfositlerden oluşan proliferasyon merkezleri görülür (patognomik). Periferik kanda 
mutlak lenfositoz hakimdir. Yayma yapıldığı zaman smudge cells ve futbol topu hücreleri görülür. 

Şekil: Smudge cell ve futbol topu hücreleri

İmmünfenotiplendirmede tümör hücreleri CD19, CD20 ve CD5, CD23 pozitiftirler. CD 10 negatiftirler.

Klinik 

Hastalar genelede 60 yaşlarında erkektir ve sıklıkla tanı anında asemptomatiktirler. En sık başlangıç semptomları yorgunluk, kilo 
kaybı ve iştahsızlıktır. 

Generalize LAP ve HSM hastalarda sıktır. 

Kanda mutlak lenfositoz vardır fakat Ig ekspresyonu bozulduğu için hipogamaglobulinemi gözlenir. Bu nedenle bakteriyel enfek-
siyonlara yatkınlık görülür. 
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Ayrıca  %10-15 neoplastik olmayan B hücrelerinden üretilen antikorlar ile hemolitik anemi ve trombositopeni tablosu da gözle-
nebilir. 

Yavaş seyirli bir tablodur ortalama yasam 4-6 yıldır. Fakat %10 vakada diffüz büyük hücreli lenfomaya dönüşebilir bu duruma Rich-
ter sendromu denir. Kötü prognozludur ortalama yaşam süresi 1 yıldan azdır. 

Tedavide CD20 ye karşı monoklonal antikorlar ve BTK inhibitörleri kullanılır.

Kötü Prognostik faktörler 

11q ve 17p delesyonları

Somatik hipermutasyon yokluğu 

ZAP-70 ekspresyon pozitifliği

NOTCH1 mutasyonu 

87. 42 yaşında kadın halsizlik ve diş etlerinde kalınlaşma oldugunu farkediyor. FM’de HSM ve jeneralize LAP saptanıyor. Labortu-
varda hemoglobin 9,9 g/dl, hematokrit %33, MCV 88um3, trombosit 92000mm3, beyaz küre 4200mm3 ’tür. Kemik iliği biopsisi 
%100 hiperselüler ve blastik hücreler myeloperoksidaz (-), non spesifik esteraz (+)’dir. 

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) AML-M2

B) AML-M3

C) AML-M5

D) AML-M6

E) AML-M7

87 - C

AKUT MYELOİD LÖSEMİLER (AML)

AML her yaşta olursa da 60 yaşlarında pik yapar. Myeloid lösemililer myeloid öncüllerin ve kök hücrelerin terminal myeloid di-
feransiasyonu bozulur ve immatür myeloblastlar kemik iliğide kontrolsüz çoğalırlar. Sonuç olarak hematopoze bozulur ve kemik 
iliği yetmezliği nedeniyle pansitopeni gelişir.

AML tanısı kemik iliğindeki hücrelerin %20’den fazla miyeloblastlardan oluştuğunu göstermek ile kesinleşir. Biriken bu  blastların 
çoğalma hızı normal blastlara oranla  daha yavaştır fakat bunların diferansiasyonunda blok olduğu için matür hücrelerine dönüşe-
mezler ve birikirler. 

AML’de anemi, nötropeni ve trombositopeni sık oluşur. Blastların sayısı 100.000 ‘den fazla olabileceği gibi 10.000’nin altında da 
olabilir. Nadir olarak periferik yaymada blast olmayabilir. Bu duruma Alösemik lösemi denir. Bu nedenle pansitopenisi olan hasta-
larda tanıyı kesinleştirmek için  kemik iliği biyopsisi yapmak gerekir. 

AML de normal myeloid diferasiasyonda etkili transkripsiyon faktörlerinin genlerini etkileyen kromozomalarda  hasarlar oluşur. En 
sık kromozomal anormallik t (8;21) ve İnversiyon 16/ inv (16) da sıktır. 

T(8,21) ve inv(16) sonucu RUNX1 ve CBFB(Colony building factor) genleri bozulur. t (8;21) ve inv (16) sonucu chimeric (füzyonlu) 
gen oluşur, bu da füzyon proteinini kodlar. Bunun sonucunda myeloid progenitörlerin maturasyonu bloklanır. 

Promyelositik tipteki (M3) AML türünde t(15;17) bulunur. Bu translokasyon sonucunda retinoik asit reseptör α yı (RAR α) kod-
layan genler ile PML genlerinde füzyon oluşur. RARα ,PML ile füzyon yaptığı zaman myeloid diferansiasyon yapan transkripsiyon 
faktörlerini bloklar. t (15;17) ye ek olarak akut promyelositik lösemide FTL3 geninde nokta mutasyon da oluşur. 
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Morfoloji: Kemik iliğindeki  hücrelerin %20 den fazlasını myeloid blastlar oluşturuyorsa AML tanısı verilir. Myeblastlar; ince nük-
leer kromatinli, 2-4 nükleol ve lenfoblastlardan daha geniş, sitoplazmalılardır. Sitoplazmalarında ince peroksidaz  pozitif  azurofilik 
granüller bulunur. Bu peroksidaz pozitif kırmızı boyanan granüller Auer rods olarak isimlendirilir. Auer cisimleri  t( 15;17) olan 
AML lerde (akut promyelositik lösemi/AML-M3) bol bulunurlar. Auer body’lerin varlığı myeloid diferansiasyonun kesin kanıtıdır.

Şekil: Auer rods

Monoblastlar; katlantılı, lobüle çekirdekli olup Auer cisimler bulunmaz, peroksidaz negatiftir ve nonspesifik esteraz pozitiftir 
(AML-M5).

Blastların megakaryositik diferansiasyon gösterdiği bazı AML formlarında fibrojenik sitokinlerin salgısı nedeniyle ilikte fibrozis 
oluşur (AML-M7).

AML’de revize edilmiş FAB sınıflandırması

Sınıf Sıklık Mofoloji 

M0: minimal diferaniye %2-3 Myeloblast yönünde farklılaşma yoktur (myeloperoksidaz negatif) MPO (-) 
CD34 (+)

M1: matürasyon yok %20 Oldukça immatürlerdir fakat >%3 MPO (+). Az miktarda auer cisimleri 
görülebilir.

M2: matürasyon var %30-40 (en sık) Myeloblastların hepsinde granülosit yönüne farklılaşma vardır. MPO (++), 
auer cisimleri vardır. t(8,21), RUNX1/ETO füzyonu

M3: akut promiyelositik %5-10 Rimer granüller cok belirgindir, MPO (+++), bolca auer cisimleri görülür. DİC 
riski fazladır. T(15,17), RARA/PML füzyonu

M4: miyelomonositik %15-20 Myelomonisitk ve monositik diferansiasyon vardır. non spesifik esteraz po-
zitiftir. İnv(16) vardır, CBFB/MHY füzyonu, MPO (-)

M5: monositik lösemi %10 Kemik iliği ve kanda monoblastlar vardır. MPO (-), NSE pozitiftir.

Doku infiltrasyonu, gingival tutulum, organomegali ve LAP sıktır.

M6: eritroid %5 Eritroid/myeloid tipi: >%50 displastik eritroid prekürsörler ve >%20 myelob-
lastlar

Saf eritroid tipi: > %80 myeloblastlar olmadan eritroid prekürsörler

M7: megakaryositik %1 (en az) Megakoryasitik matürasyon vardır. gp2b/3a ve vWF’e karşı otoantikorlar var-
dır. kemik iliğinde fibrozis yapar. Down sendromunda en sık görülen AML 
tipidir.

Klinik Bulgular: Hastalarda  Anemi, nötropeni ve trombositopeni ile ilgili yakınmalar olur. Ateş, halsizlik, infeksiyon sıklığında artış 
görülür. Mukozal ve kutanöz kanamalar dominanttır yani en belirgin klinik özellik trombositopeniye bağlı kanamalardır. Deride, 
mukozalarda, iç organlar ve jinjivada kanamalar olur. Özellikle de akut promyelositik lösemi (M3) tipinde prokoagülan ve fibrino-
litik faktör salınımlarından dolayı kanamalar ve DİC sık görülür. Pseudomonas ve benzeri mikroplar ile deri, oral kavite, akciğerler, 
böbrekler, mesane ve kalın barsakta enfeksiyonlar sıktır. 
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AML de ALL den daha belirgin ve sık doku infiltrasyonu olur. Monositik diferansiasyon gösteren M4 ve M5 tiplerinde deri infiltras-
yonu (lösemiya kutis) ve jinjival infiltrasyonu oluşur. Santral sinir sistemi tutulumu ise ALL den azdır.

AML nadiren dokularda myeloblastlardan oluşan kitleler yapar. Bu durum Myeloblastoma / Granülositik Sarkom veya kloroma 
olarak bilinir. Bu vakalar kaçınılmaz olarak sistemik AML’ye dönüşür. 

Tedavi: AML tedavisi zordur. %60 remisyon elde edilir. 5 yıl hastalıksız yaşama şansı %15-30dur. t(8;21) ve inv (16) iyi prognozludur. 

AML-M3/t(15,17) ise  retinoik asit ve arsenik tuz tedavilerine iyi yanıt verir bu nedenle AML-M3 en iyi prognozlu tiptir.

En kötü prognozlu AML tipi ise terapi sonrası gelişen AML’dir. 

Translokasyonlar genelde genç hastalarda görülürken ileri yaşlarda translokansyonlardan ziyade 5q ve 7q delesyonları görülür. 
Ayrıca MDS ve kemoterapi/radyoterapi sonrası gelişen AML’lerde e 5q ve 7p delesyonları izlenir. Fakat istisna olarak topoizomeraz 
II kullanımı sonrası gelişen AML’ler MLL translokasyonları ile ilişkilidir.

88. 12 yaşında kız çocukta 5 yıldır epizodik öksürük, wheezing ve özellikle bahar aylarında tekrarlayan nefes darlıkları olmak-
taymış. Laboratuvar testlerinde serum IgE ve periferik eozinofil değerlerinde yükseklik görülüyor. Balgam incelemesinde 
curshman spiralleri ve creola cisimleri saptanıyor. 

 Bu hastada hava yollarında aşağıdaki değişikliklerden hangisinin olması beklenmez?  

A) Bazal membran altında fibrozis 

B) Bronş düz kaslarında hiperplazi 

C) Silyalı epitelde artma 

D) Submukozal bezlerde artış 

E) Bronş duvarlarında kalınlaşma

88 - C

BRONŞİAL ASTIM

Hava yollarının kronik inflamatuar hastalığıdır. Wheezing nefes darlığı ve öksürüğe neden olan tekrarlayan bronkokonstrüksiyon-
la karakterizedir. Bu semptomlar ozellikle geceleri ve sabahın erken saatlerinde oluşurlar. Sonuç olarak farklı uyaranlara karşı hava 
yollarının aşın cevap vermesiyle bronş duvarlarında inflamasyon, mukus salgısında artma ve epizodik bronkokonstrüksiyon oluşur.

1. Atopik astım (en sık) 

2. Non atopik astım

3. İlaçla indüklenen astım

4. Mesleki astım 

Atopik astım: En sık görülen astım formudur. Tip 1 hipersentivite reaksiyonunun tipik örneğidir. Çocukluk çağında başlar. Sıklıkla 
ailesinde allerji öyküsü vardır. Kanda eozinofil sayısı, IgE düzeyi yüksektir. Hastalarda cilt testleri ve RAST testi pozitiftir.

Non-atopik astım: Allerjen sensitizasyonu yoktur, cilt testleri negatiftir. Aile hikayesi daha az bulunur. Virüslere bağlı oluşan bir 
inflamasyon sonucu bronşial hiperaktivite ve kronik havayolu inflamasyonu görülür. (subepitelyal vagal reseptörlerin eşiğinde 
düşme görülür.)

İlaçla indüklenen astım:  Aspirin ve diğer non-steroidler ile indüklenen astım tablosudur. Aspirin ile indüklenen astımda rekürren 
rinit ve nazal polip klinikleri olur. Aspirin alımıyla beraber prostoglandin E2 inhibe olur ve artan lökotrienler ile beraber astım 
tablosu gelişir. Hastalarda aynı zamanda ürtiker tablosunun da olacağını unutmamak gereklidir. 

Atopik Astım Patogenezi:  CD4+TH2 T-hücre hipersensitizasyonu ve CD4+TH1 T hücre fonksiyon defekti mevcuttur. Tip 1 hiper-
sensitivite reaksiyonudur. 
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CD4+TH2 T lenfositlerden aşırı İL-4, İL-5 ve İL-13 aşırı salgılanır. İL-4 ile IgE, İL-5 ile eozinofil ve İL-13 ile mukus hipersekresyonu 
olur. Yani bu sitokinler B-lenfositleri aktive ederler ve IgE sentezini artirir, mast hücreleri ve eozinofil lökositleri aktive ederler. Akti-
ve olan mast hücreleri, eozinofil lökositler ve IgE astımda önemli role sahiptir. Aktive olan eozinofil lokositlerden salgilanan major  
basic protein (MBP) ve eozinofil katyonik proteinin (EKP)'in bronş epiteline toksik etkileri vardır. 

Bunların yanında Th17 lenfositlerde nötrofil kemotaksisine sebep olurlar.

Astımın erken fazında mast hücreleri geç fazında ise eozinofiller temel hücrelerdir. 

Astımda mediatörler 

Majör 
Lökotrien C4-D4-E4
asetilkolin

2. grup 
Histamin 
Prostoglandin D2
PAF

3. grup 
İL-1, İL-4, İL-6, İL-13
TNF-alfa 
Eotaksin (CCL11)
Nöropeptit, NO, bradikinin, endotelin

Morfolojik Bulgular: Astimda en belirgin bulgu bronş ve bronşiollerin koyu yapışkan mukus tıkacı ile tıkanmasıdır. Mukus ti-
kaçlarında, musine ek olarak dökülmüş hücrelerden oluşan Curschmann spiralleri, Charcot-Leyden kristalleri (eozinofil protein 
galektin 10), reaktif atipi gösteren silyalı epitellerden oluşan creola cisimler ve bol eozinofil lökositler bulunur.

Astımda bronş duvarlarında karakteristiktik yeniden şekillenme (remodelling) görülür.

Astimda Bronş Duvarında oluşan Mikroskopik Değişiklikler 

•	 Duvarda kalınlaşma 

•	 Bazal membran altında fibrozis (tip 1 ve 3 kollojen birikimi)

•	 Vaskularitede artış 

•	 Submukozal bezlerde ve goblet hücrelerinde artış 

•	 Bronş düz kaslarında hipertrofi ve hiperplazi

•	 Silyalı epitelde azalma (epitel hücrelerinde dökülme ve nekroz) 

Şekil: Soldaki normal havayolları sağdaki ise astımda havayollarını göstermektedir.
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Astımda Genetik:

•	 Astımda etkilenen genlerin çoğunluğu 5. kromozomda bulunur. Bu bolgede İL-3, İL-4, İL-5, İL-9 genleri ve İL-13 ve İL-4  resep-
tör genleri bulunur. En çok iliskili olan İL-13 genidir. 

•	 Astımlılarda tüm antijenlere değil de bazı antijenlere karşı IgE üretilmesi MHC Class II HLA allelleri ile ilişkilidir.

•	 ADAM 33 metaloproteinazların alt ailesidir ve ADAM 33 akciğer fibroblastlarında ve brons duz kasında bulunur. ADAM-33 
polimorfizmi ile brons düz kası ve fibroblast proliferasyonu görülür. Böylece bronş hipeaktivitesi ve subepitelyal fibrozise 
neden olur. 

•	 B2 Adrenerjik reseptor genlerin varyasyonları bronş hiperaktivitesine neden olur.

•	 İL-4 reseptör geni varyantları atopi, IgE yüksekliği ve astımla ilişkilir.

•	 Memeli kitinaz (chitinases) ailesi: Kitinazlar kitini parçalayan enzim ailesidir. Kitin birçok insan parazitinde ve mantarın du-
varında bulunan bir polisakkarittir. Kitinaz ailesinden YKL-40 glikoproteini astımla ilişkilidir. Ayrıca serum ve akciğer seviyesi 
astımın şiddeti, hava yolu remodelingi ve azalmış pulmoner fonksiyonla koreledir. 

89. Çölyak hastalığında aşağıdaki sitokinlerden hangisi İntraepitelyal CD8 T lenfosit proliferasyonuna sebep olur? 

A) İL-1 

B) İL-6

C) TNF-alfa

D) İL-15

E) İL-23

89 - D

ÇÖLYAK HASTALIĞI (GLUTEN DUYARLI ENTEROPATİ) 

Genetik olarak yatkın kişilerde buğday, arpa, çavdar gibi gluten içeren gıdalarda gliadine karşı gelişen immün aracılı bir bozuk-
luktur. 

Gluten ince bağırsakta lümende ve fırçamsı kenarda enzimlerle aminoasitlere ve peptidlere ayrıştırılır. Ortaya çıkan gliadin peptidi, 
doku transglutaminazı tarafından deamine edilir ve antijen sunan hücrelerdeki HLA-DQ2 ya da HLA-DQ8 ile etkileşime girerek 
CD4+ T lenfositlere sunulur. 

CD4+ T lenfositler IFN-γ salgılar ve bunlar enterositleri uyarır. 

Uyarılmış enterositler IL-15 salgılayarak intraepitel CD8+ T lenfositlerin proliferasyon ve aktivasyonuna neden olur. 

CD8 T lenfositler NKG2D aracılığıyla MIC-A reseptörü üzerinden enterositlere tutunur ve onları harap eder. 

Ayrıca hastalarda deamine gliadin CD4+ T lenfositlere sunulduğunda B lenfositlerde de antikor cevabı gelişir. Hastalarda anti-do-
ku transglutaminaz, anti-gliadin ve anti-endomisyum antikorları gelişir. Bu antikorlar tanıda yararlı belirteçlerdir. 
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Şekil: Çölyak hastalığı patogenezi

	 Hastalığın gelişmesinde HLA proteinleri kritik öneme sahiptir. Çölyak hastalığı olan herkeste HLDQ2 veya HLA-DQ8 mevcut-
tur. 

	 Çölyak hastalığının tip 1 DM, Sjögren sendromu, tiroidit ve IgA nefropatisi ile ilişkisi vardır

	 Tanıda duodenum ve proksimal jejunumdan biyopsi alınması gereklidir. 

Çölyak hastalığı 30-60 yaş arasında sıktır. Hastalarda demir eksikliği anemisi, halsizlik, ishal ve karın şişkinliği görülebilir. Serolojik 
testler doku transglutaminaza karşı gelişen IgA antikorları, Anti-gliadin IgA veya IgG antikorları, Anti-endomisyum antikorlarıdır.

Histolojisinde; 

	 Villuslarda düzleşme veya atrofi

	 İntraepitelyal CD8+ T lenfositlerin artması (intraepitelyal lenfositoz) 

	 Kriptlerde hiperplazi ve kıvrımlaşma

	 Mikrovilluslarda fırçamsı kenar kaybı görülür. 

	 Çölyak hastalığı olan kişilerde malignite gelişme riski vardır. En sık gelişen malign tümör enteropati ilişkili T hücreli lenfo-
madır. 

	 İnce bağırsak adenokarsinomu da normal kişilerden daha sık görülür. 

Çölyak hastalığı Villüs atrofisi+ CD8 T lenfosit

İPEX sendromu Villüs atrofisi+ Nötrofil 

Mikrovillüs inklüzyn hastalığı Villüs atrofisi ( İnflamatuar reaksiyon olmaz)

90. Viral hepatitlerin mikroskobik özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kronik HBV’de hepatosit sitoplazmasında buzlu cam görüntüsü oluşur

B) Akut hepatit’de yoğun portal alan inflamasyonu olur

C) İnterface hepatit ve köprüleşen fibrozis sadece kronik hepatit durumlarında görülür

D) Akut hepatit’de lobuler hepatit sık görülür

E) Kronik HCV’de portal alanda lenfoid folliküller görülür
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90 - B

Akut viral hepatitte mikroskopik değişiklikler:

o Tüm evrelerde lenfositlerden baskın mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu vardır. 

o Hepatit A’da mononükleer hücreler özellikle plazma hücrelerinden zengin olabilir. 

o Akut hepatitte portal inflamasyon minimal ya da yoktur.

o Parankimal hasarın çoğunu hepatik lobül boyunca dağılmış odaksal (fokal-spotty) nekroz ya da lobüler hepatit oluşturur. 

o Hepatosit hasarı nekroz ya da apoptoz (Councilman cismi) ile sonuçlanabilir. 

o Şiddetli akut hepatitte santral venler çevresinde konfluen nekroz izlenir. 

o Şiddet arttıkça santral-portal köprüleşen nekroz meydana gelir. 

o En şiddetli formunda masif karaciğer nekrozu ve fulminan karaciğer yetmezliği oluşur.  

Kronik viral hepatitlerde mikroskopik değişiklikler

	 Karakteristik özelliği mononükleer ile yoğun portal inflamasyondur. 

	 Protal alanı hepatostlerden ayıran sınırlayıcı membran harabiyeti ile interface hepatit (güveyeniği-picemeal hepatit) gelişir. 

	 Köprüleşme nekrozların üstüne kronik hasarla beraber kronisitidenin bir  karakteristik özelliği fibrozis gelişir ve köprüle-
şen fibrozisler oluşur. 

	 Çok şiddetli vakalarda skar dokusu ve nodül formasyonu siroza ilerler. 

Kronik viral hepatitte spesifik viral etyolojiye bağlı değişiklikler

	 Kronik hepatit B’de hepatosit sitoplazmasında buzlu cam görünümü tanısaldır. (HBsAg ile dolu şişmiş ER bu görüntüye 
neden olur.)

	 Kronik hepatit C enfeksiyonunda; 

portal alanda lenfoid foliküller, 

hepatositlerde makroveziküler steatoz (özellikle genotip 3’de), 

safra duktus harabiyeti, duktal proliferasyon, duktus epitelinde reaktif değişiklikler görülebilir (bu nedenle safra kanal hasta-
lıklarını taklit edebilir).

91. 30 haftalık iken oligohidroamniyozu olan anneden ölü doğan bebekten yapılan otopside karaciğerde çok sayıda epitel ile 
döşenmiş kistler ve portal alanda safra duktuslarına proliferasyonlar mevcuttur.

 Bu hastada en olası mutasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polisistin-1

B) Fibrosistin

C) Nefrosistin

D) MCK1-2 

E) Polisistin-2

91 - B

OTOZOMAL RESESİF (ÇOCUKLUK ÇAĞI) POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ORPBH)

ORPKBH böbreğe sünger görünümü veren, korteks ve medullada çok sayıda küçük kistlerle karakterizedir. Böbrek boyutları artmıştır.  

Kortikal yüzeyle dik açı yapan genişlemiş kıvrımlı kanallar, tümüyle medulla ve korteksin yerini alır. Kistler kübik epitelle döşeli olup 
bilateraldir. 



Temel Bilimler / T 49 - 3

52www.tusem.com.tr

Bulguların ortaya çıkma yaşına ve beraberinde hepatik lezyonların varlığına göre perinatal, neonatal, infantil ve jüvenil alt tipleri 
bulunmaktadır. 

Perinatal ve neonatal formlar en sık görülen alt tiplerdir.

	 Tüm tiplerinde 6p21’de lokalize fibrosistini kodlayan PKHD-1 gen mutasyonları vardır. 

	 Hemen hemen tüm olgularda karaciğerde portal safra duktuslarında proliferasyon ve portal fibrozis izlenir. 

Genellikle doğum sırasında ağır bulgular mevcuttur ve infantil dönemde hepatik ya da renal yetmezlikle hastalar kaybedilir. İler-
leyen yaşlarda hepatik komponent daha ağır basar.

İnfantil dönemi atlatan hastalarda konjenital hepatik fibrozis gelişir.

OD polikistik böbrek hastalığı Polisistin1-2

OR polikistik böbrek hastalığı Fibrosistin 

Nefronofitizis Nefrosistin

Yetişkin tip medüller kistik hastalık MCKD1-2

92. 2 yaşında erkek çocuğun sağ testisinde 2. cm’lik kitle mevcuttur. Orşiektomi  
sonrası yapılan biopside dantel benzeri iğsi, düz hücrelerinden oluşan ve sant-
ral damar etrafında sıralanmış kolumnar hücrelerin dizilierek glomerül benzeri 
yapılar oluşturduğu görülüyor.

 Bu hastada en olası tanı aşagıdakilerden hangisidir? 

A) Seminom 

B) Teratom

C) Koryokarsinom

D) Yolk salk tümörü 

E) Leydig hücreli tümör

92 - D

YOLK SAC TÜMÖR 

Prepubertal yolk sac tümörü (endodermal sinüs tümörü) infantlarda ve 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümö-
rüdür.   

Postpubertal yolk sac tümörler sıklıkla miks germ hücreli tümörlerin bir komponentidir. 

Yolk sac tümörler genellikle testiküler kitle ile presente olurlar. 

• Pre-postpubertal yolk sac tümörler benzer histolojik özelliklere sahiptir. Aralarındaki fark prepubertal yolk sac tümörleri 
GHNİS’den gelişmezler. 

• Yolk sac tümörler tipik olarak retiküler (dantel benzeri) paternde iğsi, düz veya kolumnar hücrelerden oluşur. Sitolojik atipi 
genellikle görülmez. 

• Tümörlerin yaklaşık yarısında endodermal sinüslere benzeyen glomerül benzeri yapılar görülür (Schiller-Duval cismcikleri). 

• Yolk sac tümör hücreleri sıklıkla AFP veya α1 antitripsinden oluşan eozinofilik hyalin benzeri globüller içerir.  Ayrıca sitoke-
ratin pozitif boyanırlar.
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Resim: Yolk sac tümör A-Tümör hücrelerinde eoznofilik hyalin globüller B-Schiller-Duval cismi 

93. Lynch sendrom’lu olgularda hangi over tümörünün sıklığında artış görülür? 

A) Disgerminom 

B) Struma ovari 

C) Hilus hücreli tm 

D) Berrak hücreli over tümörü

E) Koryokarsinom 

93 - D

Endometriozis ve Lynch sendromunda overde Berrak hücreli ve endometroid tip Over kanseri görülme sıklığı artar!!!

94. Tiroid’teki Folliküler adenom ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) En sık görülen tiroid tümörleridir

B) Folliküler adenom ve karsinom arasındaki en önemli fark kapsül ve damar invazyonudur

C) Non-fonskiyonel adenomlarda TSHR mutasyonları sık görülür

D) Folliküler adenom ve karsinom ayrımı İİAB ile yapılamaz

E) İyot eksikliği olan bölgelerde sıklığı artar

94 - C

FOLİKÜLER ADENOM

• Folikül epitel hücrelerinden gelişen benign, soliter tümörlerdir. 

• En sık görülen tiroid tümörleridir. 

• 40-50 yaşlarda ve kadınlarda daha sıktır.  

• İyot eksikliği olan bölgelerde daha sık görülür. 

• Foliküler adenomlar sıklıkla non-fonksiyoneldir, bir kısmı hormon üreterek tirotoksikoza neden olabilir (toksik adenom); 
bunlar TSH’tan bağımsızdır. 

• Klinik olarak foliküler adenomları foliküler karsinomdan ayırmak zordur. 
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Folliküler adenom ve mutasyonlar
Non-fonksiyonel adenom (sintigrafide soğuk) RAS (en sık) ve PPARγ mutasyonları görülür.

Folliküler karsinom için prekürsör lezyonlardır.
Toksik adenom (sintigrafide sıcak) TSHR (en sık), GNAS, EZH1 mutasyonları görülür. 

Folliküler karsinoma dönüşmezler.

Makroskopik olarak foliküler adenomlar yuvarlak şekilli, soliter, çevre parankimden düzgün bir kapsüller ayrılmış, ortalama 3 cm 
çapında lezyonlardır. (Resim 20-5A) 

Mikroskopik olarak kolloid içeren, folikül yapıları oluşturan uniform görünümlü hücrelerden oluşur. Hücrelerde şekil, boyut ve 
nükleer pleomorfizm seyrektir, mitoz nadiren görülür. (Resim 20-5B) 

Bazen hücreler parlak eozinofilik granüler sitoplazmalı görünürler. (Hurthle hücre değişikliği). 

• Foliküler adenomun en temel özelliği sağlam bir kapsüle sahip olmasıdır. 

	 Foliküler adenomdaki hücresel değişiklikler foliküler karsinomda da görülebilir. Foliküler karsinom ile foliküler adenom 
ayrımında en önemli özellik foliküler karsinomda kapsül ve/veya damar invazyonun bulunmasıdır. (foliküler adenomda 
bulunmaz) 

	 Dolayısıyla İİAB ile foliküler adenom-foliküler karsinom ayrımı yapılamaz.  Adenomun rezeke edilip histolojik inceleme 
yapılması gereklidir.

Foliküler adenomlar ağrısız bir kitle şeklinde belirti verir. Çoğu non fonksiyonel olduğu için sintigrafide soğuk nodül olarak tespit 
edilir  (toksik adenomlar hariç). 

95. Aşağıdaki fonksiyonel ön hipofiz adenomlarından hangisi sıklıkla hormonal olarak sessiz kabul edilir ve sıklıkla kitle etki-
siyle hipopituarizme neden olurlar? 

A) Prolaktinoma 

B) Somatotrop adenomlar 

C) Tirotrop adenomlar 

D) Gonadotrop adenomlar 

E) Null-cell adenomlar

95 - D

Gonadotrop adenomlar: Düşük miktarlarda hormon sekreter ettiğinden tanınabilir bir klinik oluşturmazlar. 

• Yani çoğu gonadotrop adenom hormonal olarak sessiz kabul edilir. 

• FSH ve LH sekrete ederler. 

• Yaptığı kitle etkisiyle Hipofiz hormon yetersizlikleri görülebilir, bunun dışında LH’nin bozulmuş sekresyonuna bağlı erkek-
lerde libido kaybı, kadınlarda amenore gelişebilir. 

96. Melanositik nevüsler ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Junction nevüsler melanositik proliferasyonun en erken evresidir

B) Vakaların çoğunda RAS ve/veya BRAF mutasyonları görülür

C) Edinsel melanositik nevüsler en sık görülen melaanositik tümörlerdir

D) Malign melanomda matürasyon az ya da hiç yoktur 

E) Nevüslerde yerleşim yeri derinleştikçe tirozinaz aktivitesi artar
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96 - E

MELANOSİTİK NEVÜSLER

Melanositlerden gelişen konjenital ya da edinsel benign tümörlerdir. 

•	 Vakaların çoğunda RAS veya BRAF mutasyonları vardır. 

•	 Normal melanositlerde bu mutasyonların etkisi baskılayıp melanoma ilerlemesini engelleyen mekanizma ise p16/CDKN2A’dır. 

•	 Edinsel melanositik nevüsler en sık görülen tipidir ve hemen hemen tüm bireylerde görülür. 

EDİNSEL MELANOSİTİK NEVÜSLER

Edinsel melanositik nevüsler insanlarda en sık görülen melanositik tümörlerdir.  

•	 Genellikle 0,6 cm’den küçük, kahverengi pigmente lezyonlardır 

•	 Yaygın bölgeler arasında baş-boyun, güneş gören gövde ve ekstremiteler yer alır. 

•	 Benign nevüslerin gelişimsel ilerlemesindeki evrelerini gösteren 3 ana histolojik tipi vardır. 

Benign nevüslerin gelişimsel evrelerini gösteren 3 ana histolojik tipi vardır:

Bileşke (junction) nevüs: Melanositik proliferasyonun en erken evresidir. 

Melanositler dermo-epidermal bileşke boyunca yerleşen, birbirinden ayrı yuvalarda, dağınık haldedir. 

•	 Klinikte bu nevüsler yüzeyden hafif kabarık, küçük, koyu pigmente lezyonlar olarak görülür. 

Bileşik (compund) nevüs: Hem dermo-epidermal bileşkede hem de tek tek ya da yuvalar halinde dermisi infiltre eden nevüs 
hücreleri ile karakterizedir. 

•	 Klinik olarak bu lezyonlar kabarık ya da kubbe şekillidir ve junctional nevüslere göre pigmentasyonu azalmıştır. 

İntradermal nevüs: Dermo-epidermal bileşkede nevüs hücreleri izlenmez, Melanositler dermise sınırlıdır. 

Klinik olarak bu nevüsler ten renginde veya hafifçe pigmente olup kubbe şekillidir. 

	 Süperfisyal nevüs hücreleri daha büyük ve daha fazla pigment üretirler. Yuvalar şeklinde büyüme gösterirler. 

	 Dermisin derinlerine indikçe hücreler küçülür ve pigment salgılamazlar. 

	 Derine indikçe melanositlerde maturizasyon ve  nöronlara benzer şekilde fasiküller görülür. (nörotizasyon).

	 En matür nevüs hücresi en derin yerleşimli olanlardır. 

	 Daha derin yerleşimli nevüs hücrelerinde tirozinaz aktivitesi azalır, kolinesteraz aktivitesi artar, nonpigmente nöron benzeri 
hücre görünümü izlenir. 

	 Bu matürasyon süreci benign nevüslerin melanomalardan ayırımında çok önemlidir. Çünkü maling melanomda matüras-
yon az ya da hiç yoktur.

Melanositik Nevüs Varyantları

Konjenital nevüs: Doğumda bulunan nevüslerdir. Dev konjenital nevüs’te malign melanom gelişme riski artmıştır.

Blue nevüs: Çocuklarda ve geç adolesan dönemde sıklıkla el, ayak veya yüzde görülen koyu mavi-gri renkli, iyi sınırlı papül veya 
nodül şeklinde izlenir. 

•	 Klinik olarak malign melanomla karışır. 

•	 Mikroskobik olarak adalar oluşturmayan, fibrozisin eşlik ettiği dermal infiltrasyonlar ve  melanin içeren uzun ince dendritik 
melanositler vardır. 
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Spitz (İğsi ve epiteloid hücreli) nevüs: Çocuklarda veya adolesan dönemde sık görülen, baş ve boyunda kırmızı-pembe renkli, 
fasikuler büyüme gösteren lezyonlardır. 

•	 Klinikte hemanjiomla karışır. 

Halo nevüs: Nevüs hücrelerine karşı konak yanıtına bağlı olarak melanositik proliferasyonun etrafında lenfositik infiltrasyonla 
karakterizedir. 

Displastik nevüs: Malign melanom öncüsüdür. 

	 Dev konjenital nevüs ve displastik nevüste  malign melanom gelişme riski bulunur. 

97. OD multiple herediter egzositoz sendromunda aşağıdaki mutasyonlardan hangisi görülür? 

A) P53

B) İDH 1-2

C) RB

D) EXT 1-2

E) CDKN2A

97 - D

OSTEOKONDROM (EKZOSİTOZ) 

En sık görülen benign kemik tümörüdür. 

Genellikle diz eklemi çevresinde metafizinde gelişirler. 

Kemikten dışarıya doğru mantar şeklinde büyüyen kitle karakteristiktir ve mantarın dış yüzeyi hyalen kıkırdak bir başlıkla kaplıdır. 

• Sıklıkla sporadik ve tektir.  Multiple osteokondromlar OD Multiple Herediter Ekzositoz Sendromu ile ilişkilidir.  

• Erkeklerde daha sık görülür.

• Soliter osteokondromlar genç yaşlarda, multiple osteokondromlar çocukluk yaş grubunda tanı alır. 

• Sadece enkondral kökenli kemiklerde görülür. 

• Genellikle asemptomatiktir bazen ağrılı yavaş büyüyüen kitlelere neden olurlar.

	 OD Multiple Herediter Ekzositoz Sendromu EXT1 ve EXT2 tümör süpresör gen mutasyonuna bağlı gelişir. 

	 Sporadik vakalar malignleşmez iken multipl herediter ekzositoz zemininden sekonder kondrosarkomlar gelişebilir. 

Radyolojik olarak metafizden dışarı doğru protrüde olmuş, altındaki kemik korteksi ile devamlılık gösteren kemik dokusu ile ka-
rakterizedir.

Histolojik olarak tümörün baş kısmı benign hyalin kıkırdaktan oluşur ve dışı perikondriyum ile örtülüdür.

98. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde İL-2R ve İL-7R gen polimorfizmi vardır? 

A) Progresif multifokal lökoensefelopati 

B) Marchiafa bignami 

C) Multipl skleroz 

D) Nöromiyelitis optika 

E) ALS 
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98 - C

MULTİPLE SKLEROZ (MS)

En sık görülen demyelinizan hastalıktır. 

Her yaşta görülebilir ancak çocuklarda ve 50 yaşın üzerinde daha seyrek görülür. 

Kadınlarda daha sıktır.  

MS klinik olarak farklı zamanlarda farklı nörolojik defisit atakları ve morfolojik olarak birbirinden ayrı yerleşmiş beyaz madde 
lezyonları ile karakterize, relaps ve remisyonlarla seyreden otoimmün, demyelinizan bir hastalıktır.

	Myelin kılıf bileşenlerine karşı gelişen kronik, otoimmün bir yanıttan kaynaklanır. (tip 4 hipersensitivite) 

	IL-2 ve IL-7 reseptör gen polimorfizmleri hastalık sıklığını arttırmaktadır. 

	Hastalık myelin antijenlerine tepki verip sitokin salgılayan Th1 ve Th17 hücreleri tarafından başlatılmaktadır. Th1 hücreleri 
IFN-γ salgılayarak makrofajları aktive ederken, Th17 hücreleri de IL-17 salgılayarak lökositlerin toplanmasını arttırır. 

	Demyelinizasyon aktive lökositler ve bunların hasar veren ürünlerinden kaynaklanır.  

	Plaklar ve etrafındaki parankimde çoğunlukla CD4+, daha az miktarda CD8+ T lenfositler ve makrofajlardan oluşan infilt-
rasyon izlenir. 

Tekrarlayan Görme bozuklukları (optik nörit, retrobulber nörit), spastite, duyu bozuklukları, yürüme bozuklukları ve konuşma 
bozuklukları görülebilir.  

BOS elektroforezinde tipik olarak oligoklonal IgG bandları gözlenir. BOS incelendiğinde protein seviyelerinde hafif artış ve bazı 
olgularda orta şiddette hücre artışı izlenir.

	 MS’in karakteristik lezyonu plaklardır. 

	 En sık lateral ventrikül çevresinde görülür. 

	 Aktif plaklar devam eden myelin yıkımının kanıtı olan myelin artıkları ile dolu çok sayıda lipid yüklü aktif makrofaj içerir ve 
plak içinde sıklıkla hiç myelin yoktur.

	 İnaktif plaklarda inflamasyon biter, çok az myelin, astrositik proliferasyon ve gliozis bulunur. 

	 Shadow (gölge) plaklar da ise remyelinizasyon mevcuttur. 

99. Sepsis nedeniyle Z antibiyotiği başlanması planlanan hastada ilacın yükleme dozu ile hedeflenen plazma konsantrasyonu 
30 mg/L dir. Z antibiyotiği intravenöz uygulanacak olup ilacın dağılım hacmi 40 L, yarı ömrü 3 saat klerensi 80 ml/dk'dır.

 Bu bilgilere göre ilacın yükleme dozu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100 mg 

B) 200 mg 

C) 400 mg 

D) 600 mg 

E) 1200 mg

99 - E

Yükleme dozu = Dağılım hacmi x hedef konsantrasyon / biyoyararlanım

İntravenöz ilaç biyoyararlanım = 1

40 x 30 = 1200 mg
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100. Sikloplejik etki gösteren bir ilacın hangi ikinci haberci molekülün hücre içi düzeyini azaltması en olasıdır?

A) CAMP

B) CGMP

C) Sodyum iyon kanalı

D) IP3

E) NO

100 - D

Yakın odaklanma akomodasyon silier kas kasılması ile meydana gelir reseptör M3 Gq kenetlidir. Uyarıldığında DAG ve IP3 artışı olur. 
IP3 sarkoplasmik retikulumdan Ca++ salgılatır ve kas kasılır. M3 bloke eden bir ajan sikloplejiye (akomodasyon felci) neden olur ve 
bu mediatörlerin hücre içi düzeyini azaltır.

101. Ailecek yaz kampına giden coskun ailesi besin zehirlenmesi nedeniyle acil servise başvuruyor. Kampta konserve gıda tüketimi 
yaptıkları öğrenilen ailede botulinum toksin zehirlenmesi düşünülüyor.

 Bu ailede aşağıdaki bulgu ve semptomlardan hangisi botulinum zehirlenmesi ile uyumludur?

A) Bronkospazm

B) Siklopleji

C) Diyare

D) İskelet kas spasmları

E) Hiperventilasyon

101 - B

Botulinum asetilkolin eksositozunu engeller, buna bağlı gangliyonlardaki uyarı, parasempatik sistem uyarısı ve somatik sinir sistem 
uyarısını ortadan kaldırır. Bu nedenle kasılma değil gevşeme olur. Şıklardaki tek gevşeme akomodasyon felci olan sikloplejidir.

102. Alkol yoksunluğuna giren etonolik siroz (+) bir olguda aşağıdaki benzodiazepin türevlerinden hangisinin tercih edilmesi 
diğerlerinden daha uygundur?

A) Flurazepam

B) Klordiazepoksit

C) Oksazepam

D) Diazepam

E) Klonazepam

102 - C

Faz 1 reaksiyonları KC hastalıklarından etkilenirken Faz II reaksiyonları etkilenmez. Bu nedenle karaciğer fonksiyon bozukluğu 
hikayesi mevcut olan olgularda sadece Faz II ile metabolize olan ajanlar tercih edilmelidir. Lorezepam,oksazepam sadece Faz II ile 
metabolize olmaktadır bu nedenle tercih sebebidir.

103. Parkinson tanısıyla L dopa tedavisi almakta olan 69 yaşındaki erkek hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılması 
hastanın ekstrapiramidal semptomlarını alevlendirmez? 

A) Entekapon

B) Pridoksin

C) Haloperidol

D) Alfa metil dopa

E) Metoklopramid
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103 - A

• Alfa metil dopa, santralde dopamine sentezini azaltan antihipertansiftir parkinzon benzeri bulgulara neden olur. 

• Pridoksin, periferde L dopa’nın dopamine dönüşümünü artırır L dopa beyne geçemez. 

• Haloperidol, antipsikotik anti dopaminerjik ilaçtır ekstrapiramidal yan etkileri en fazla yapan antipsikotiktir. 

• Metoklopramid, Dopamin reseptörünü antagonize eden EPYE yapan bir antiemetiktir. 

• Entekapon-Tolkapon, COMT enzim inhibe eder ve L-DOPA nın santrale geçişini artırarak parkinson tedavisinde olumlu etki 
yaratır.

104. Aşağıdakilerden hangisi periferik vasküler hastalık tedavisinde vazodilatasyon etkisi nedeniyle tercih edilen vazopressin 
V1 a reseptörünün selektif antagonisti oral yol ile kullanılan ajandır?

A) Mozavaptan 

B) Relkovaptan 

C) Lisivaptan 

D) Tolvaptan 

E) Konivaptan

104 - B 

• V1 reseptör selektif ADH antagonisti: Relkovaptan 

• V2 reseptör selektif ADH antagonisti: Liksivaptan, Mozavaptan, Tolvaptan (TUS), Satavaptan 

• V1 & V2 NONSELEKTİF antagonist: Konivaptan (TUS) 

• Oral yoldan kullanılabilen peptid olmayan ajanlar: Relkovaptan, Tolvaptan

105. 21 yaş erkek hastanın çarpıntı şikayeti nedeniyle çekilen 24 saatlik EKG’sinde paroksismal supraventriküler taşikardi atakları 
saptanıyor.

 Bu olgunun profilaksisinde en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lidokain

B) Adenozin

C) Nikardipin

D) Asebutalol

E) Verapamil

105 - E

• Paroksismal supraventriküler taşikardi tedavisinde ilk tercih adenozindir ancak yarı ömrü çok kısadır ve sadece akut durum-
larda kullanılır. Bu olgularda profilaksideki en uygun ajan verapamil- diltiazem grubu olup beta blokerlerde tercih edilebilir. 

• Ancak asebutalol ISA + olduğu için tercih edilmesi söz konusu değildir. 

• Meksiletin ve Lidokain sadece ventriküler aritmi ilacıdır. 

• Dipinler aritmi tedavisinde kullanılmaz, refleks taşikardiye neden olurlar.
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106. Aşağıdakilerden hangisi adenozin reseptör blokasyonuna sekonder solunum merkezini uyaran ve yüksek dozlarda epilep-
siye neden olabilen ajandır?

A) Karbamazepin

B) Teofilin

C) Striknin

D) Latratoksin

E) Pikrotoksin

106 - B

Metilksantinler (teofilin – aminofilin – kafein)

• Non-selektif fosfodiesteraz enzim inhibisyonu yapar buna bağlı hücre içi cAMP ve cGMP düzeyini artırır ve bronkodila-
tasyona neden olur. Adenozin reseptör blokasyonu yapması da bronkodilatatör etkisine katkı sağlar. Farklı mekanizmaları 
kullanarak bronkodilatasyon yapması nedeniyle bu etkisine tolerans gelişmez. 

• Metilksantinler Interlökin 10 salınımını arttırdığı ve prostaglandinleri baskıladığı için belirgin antiinflamatuar etkiye sahiptir. 

• Adenozin reseptör blokasyonu nedeniyle santral sinir sistemini uyarır uyanıklık, dikkat artışı ve solunum merkezini stimulas-
yonuna neden olurlar, yüksek dozlarda epileptik atak yaparlar.

• Striknin: glisin reseptör blokeri (fare zehiri)

• Pikrotoksin: GABA A klor kanal inhibitörü

• Karbamazepin: Adenozin agonisti antiepileptiktir

• Latratoksin: Karadul toksini, Kontrolsüz nörotransmitter deşarjı.

107. Aşağıdakilerden hangisi ileus tedavisinde kullanılan mü reseptör angonisti ilaçtır?

A) Naldemedin

B) Crofelemer

C) Sisaprid

D) Difenoksilat

E) Dekstrometorfan

107 - A

• Alvimopan, Naloksegol, Naldemedin: mü reseptör antagonisti prokinetik ilaçtır

• Crofelemer: CFTR inhibitörü antidiareik

• Prucaloprid: 5HT4 agonisti prokinetik

• Eluksodolin, difenoksilat: Narkotik türevi antidiareriktir mü agonistidir

• Dekstrometorfan: Narkotik türevi antitusiftir

108. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde dronabinol etki mekanizması doğru şekilde tanımlanmıştır?

A) Dopamin 1 reseptör antagonistidir

B) Histamin H1 reseptör antagonistidir

C) Substance P reseptör blokeridir

D) Seratonin 5HT 3 blokeridir

E) CB1 reseptör agonizması
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108 - E

Anti Emetik Etki Mekanizması
Ondansetron 5HT3 reseptör blokajı
Aprebitant NK1 reseptör blokajı 

(substansP reseptörü)
Klorpromazin D2 reseptör blokajı
Metoklorpropamid D2-5HT3 reseptör blokajı
Dimenhidrinat H1 reseptör blokajı
Skopolamin M1 reseptör blokajı
Diazepam GABA A  reseptör aktivasyonu
Dronabinol/nabilon CB1 reseptör aktivasyonu

109. Aşağıdaki insülin preparatlarından hangisinin astım hastalarında kullanımı kontraendikedir?

A) Regular

B) Afrezza

C) Glargine

D) Glulusine

E) Aspart

109 - B 

Afrezza insülin inhale preparattır sigara bağımlıları, astım ve KOAH hastalarında kullanımı uygun değildir.

110. Aşağıdakilerden hangisi osteoporoz tedavisinde kullanılan sklerostin hedef alan monoklonal antikordur? 

A) Kaplacizumab 

B) Reslizumab 

C) Emicizumab 

D) Efalizumab 

E) Romosozumab 

110 - E

Zor soru. Diğer antikorlar da sorunun kendi kadar önemli. 

• Kaplacizumab: hedef vWf 

• Reslizumab: hedef IL5 / Astım 

• Emicizumab: hedef Faktör IXa ve X / hemofili A

• Efalizumab: hedef CD11a / psoriasis 

• Romosozumab: hedef sklerostin / Osteoporoz

111. GUT tedavisinde kullanılan rinolacept isimli etken maddenin etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ürikozürik etki 

B) Ksantin oksidaz enzim inhibisyonu 

C) Ürik asitin allantoine metabolize edilmesi 

D) IL1 inhibisyonu 

E) Nötrofil fagositoz ve migrasyon inhibisyonu 
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111 - D 

• Ürikozürik etki: Sülfipirazon, Probenesid 

• Ksantin oksidaz enzim inhibisyonu: Allopurinol, Febuksostat 

• Ürik asitin allantoine metabolize edilmesi ürat oksidaz enzim analoğu: Rasburicase, Pegloticase 

• IL1 inhibisyonu: Anakinra, Rinolacept, Canakinumab 

• Nötrofil fagositoz ve migrasyon inhibisyonu: Kolşisin

112. 8 yaşında erkek hasta tekrarlayan larengeal ödem atakları nedeniyle polikliniğe başvuruyor.

 Aile hikayesi de olan bu hastada kullanılabilecek kallikrein enzim blokeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epinefrin

B) Loratidin

C) Lanadelumab

D) Berinert 

E) Deltibant

112 - C

Herediter Anjioödem Tedavisi

• Aprotinin /Ekallantid/ Lanadelumab

 Kallikrein enzim inhibitörü

• İkatibant / Deltibant

 Bradikinin reseptör antagonisti

• Berinert/ Cinryze

 Plazma C1 esteraz inhibitörü 

113. Hücre duvarı sentezin bozan, membran geçirgenliğini artıran ve RNA sentezini inhibe ederek etkisini gösteren haftada bir 
kullanım ile MRSA tedavisinde yeterli etkinliğe ulaşan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Televansin 

B) Vankomisin 

C) Daptomisin 

D) Oritavansin 

E) Fosfomisin 

113 - D 

Oritavansin 

• Yarı ömrü 10 gün 

• MRSA da haftada bir kullanım yeterli. 

• Üç etki mekanizması Katzung 2020 de yer alıyor: Hücre duvarı sentezini bozar, membran geçirgenliğini artırır ve RNA sente-
zini inhibe eder.

114. Aşağıdakilerden hangisi N-asetil muramik asit sentezini bozan antibiyotiktir?

A) Dalbavansin

B) Fosfomisin

C) Televansin

D) Basitrasin

E) Kloramfenikol
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114 - B
• Fosfomisin

o Enolpürüvat transferaz enzim inhibitörüdür.
o N asetil muramik asit sentezini bozar.

• Basitracin
o Lipid taşıyıcısını inhibe ederek duvar sentezini bozar.
o Sistemik kullanımı yoktur.

• Dalbavansin
o Vankomisin benzeri etki gösteren duvar sentez inhibitörüdür.

• Televansin
o Vankomisin benzeri etki gösteren duvar sentez inhibitörüdür aynı zamanda hücre membran geçirgenliğini değiştirir.

• Kloramfenikol 
o Ribozom 50S alt birimine bağlanan protein sentez inhibitörüdür.

115. Anaerobik bakteriyel enfeksiyon tedavisinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli tercihlerden birisi değildir? 
A) Metronidazol 
B) Amoksisilin
C) Sefoksitin 
D) Gentamisin 
E) İmipenem

115 - D 
Amnioglikozidler genel olarak yeterli anaerobik etki göstermeyen ajanlardır. Nedeni etki göstermek için O2 bağımlı transporta 
ihtiyacı olasıdır. Şıklardaki diğer ajanlar anaerobik etkinliğe sahiptir.

116. NS5A inhibitörü HCV tedavisinde kullanılan antiviral ajan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sofosbuvir
B) Ledipasvir
C) İnterferon alfa
D) Grazoprevir

E) Lamivudin

116 - B

Kr. HCV Tedavisinde Önemli İlaçlar
Boseprevir/teleprevir (previrler)

(HCV NS3/4A proteaz inhibitörüdür)
Sofosbuvir (buvirler)

(NS5B inhibitörü)
Ledipasvir (asvirler)  

(NS5A inhibitörü)

117. Wucheria Bancrofti tedavisinde öncelikli tercih antihelmintik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dietilkarbamazin

B) Triklabendazol

C) Prazikuantel

D) İvermektin

E) Mebendazol
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117 - A
• Dietilkarbamazin: Loa loa, W. Bancrofti, brugai malayi
• İvermektin: O. Volvulus, S.stercolaris, uyuz
• Prazikuantel: Genel olarak trematodlar (fasiola hariç)
• Fasiola hepatica: Bithionol, triklabendazol

118. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi BRAF VG00E mutasyonlu metastatik malign melanom tedavisinde kullanılan BRAF kinaz inhi-
bitörüdür? 
A) Dabrafenib 
B) Karfilzomib 
C) Venetoklaks 
D) Palbosiklib 
E) Trametinib

118 - A
Sorunun tamamını okuyunuz!!
• Mitojen aktive kinaz (MEK) inhibitörü Trametinib'tir. Bu ilaç da BRAF VG00E mutasyonlu metastatik malign melanom tedavi-

sinde endikedir.
• Aynı mutasyonda kullanılan BRAF kinaz inhibitörü Dabrafenib ve Vemurafenib'tir.
• Karfilzomib proteozom inhibitörü Multiple Myelom ilacıdır.
• Siklip’ler Hormon R-pozitif ve HER2-negatif meme kanseri tedavisi için geliştirilen Sikline bağlı kinazlar (CDK4 ve CDK6’nın) 

inhibitörüdür.

119. Dermatofit tanısı ile tedavisi başlanan 42 yaşında erkek hasta alkol kullandıktan sonra kusma ve taşikardi tarifliyerek acil 
servise başvuruyor.

 Bu hastanın tedavisinde kullanılan antifungal ajan en yüksek ihtimalle aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Terbinafin 
B) Griseofulvin 
C) Nistatin 
D) Ketakonazol 
E) Itrakonazol 

119 - B 
Griseofulvin alkol ile birlikte kullanıldığında disülfram benzeri reaksiyona neden olarak kusma ve taşikardi yapar.

120. Hodking lenfoma tedavisinde kullanılan CD30 hedef alan monoklonal antikor aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arcitumomab
B) Brentuksimab
C) Ramucirumab
D) Kapromab pendetid
E) Elotuzumab

120 - B
• Arcitumomab: Anti CEA kolorektal Ca metastazlarının sintigrafisinde kanser yayılımının tespiti için kullanılır.
• Brentuksimab: Brentüksimab: CD30 hedefleyen, Hodking lenfoma ilacıdır.
• Ramucirumab: VEGF reseptör blokeridir.
• Kapromab pendetid: Prostat Ca metastazlarının görüntülenmesinde kullanılır.
• Elotuzumab: SLAMF7 hedef alan multiple myelom ilacıdır.



Klinik Bilimler / T 49 - 3

65 www.tusem.com.tr

1. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonu (KTEPH) olan 66 yaşındaki kadın hastada sağ ventrikül hipertrofisinden 
şüpheleniliyor.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	EKG’de	sağ	ventrikül	hipertrofisi	düşündüren	bulgulardan	biri	değildir?

A) QRS genişliğinin >0.12 saniye olması

B) V1’de R dalga amplitüdünün artması

C) V6’da S dalga ampitüdünün artması

D) V5-6’da R dalga boyu küçülmesi

E) V1’de R>S olması

1 - A 

•	 KTEPH hastalarında pulmoner arter basıncı yüksektir. Sağ ventrikül, yüksek basınçlı bir pulmoner artere karşı pompalama 
yapmak zorunda kaldığı için hipertrofiye uğrar.

•	 EKG’de sağ ventrikül hipertrofi bulguları:

	 V1’de	uzun	R,	>	0,6	mV

	 V1’de	R/S	>1

	 V5’te	derin	S,	>	1.0	mV

	 V6’da	derin	S,	>	0,3	mV

	 aVR’de uzun R > 0,4 mV

	 V1’de	küçük	S,	<	0,2	mV

	 V5-6’da	küçük	R,	<	0.3	mV

	 V6’da azalmış R/S oranı,  < 0.4 

	 (RI + SIII) – (SI + RIII) < 1.5 mV

	 Maks RV1-2 + Maks SI, aVL – SV1 > 0,6 mV

	 RV1 + SV5-6 > 1,05 mV

	 R pik V1 > 0.035 msn

	 V1’de QR 

	 QRS> 0.12 sn olması hipertrofi değil, dal bloğu kriterlerindendir. 

KLİNİK	TIP	BİLİMLERİ	TESTİ	AÇIKLAMALI	CEVAPLAR
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2.	 72 yaşında hasta evde bayılma şikayeti ile yakınları tarafından acile getiriliyor. KOAH, DM ve koroner arter hastalığı olan 
hastanın yapılan muayenede kan basıncı 150-80 mmhg, mukozalar kuru, Sao2 %88, akciğerde kaba raller ve wheezing tespit 
ediliyor.

 

	 EKG’si	yukarıdaki	gibi	olan	hastadaki	taşikardinin	tedavisi	için	en	uygun	yaklaşım	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Karotis sinüs masajı

B) Adenozin

C) Digoksin

D) Lidokain

E) O2 ve hidrasyon

2	-	E

•	 EKG’de bir taşikardi mevcuttur (kalp hızı>100/dk). Bu taşikardide en dikkat çeken bulgu, her QRS öncesi bir P dalgası gelmesi 
ve QRS’lerin arasının düzensiz oluşudur. 

•	 Her QRS öncesi P dalgası olduğu için sinüs taşikardisi ile karıştırılabilir ancak burada P dalgalarının şekilleri birbirinden farklı-
dır. Bu da atriyal uyarıların her birinin farklı odaklardan çıktığını göstermektedir. Bu durumda tanı, multifokal	atriyal	taşikar-
didir	(MAT).

•	 MAT genelde altta KOAH gibi bir akciğer hastalığı bulunan kişilerde görülür. Genelde sebep KOAH akut alevlenme, hipoksi, 
dehidratasyon gibi sebeplerdir. Dolayısıyla öncelikle bu sebeplr düzeltilmelidir. Bu sebepleri düzeltmeden MAT düzelmez. 
Kalsiyum blokerler ve amiodaronun sınırlı etkisi vardır. 

3.	 Aşağıdaki	ek	ses	ya	da	üfürümlerden	hangisi	S2-S1	arasında	duyulmaz?

A) Mitral açılma sesi (opening snap)

B) Aort yetmezliği üfürümü

C) S4

D) Non-ejeksiyon kliği

E) Perikardiyal vuru (knock)

3	-	D

•	 S2 ile S1 arası diyastol, S1 ile S2 arası sistole denk gelmektedir

•	 Halde soruda diyastolde duyulmayan ek ses ya da üfürümleri sorulmaktadır

•	 D şıkkındaki belirtilen non-ejeksiyon kliği mitral kapak prolapsusunda duyulan sistolik bir ek sestir. Aynı zamanda ejeksiyon 
klikleri de sistolde duyulur

•	 Diğer şıklardaki bulgular, diyastolde duyulur
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4. 63 yaşında erkek hasta, 4-5 saattir olan retrosternal göğüs ağrısı ile acil servise başvuruyor. EKG’de V1-6 ST elevasyonu 
saptanması üzerine koroner anjiyografi laboratuarına alınarak LAD arterine başarılı primer perkutan girişim yapılıyor. Servis 
takibinin 4. gününde hastanın genel durumu iyi, kan basıncı 130-80 mmhg, Sao2 %93, akciğer bazallerde raller, jugular venöz 
distansiyon; EKO’da ejeksiyon fraksiyonu %32 hesaplanıyor.

	 Mevcut	tedavide	ASA,	tikagrelor,	rosuvastatin,	perindopril,	furosemid,	bisoprolol	alan	ve	taburculuğu	planlanan	hastanın	
tedavisine	bu	aşamada	aşağıdakilerden	hangisinin	eklenmesi	hastanın	mortalitesini	azaltır?

A) Losartan 

B) İntrakardiyak defibrilatör (ICD)

C) Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT)

D) Spirinolakton

E) Amiodarone 

4	-	D

•	 Soruda akut anteriyor miyokard infarktüsü (MI) sonrası gelişen bir sistolik kalp yetmezliği (KY)(EF<%40) hastası verilmiştir.

•	 ACEi/ ARB grubu ilaçlar hem MI sonrası hem de kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltır. Ancak hastanın tedavisinde zaten ACEi 
(perindopril) olduğundan dolayı, tedaviye ayrıca ARB (losartan) eklenmesi, mortaliteye ekstra bir katkı sağlamayacaktır

•	 ICD, EF<%35 olan semptomatik KY hastalarında mortaliteyi azaltır. Ancak MI sonrası ICD takma kararı vermek için en az 40 
gün beklenmelidir. Çünkü bu sürede kalbin kasılma fonksiyonları düzelebilir ve ICD’ye ihtiyaç kalmayabilir. Mevcut hasta he-
nüz 4. Gününde olduğundan, ICD takılmamalıdır. 

•	 CRT, QRS> 0.12 sn olan KY hastalarında hem mortaliteyi, hem semptomları azaltır. Soruda QRS genişliğinden bahsetmedi-
ğinden, bu hasta için CRT’nin bir faydası yoktur. Ayrıca, QRS geniş olsa bile, az önce bahsedildiği gibi, >40 gün sonunda EF 
toparlayabilir ve CRT’ye ihtiyaç kalmayabilir. Yani CRT düşünmek için de bu hastada bu dönem henüz erkendir. 

•	 Spirinolakton ve epleronon, post-MI EF<%40 olan, klinik KY’si veya diyabeti olan hastalarda mortaliteyi düşürür. Dolayısıyla 
bu hastanın tedavisine eklenmelidir.

•	 Amiodaronun bu hastalarda mortaliteye herhangi bir faydası yoktur. 

5.	 Aşağıdaki	hastalıklardan	hangisi	obstruktif	karakterde	akciğer	hastalığına	sebep	olmaz?

A) Astım

B) Amfizem

C) Asbestozis 

D) Bronşiyolit

E) Bronşektazi 

5	-	C

•	 Obstruktif akciğer hastalıkları, SFT’de FEV1 ve FEV1/FVC’de düşme (<0.70), akciğer volümlerinde artma (reziduel volüm, 
total akciğer kapasitesi, fonksiyonel reziduel kapasite) ile karakterize hastalıklardır. Astım, KOAH (amfizem ve kronik bronşit), 
bronşektazi ve bronşiyolit bu gruptandır. 

•	 Asbestozis, akciğerde fibrozis yaparak interstisyel akciğer hastalığına sebep olur. SFT’de restriktif patern vardır (FVC, TLC, 
RV’de düşme gibi)
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6.	 Aşağıdaki	hastalıklardan	hangisi,	alveolaer	dolum	hastalıklarından	birisi	değildir?

A) İdiyopatik pulmoner fibrozis

B) Pulmoner alveoler proteinozis

C) Akut interstisyel pnömoni

D) Alveolar hemoraji sendromları (diffuz alveolar hemoraji)

E) İnvaziv musinoz adenokanser

6	-	A

•	 Alveolar dolum hastalıkları, buzlu cam görünümünden konsolidasyona kadar değişen göğüs radyografik bulguları ile karakte-
rize olan, alveolar tutulum yapan hastalıklarıdır

•	 Patolojik olarak, terminal bronşiyollerin distalindeki alveolar hava boşluklarının primer tutulumu mevcuttur. 

	 Pulmoner alveolar proteinozda, alveoller proteinli sıvı ile doludur.

	 Akut interstisyel pnömonide, eksüdatif organize fibroproliferatif infiltratlar alveolar boşluğu doldurur. 

	 Alveolar hemorajik bozukluklarda alveolar boşluğu kan doldurur. 

	 İnvaziv müsinöz adenokarsinomda ve lepidik baskın müsinöz olmayan adenokarsinomda, alveolar duvarlar adenokarsi-
nom hücreleri tarafından kaplanmıştır.

	 Yukarıda bahsedilen hastalıklar, alveolaer dolum hastalıkları olarak geçer

•	 İdiyopatik pulmoner fibrozis, idiyopatik interstisyel pnömonilerin en sık nedeni olan, akciğerde fibrozisle giden bir interstis-
yel akciğer hastalığıdır. Genelde >60 yaş, sigara	içen erkeklerde görülür. Tutulum akciğerle sınırlıdır. Tedavide antifibrotikler 
(pirfenidon,	nintedanib) kullanılır.

7. 36 yaşında, 33 haftalık gebe bir hasta, ani başlayan dispne, taşipne ve hemoptizi şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede 
kan basıncı 130-65 mmhg, EKG’de sinüs taşikardisi ve S1Q3T3 paterni, arter kan gazında PaO2 66 mmhg, PCO2 30 mmhg 
saptanıyor. Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu, kalp kapakları ve boşlukları normal saptanıyor.

	 Pulmoner	emboliden	şüphelenilen	hastada	tanı	koymak	ve	tedaviye	başlamak	için	bir	sonraki	en	uygun	yaklaşım	hangisi	
olmalıdır?

A) D-dimer

B) Akciğer grafisi

C) Yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisi

D) Bronkoalveolar lavaj

E) Alt ekstremite kompreyon ultrasonografisi

7	-	E

•	 Pulmoner emboli (PE) şüphesi olan bir hastadan bahsediliyor

•	 PE hastasında tanı koymak için, öncelikle WELLS skoruna göre, PE’nin olma ihtimali belirlenip, ona göre tanı modalitesi seçilir.

•	 WELLS	skoru:

	 DVT semptom ve bulguları

	 PE’nin en olası tanı olması

	 Kanser

	 Taşikardi
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	 Daha önce PE geçirmiş olması

	 İmmobilizasyon/ cerrahi 

	 Hemoptizi 

•	 WELLS skoruna göre hasta düşük riskli ise D-Dimer, yüksek riskli ise BT pulmoner anjiyografi ile tanıya gidilir.

•	 Eğer WELLS skorunu ezbere bilmiyorsak şöyle yapabiliriz: eğer soruda bize riskli bir hastadan bahsediyorsa bunu WELLS skoru 
yüksek olarak düşünüp BT pulmoner anjiyo şıkkını seçebiliriz. Bu soruda hastanın gebe olup, klinik bulgularının (sinüs taşikar-
disi, hemoptizi, hiposki-hipokarbi)  PE’yi işaret ediyor olması, hastanın muhtemelen PE olduğunu ve BT pulmoner anjiyografi 
ile tanıya başlamanın uygun olduğunu düşündürmektedir.

•	 Fakat şıklarda BT seçeneği yok! Bunun sebebi hastanın gebe olmasıdır. Her ne kadar karın bölgesine kurşun koruma yapılarak 
gebe hastada BT çekmek bebek için minimal risk içerse de, bu gebe hasta özelinde, kompresyon US yapılarak tanıya gitmek 
en basit ve risksiz yöntemdir. US’de DVT saptanırsa, antikoagulan tedaviye başlanır. DVT saptanmazsa, o zaman daha ileri tanı 
yöntemleri seçilebilir.

•	 Hastada PE için herhangi bir risk faktörü ya da klinik vermeseydi, o zaman tanıya D-dimer ile başlamak en uygun seçenek 
olacaktı.

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	KOAH	için	bir	risk	faktörü	değildir?

A) Sigara

B) Kömür tozu maruziyeti

C) Alfa-1 antitripsin eksikliği

D) Biyoyakıt kullanımı

E) Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları

8	-	E

•	 Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, KOAH için bir risk faktörü olmauıp, bronşektazi için iyi bilinen bir risk faktörüdür. 

•	 Diğer şıklardaki etkenler KOAH için risk faktörlerindendir.

o KOAH için bilinen primer risk faktörü sigara kullanımıdır

o Kömür tozu maruziyeti ve alfa-1 antitripsin eksikliği özellikle amfizem için bir risk faktörüdür

o İyi havalanması olmayan ortamlrda biyoyakıt kullanımı da KOAH için tanımlanmış risk faktörleri arasındadır.

9. Bilinen malign melanom tanısı olan 35 yaşında kadın hasta, birkaç haftadır olan baş ağrısı nedeniyle başvuruyor. Hastanın 
malign melanom nedeniyle aldığı immunstimulan ilaç dışında ilaç öyküsü yok. Hastanın aralıklı adet düzensizliği de belirtme-
si nedeniyle bakılan tetkiklerinde prolaktin ve sedimentasyon yüksekliği saptanıyor. Hastanın çekilen hipofiz MR’da hipofizde 
kitleyle uyumlu olabilecek bir lezyon görülüyor.

	 Bu	hastada	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Sheehan sendromu

B) Lenfositik hipofizit

C) Kraniofarengioma

D) Pituiter stalk hasarı

E) Hipotalamus tümörü
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9	-	B

Lenfositik hipofizit, genellikle postpartum kadınlarda ya da immunstimulan ilaç kullananlarda, yalancı hipofiz kitlesi görüntüsü ve 
prolaktin yüksekliği ile prezente olur. Sedimantasyon yüksekliği ayırıcı tanı için önemli bir noktadır. 

İmmunstimulan ilaçlar özellikle tümörlerin tedavisinde immun sistemin tümöre yanıtını arttırmak için kullanılan ilaçlardır. Malign 
melanomda da ipilimumab ve nivolumab gibi immunstimulan ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaç grubunun en önemli 
yan etkileri immun sistem aktivasyonuna bağlı otoimmun yan etkilerdir. Bu yan etkilerden biri de lenfositik hipofizittir. 

10.	 Bipolar	affektif	bozukluk	tanılı	34	yaşında	erkek	hastanın	son	3	aydır	olan	halsizlik,	yorgunluk,	uyku	hali	gibi	şikayetleri	
üzerine	bakılan	tetkiklerinde	TSH	yüksek,	serum	serbest	t4	düşük	olarak	görülmüş	olup	bilinen	tiroid	hastalığı	bulunma-
yan	hastada,	aşağıdaki	ilaçlardan	hangisine	bağlı	bu	tablonun	gelişmiş	olması	en	olasıdır?

A) Essitalopram

B) Klozapin

C) Lityum

D) Venlafaksin

E) Valproik asit

10	-	C

Lityum endokrin yan etkileri sık görülen ve genelllikle bipolar affektif bozuklukta kullanılan bir ilaçtır. Lityum kullanan hastalarda 
hipotiroidi sık görülen bir yan etkidir. Lityumun bir diğer önemli endokrinolojik yan etkisi ise hiperparatiroididir.  

11.	 Aşağıdaki	hastalıklardan	hangisi	otoimmun	pankreatit	ile	birliktelik	gösterebilir?

A) Subakut tiroidit

B) Toksik multinodüler guatr

C) Riedel tiroiditi

D) Sessiz tiroidit

E) Toksik adenom

11	-	C

Otoimmun pankreatit IgG4 ilişkili bir hastalıktır ve özellikle IgG4 ilişkili diğer hastalıklarla birliktelik gösterebilir. Riedel tiroiditi de 
IgG4 ilişkili otoimmun bir tiroid hastalığıdır.

12.	 Düşük	ejeksiyon	fraksiyonuna	sahip	kalp	yetmezliği	olan	diyabetik	hastalarda,	kardiyak	sağkalıma	olumlu	etkisi	olduğu	
gösterilmiş	oral	antidiyabetik	ajan	grubu	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) SGLT2 inhibitörleri

B) Alfa glikozidaz inhibitörleri

C) DPP4 inhibitörleri

D) Sulfonilüreler

E) Glitazonlar
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12	-	A

SGLT2 inhibitörlerinin, son yapılan çalışmalarla diyabetik düşük ejeksiyon fraksiyonuna sahip hastalarda kardiyovasküler mor-
taliteyi azalttığı gösterilmiştir. Bu etkisinin glukozun yanında sodyum atılımını da sağlaması sayesinde olduğu düşünülmektedir. 
Şıklarda yer alan ilaçlardan glitazonların, kalp yetmezliği dekompanzasyonuna neden olabileceği, bu nedenle kalp yetmezliği olan 
hastalarda tercih edilmemesi gerektiği de bilinmesi gereken bir diğer noktadır. 

13.	 Bilinen bulimia nervosa tanılı 28 yaşında kadın hasta, akut başlangıçlı ve şiddetli epigastrik ağrı nedeniyle acil servise başvu-
ruyor. Hastanın muayenesinde epigastrik hassasiyet ve boyun bölgesinde subkutan amfizem saptanıyor.

	 Bu	hastada	ayırıcı	tanıda	ilk	yapılması	gereken	tetkik	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Üst gastrointestinal sistem endoskopisi

B) Posterioanterior akciğer grafisi

C) Baryumlu grafi 

D) Abdomen MR görüntüleme 

E) Abdomen ultrasonografisi

13	-	B

Hastada ani gelişimli şiddetli epigastrik ağrı ve fizik muayenede subkutan amfizem bulgusu verilmiş. Bu durumda aklımıza özefa-
geal bir perforasyon ve buna sekonder mediastene serbest hava geçişine bağlı subkutan amfizem tablosu gelmelidir. Bu tablonun 
da en sık sebebi kusmaya bağlı özefagus rüptürü; yani Boorhave sendromudur. Hastada bulunan bulimia nervosa kronik ve tekrar-
layıcı kusma davranışı nedeniyle Boorhave sendromu için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Boorhave sendromunda rüptüre bağlı 
mediastinel serbest hava ya da plevral effuzyonun saptanabilmesi için, tanıda ilk yapılması gereken tetkik posterioanterior akciğer 
grafisidir. Özellikle Boorhave sendromu şüphesinde endoskopi ve baryumlu grafinin kontrendike olduğu da unutulmamalıdır. 

14. Bilinen Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı olan ve 3 yıl önce morbid obezite nedeniyle Roux-en-Y gastrik bypass operasyonu ge-
çirme öyküsü olan 57 yaşında erkek hasta, bir yıldan uzun süreli karında şişkinlik ve diyare şikayetleriyle başvuruyor. Hasta 
aynı zamanda son bir yıl içerisinde 10 kilo verdiğini belirtiyor. Hastanın bakılan tetkiklerinde, transferrin saturasyonu, ferritin 
düzeyi ve serum kobalamin düzeyinin normal sınırın altında, serum folat düzeyinin ise normal sınırın üzerinde olduğu sap-
tanmıştır.

	 Bu	hastada	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Chron hastalığı

B) Çölyak hastalığı

C) Bakteriyel aşırı çoğalma sendromu

D) İrritabl bağırsak sendromu

E) İnce bağırsak lenfoması

14	-	C

Bakteriyel aşırı çoğalma sendromu gastrointestinal sistemde normalde distalde olması gereken bakterilerin proksimal kısımda da 
artması sonucu oluşan malabsorbsiyon tablosudur. Normalde sindirilmesi gereken besinlerin bakteriyel fermantasyonu sonucu 
karın ağrısı, karında şişkinlik gibi semptomlara neden olur. Özellikle majör nutrientlerin malabsorbsiyonu sonucu kilo kaybı ve 
diyare gelişir. Bakteriler kobalamini kullanarak folata çevirdiği için laboratuvar bulgularında kobalamin düzeyi düşüklüğü ve folat 
düzeyi yüksekliği bu sendrom için ayırıcı tanıda kullanılabilecek en önemli belirteçlerdir. Bakteriyel aşırı çoğalma sendromunun eti-
yolojisinde genellikle bakterilerin proksimale göç etmesine neden olan fonksiyonel ya da anatomik bir staz vardır. Verilen vakada, 
diyabet ve gastrik bypass operasyonu öyküsü gibi önemli staz nedenleri verilmiştir. 
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15. Bilinen dahili hastalığı olmayan 55 yaşındaki kadın hasta polikliniğe karın ağrısı ve sarılık nedeniyle başvuruyor. Hastanın 
bakılan tetkiklerinde direkt bilirübin: 3,8 mg/dL, total bilirübin: 4,6 mg/dL, ALT: 55 birim/L (10-35), AST: 47 birim/L (10-35), 
ALP: 140 IU/L (20-120), GGT: 91 U/L (0-45) olarak saptanıyor. Hastanın yapılan abdomen ultrasonografisinde safra yollarında 
dilatasyon saptanıyor.

	 Bu	hastada	sarılık	etiyolojisinin	hangisi	olması	en	olasıdır?

A) İlaç kullanımı

B) Viral hepatit

C) Rotor sendromu

D) Hemokromatozis

E) Koledokolitiazis

15	-	E

Bu soruda direkt bilirübin yüksekliği ayırıcı tanısı sorgulanmaktadır. Öncelikle Rotor sendromu gibi konjenital direkt hiperbili-
rübinemi durumlarında, karaciğer fonksiyon testlerinin normal olması ve hastada sarılık dışında bir şikayet olmaması beklenir. 
Konjenital hiperbilirübinemileri ekarte ettiğimiz, ALP GGT gibi kolestaz markerlarının da yüksek olduğu durumda akla kolestaz 
tablosu gelmelidir. Bu noktada intrahepatik kolestaz ve ekstrahepatik kolestaz ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Bunun için de bakacağımız 
bir numaralı belirteç, hepatobilier ultrasonografide safra yolların genişliği olacaktır. Safra yolları genişse ekstrahepatik kolestaz, 
safra yolları normalse intrahepatik kolestaz düşünülmelidir. Karın ağrısı da olan hastada en olası seçenek bir ekstrahepatik kolestaz 
nedeni olan koledokolitiazistir. Hiperbilirübinemi ayırıcı tanısı aşağıdaki şekilde de verilmiştir.

16.	 Aşağıdaki	hastalıklardan	hangisinin	kesin	tanısı	için	biyopsi	ya	da	rezeksiyon	yapılması	şart	değildir?

A) Hepatoselüler kanser

B) Mide adenokanseri

C) Kolon adenokanseri

D) Özofagus yassı hücreli kanseri

E) Mide diffüz büyük B hücreli lenfoması



Klinik Bilimler / T 49 - 3

73 www.tusem.com.tr

16	-	A

Genel olarak tümörlerin kesin tanısı, biyopsi aracılığıyla histolojik inceleme ile koyulur. Bir tümör vardır ki, radyolojik bulguları çok 
karakteristik olduğu için histolojik inceleme yapılmaksızın kesin tanı koyulabilir. Bu tümör hepatoselüler kanserdir. BT ya da MR’da 
1 cm üzeri hepatik kitlelerde, arteriyel fazda hipervaskülerite ve portal venöz fazda gecikmiş wash-out görüntüsü varsa direkt 
olarak hepatoselüler kanser tanısı koyulabilir. 

17. 20 yaşında erkek hasta dahiliye polikliniğine akut başlangıçlı sarılık ve halsizlik yakınmalarıyla başvuruyor. Bilinen nefrolitiazis 
tanılı hastaya iki hafta önce idrar yolu enfeksiyonu proflaksisi için trimetoprim sulfametaksazol başlanmış. Bunun dışında 
bilinen hastalık ya da medikasyon öyküsü yok. Bakılan bakılan tetkiklerinde Hb: 8,5 g/dL, MCV: 109 fL, düzeltilmiş retikulosit 
yüzdesi %3,8, hafif indirekt ağırlıklı hiperbilirübinemi saptanıyor. Periferik yaymada anemi, hayalet hücreleri, irreguler kont-
rakte eritrositler görülüyor. Bakılan Coombs testleri ise negatif saptanıyor.

	 Bu	hastada	aşağıdaki	hastalıklardan	hangisi	ön	planda	düşünülmelidir?

A) Akut karaciğer yetmezliği

B) G6PD eksikliği

C) Herediter sferositoz

D) Piruvat kinaz eksikliği

E) Otoimmun hemolitik anemi

17	-	B

Anemi verilen hastada retikulositoz ve indirekt hiperbilirübinemi verilmiş. Bu tablo aklımıza hemolitik anemileri getirmelidir. He-
molitik aneminin, trimetoprim sulfametaksazol gibi oksidan bir ilaç sonrası gelişmiş olması, periferik yaymada hayalet hücreleri 
gibi bulguların olması aklımıza G6PD enzim eksikliğini getirmektedir. Hastanın genç erkek olması da, G6PD eksikliğinin X geçişli 
olması nedeniyle destekleyici bir bulgudur. Özellikle Coombs testinin negatif olması da, hemolitik aneminin otoimmun nedenlerini 
ekarte ettirmektedir. 

18.	 Trombozu	olan	bir	hastada,	aşağıdakilerden	hangisi	varlığında	trombofili	taraması	endikasyonu	yoktur?

A) Mezenter arter trombozu

B) Serebral ven trombozu

C) 45 yaşında tromboz

D) 3 tane birinci derecede akrabada tromboz öyküsü

E) 4 kez ilk trimester gebelik kaybı 

18	-	C

Tromboz saptanan hastada trombofili araştırılması gereken durumlar şunlardır: 

• 40 yaşından genç kişilerde spontan tromboz öyküsü

• Atipik bölgede tromboz öyküsü (serebral ven, mezenterik arter, hepatik ven…)

• İki ya da daha fazla birinci derece akrabada tromboz öyküsü)

• Üç ya da daha fazla erken gebelik kaybı

• 10. haftadan sonra bir ya da daha fazla gebelik kaybı 
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19.	 Aşağıdakilerden	hangisi	akut	miyeloblastik	lösemide	kullanılabilen	Bcl-2	inhibitörü	ilaçtır?

A) Midostaurin

B) Brentiksumab

C) İvosidenib

D) Venetoclax

E) İmatinib

19	-	D

Venetoclax, AML ve KLL’de kullanılabilen Bcl-2 inhibitörü ilaçtır. Seçeneklerde yer alan ivosidenib IDH1 (izositrat dehidrogenaz) 
inhibitörü, brentiksumab anti CD 30 monoklonal inhibitörü, midostaurin FLT3 inhitibitörü ilaçtır. İmatinib ise tiroin kinaz inhibitö-
rüdür. 

20.	 73 yaşında erkek hastanın ateş, halsizlik, yorgunluk, erken doyma, kilo kaybı şikayetleriyle başvurusunda, yapılan tetkikler 
sonucu pansitopenik olduğu saptanıyor. Fizik muayenede, dalak kot altında 8 cm ele geliyor. Ele gelen lenfadenopati saptan-
mıyor.

	 Bu	hastada	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Aplastik anemi

B) Miyelodisplastik sendrom

C) Kronik lenfositer lösemi

D) Saf eritroid aplazisi

E) Saçlı hücreli lösemi

20	-	E

Saçlı hücreli lösemi özellikle yaşlı erkeklerde sıktır ve anemi, masif splenomegali, ateş (triad) ve kilo kaybıyla seyreden bir hastalık-
tır. Hastalarda masif splenomegali olmasına rağmen lenfadenopati beklenmemesi özellikle ayırıcı tanıda önemlidir. Diğer hastalık-
ları içerisinde saf eritroid aplazide lökositer ve trombositer seride düşüklük beklenmez. Aplastik anemi ve MDS’de masif spleno-
megali beklenen bir bulgu değildir. KLL de ise, hastalık evre evre ilerler ve lenf nodu tutulumu dalak tutulumu gelişmeden önceki 
evrede gerçekleşir. O nedenle splenomegali olan bir KLL’li hastada mutlaka lenf nodu tutulumu da beklenir. 

21.	 Germ hücreli tümör tanısıyla takip edilen 34 yaşında erkek hasta üçlü bir kemoterapi rejimi almaktadır. Hastanın takibinde 
efor dispnesi gelişmesi üzerine yapılan ekokardiyografide pulmoner arter basıncında hafif artış dışında patoloji saptanmıyor. 
Hastanın solunum fonksiyon testinde restriktif patern, DLCO’da diffuzyon kısıtlaması saptanıyor.

	 Aşağıdaki	ilaçlardan	hangisinin	bu	tabloya	neden	olması	daha	olasıdır?

A) Gemsitabin

B) Bleomisin

C) Etoposid

D) Sisplatin

E) Doksorubisin

21	-	B

Hastada kemoterapi ilişkili pulmoner fibrozis tablosu tarif edilmektedir. Bu tabloya sebep olabilen ilaçların başında germ hücreli 
kanserin tedavisinde kullanılabilen bleomisin gelir. Bleomisin dışında busulfan ve taksanlar da pulmoner fibrozise yol açabilir. Me-
totreksat, siklofosfamid de pulmoner toksisiteye neden olabilen kemoterapi ajanlarıdır. 
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22.	 Aşağıdakilerden	hangisi,	nötropenik	ateşli	bir	hastada	antibiyoterapiye	vankomisin	ekleme	endikasyonu	olamaz?

A) Ciddi hipotansiyon varlığı  

B) Santral venöz katater varlığı 

C) Hastada ciddi mukozit olması 

D) MASCC skorunun yüksek olması 

E) MRSA ile enfeksiyon öyküsü 

22	-	D

Vankomisin gram pozitif odaklara karşı etkin bir antibiyotiktir ve gram pozitif odak düşünüldüğünde ya da gram pozitif ajanlara 
bağlı mortalite riskinin arttığı durumlarda nötropenik ateş tedavisine eklenir. Bu durumlar; ciddi mukozit, santral venöz katater 
varlığı, MRSA ile enfeksiyon öyküsü ve ciddi hipotansiyon varlığıdır. MASCC skorlaması nötropenik ateşli hastalarda prognozu ve 
tedaviyi belirleyen bir skorlama sistemidir. Yüksek skor, düşük risk ve daha iyi prognozu gösterir ve bu hastalarda genellikle oral 
antibiyoterapi ile ayaktan takip edilir. 

23.	 30 yaşında kadın hasta efor dispnesi, bacaklarda ve göz kapaklarında şişme şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan muayenede 
bilateral pretibial ödem ve karında assit saptanıyor. Hastanın bakılan tetkiklerinde kreatinin 0,55 mg/dL, albümin: 2 mg/dL, 
24 saatlik idrar kantitatif protein: 4200 mg/gün olarak saptanıyor. Hastanın bakılan serum fosfolipaz A2 reseptör antikoru 
pozitif saptanıyor.

	 Bu	hastada	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Membranoproliferatif glomerulonefrit

B) Membranöz nefropati 

C) Fokal segmental glomeruloskleroz 

D) Minimal değişiklik hastalığı

E) Berger nefropatisi

23	-	B

Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem mevcut olup nefrotik sendrom tablosu verilmiştir. Şıklarda bulunan membranöz 
nefropati, fokal segmental glomeruloskleroz, membranoproliferatif glomerulonefrit ve minimal değişiklik hastalığı esas olarak 
nefrotik sendrom ile prezente olurken, Berger nefropatisi esas olarak nefritik sendrom ile prezente olur. Membranöz nefropatide 
ise, M-tipi fosfolipaz A2 reseptörüne (PLA2R) karşı gelişen antikorlar %70 hastada bulunur ve bu antikorun serumda gösterilmesi 
bizi nefrotik sendromlu bir hastada membranöz nefropati tanısına yönlendirir. 

24.	 Aşağıdaki	ilaçlardan	hangisinin,	otozomal	dominant	polikistik	böbrek	hastalığında	kistlerin	büyüme	hızını	yavaşlattığı	gös-
terilmiştir?

A) Tolvaptan

B) Nifedipin

C) Metoprolol

D) Bromokriptin

E) Eplerenon

24	-	A

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında, tolvaptan ve somatostatin analogları intraselüler cAmp düzeyini azaltarak renal 
hastalık progresyonunu ve kist büyüme hızını yavaşlattıkları gösterilmiş ajanlardır.
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25.	 Sistemik	 lupus	eritamatozusu	 (SLE)	olan	bir	hastada,	aşağıdaki	antikorlardan	hangisinin	 saptanma	 ihtimali	diğerlerine	
göre	daha	düşüktür?

A) Anti-ribozomal antikor

B) ANA

C) Anti-dS-DNA

D) Anti-fosfolipit

E) Ro (SS-A)

25	-	A	 Antijen Sıklık	%

ANA 98

Anti-dsDNA 70

Anti-Sm 25

Anti-RNP 40

Anti-Ro (SS-A) 30

Anti-La (SS-B) 10

Antihistone 70

Antifosfolipid 50

Antieritrosit 60

Antiplatelet 30

Antineuronal 60

Anti-ribosomal P 20

•	 SLE’deki antkorları bilmek önemlidir. Yandaki tabloda sıklık sırası verilmiştir.

•	 Anti-ribozamal antikorlar en az görülen antikorlar olup depresyon ve psikoz ile ilişkilidir.

•	 ANA en sık görülen antikordur. Tarama testi olarak kullanılır.

•	 Anti-ds-DNA çok spesifik olup, hastalık aktivitesi, nefrit ve vaskülit ile ilişkilidir.

•	 Antifosfolipit antikorları pıhtılaşma, fetal kayıp ve trombositopeni ilişkilidir.

•	 Ro (SS-A) antikoru spesifik değildir. Nefrit riskinin düşük olduğunu gösterir. Ayrıca Sicca 
sendromu (Sjögren), konjenital kalp bloğu-neonatal lupus ve subakut kutanöz lupus ile 
ilişkilidir

26.	 75 yaşında kadın 4 aydır olan omuz ve kalçada ağrı, sabah tutukluğu, kuru öksürük ve hafif ateş ile başvuruyor. Laboratuar 
incelemesinde Hb 9.1 gr/dl, PLT 660.000, ESR 120-saat saptanıyor. İnfeksiyon, kanser ve myoloproliferatif hastalık lehine 
bulgu saptanmıyor.

	 Bu	tanı	için	en	iyi	test	aşağıdakilerden	hangisidir?		

A) Duplex US

B) BT anjiyo

C) MR anjiyo

D) PET

E) Temporal arter biyopsi

26	-	E

•	 50	yaş	kadın;	ateş,	anemi,	sedimantasyon	yüksekliği	ve	başağrısı	kliniği,	temproral	arterit	(dev	hücreli	arterit)	için	tipiktir.

•	 Temporal arteritte en sık semptom başağrısıdır. Muayenede temporal arter hassas, kalın ve nodüler yapıdadır. Kesin tanısı 
temporal arter biyopsisi (altın standart) ile konulur. Tedavide kortikosteroid+ ASA verilir.tozilisumab’da onaylanmıştır. 

•	 Segemnter tutulum olduğundan biyopsinin negatif çıktığı durumlarda, şıklarda verilen diğer tanı yöntemleri tanıda yardımcı 
olarak kullanılabilir. 
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27.	 Aşağıdaki	kateter	infeksiyonu	etkenlerinden	hangisine	bağlı	kateter	infeksiyonunda	kataterin	çekilmesi	zorunlu	değildir?

A) Acinetobacter baumannii

B) Pseudomonas aeruginosa

C) Staphylococcus aureus

D) E.coli

E) Staphylococcus epidermidis

27	-	E	

Staphylococcus epidermidis’e bağlı kateter infeksiyonuna glikokaliksi olan Slime faktörü neden olur. Staphylococcus 
epidermidis’e bağlı kateter infeksiyonunda kateterin çekilmesi zorunlu değildir.

Kateterin	çekilmesi	gereken	infeksiyon	etkenleri

• Staphylococcus aureus 

• Enterokoklar

• Gram negatif çomaklar (E.coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii)

• Mantarlar

• Mikobakteriler 

• Virulansı düşük, ancak eradikasyonu güç bakteriler: Bacillus spp, Micrococcus spp, veya Propionibacterium 
spp. 

Kateterin	yapısı		ve	takılma	şekliyle	ilişkili	infeksiyon	riskini	arttıran	faktörler

• Kateterin yapısı (Teflon kateterlerde infeksiyon riski, poliüretan kateterlerden daha düşüktür)

• Kateterin lümen sayısı  Lümen sayısı artıkça kateter infeksiyonu riski artar 

• Kateter türü (tünelsiz SVK ve pulmoner arter kateterleri> periferik arter kateterler) 

• Kateter yerleştirme şekli (cut-down>perkutan)

• Kateter yerleştirme bolgesi (juguler>subklavyen ve femoral) 

• Kateterin kalma süresi 

• Asepsi ve antisepsi 

• Kateteri takan ekibin tecrübesi

28.	 Folat	öncü	maddesi	olan	paraaminobenzoik	asit	(PABA)	üzerinden	nükleik	asit	sentezini	inhibe	eden	antibiyotik	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

A) Siprofloksasin

B) Metronidazol

C) Rifampisin

D) Novobiocin

E) Trimetoprim-sulfametoksazol
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28	-	E	

Soruda Sülfonamaidlerin ve Trimetoprimin etki mekanizması tanımlanmaktadır.

Nükleik	asit	sentezini	inhibe	eden	antibiyotikler

1. Kinolonlar

2. Sülfonamidler/ Trimetoprim

3. Rifampisin

4. Metronidazol

5. Novobiyosin

29.	 Çift görme yakınmasıyla acil servise başvuran 35 yaşında kadın hasta bu yakınmasının daha önce de birkaç kez olup geçtiğini 
ifade etmiştir. Muayenesi normal bulunmuş ve diffüzyon MRG’sinde patolojik bulgu saptanmamıştır. Gelişinden üç saat sonra 
tekrarlanan muayenesinde sağ gözün primer pozisyonda dışa deviye olduğu görülmüştür. 

	 Bu	olguda	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) 4. kraniyal sinir paralizisi 

B) 6. kraniyal sinir paralizisi 

C) Lateral meduller sendrom 

D) İnternükleer oftalmopleji 

E) Myastenia gravis

29	-	E

Bu soruda hastada tekrarlayan şikayetler olması ve bir süre sonrası şikayetlerin olması MG düşündürmektedir.

Myastenia	Gravis

•	 Myastenia gravis (MG), hareketle artan kas güçsüzlüğü (bitkinliği) ile karakterize, öncelikle okülobulber kasları tutan, postsi-
naptik yerleşimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin (AChR) hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır.

•	 Hastalığın en önemli özelliği yorulmakla artan ve dinlenmekle en azından kısmen düzelen kas güçsüzlüğüdür. Hastalar sabah-
ları düzeldiklerini, belirtilerin akşama doğru ya da yorulunca arttığını ifade ederler.

•	 Hastalık remisyon ve alevlenmelerle seyreder.

•	 Hastalık çoğu zaman oküler belirtilerle, en sık da pitozla başlar. Buna çift görme eşlik eder. Hastaların çoğunda oküler bulgu-
lara kısa zamanda bulber (orofarengeal) kaslara ve ektremite kaslarına ait belirtiler eklenir. Nazone konuşma dikkat çekicidir.
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30.	 Altmış iki yaşında erkek hasta dört ay önce sol humerusta travmatik bir kırığı izleyerek sol kolunda el parmaklarına kadar 
yayılan keskin, derin ve sıcak bir ağrı, ve soğuğa aşırı duyarlılıktan yakınmaktadır.

	 Elde	distonik	bir	postür	ile	birlikte	şişlik,	kızarıklık	ve	sıcaklık	izlenen	bu	hastada	en	olası	tanı	nedir?	

A) Monomelik amiyotrofi 

B) Servikal 6-7 disk hernisi 

C) Kompleks bölgesel ağrı sendromu 

D) Servikal 5-8 kök avülsiyonu 

E) Nevraljik amiyotrofi

30	-	C

Fizyopatolojide olay, sempatik sinir sisteminin hiperaktivasyonu sonucu gelişir. (otonomik disrefleksi gibi)

KBAS	Tip	1

•	 Başlatıcı zarar veren bir olayı takip eder. 

•	 Tek periferik sinir alanının ötesine yayılan, başlangıçtaki olayla orantısız spontan ağrı veya allodini / hiperaljezi görülür. 

•	 Ağrı bölgesinde ödem, deri kan akımında bozukluk ve anormal sudomotor aktivite görülür. 

•	 Ağrının ve disfonksiyonun derecesini açıklayacak başka durumların varlığı tanıyı geçersiz kılar. 

31.	 Otuz iki yaşında kadın hasta, son bir haftadır süren şiddetli ve sürekli başağrısından yakınmaktadır. Son 6 aydır tüp bebek uygula-
ması için östrojen kullanan ve 20 paket-yıl sigara öyküsü olan hastanın muayenesinde TA:120/80 mmHg, BMI:33 kg/m2, bilateral 
papil ödemi ve uykuya meyil saptanmıştır. Valsalva manevrası ile başağrısı artan hastanın tam kan sayımı, PT ve INR değerleri 
normal bulunmuştur.

	 Kontrastsız	beyin	MRG’si	de	normal	olan	bu	hastaya	tanı	için	bu	aşamada	hangi	diyagnostik	test	yapılmalıdır?	

A) MR perfüzyon 

B) Lomber ponksiyon 

C) MR venografi 

D) MR anjiografi 

E) Transkraniyal Doppler Ultrasonografi

31	-	B

Psödotümör	Serebri	(İdiyopatik	İntrakranyal	Hipertansiyon)

•	 İntrakranial yer kaplayan lezyon olmadan kafa içi basıncının yükselmesidir. 

•	 Kliniğinde yeni başlamış baş ağrısı, görme bozukluğu, diplopi, pulsatil tinnitus, bulantı-kusma, baş dönmesi, göz hareketleri 
ile ortaya çıkan retrobulber ağrı vardır. 

•	 En sık idiopatik olarak gelişir. 

•	 PTS’nin patogenezinde BOS emilim defekti mevcuttur. 

•	 Çoğu hasta obezdir. 

•	 Hemen daima diffuz baş ağrısı başlangıç semptomudur. 

•	 Görme semptomları ilk olarak göz kararmaları ile başlar sonra ilerleyerek santral görme kaybına kadar gidebilir. 

•	 Özellikle LP yapılmadan BT/MRI ile kafa içi yer kaplayan lezyon mutlaka ekarte edilmelidir. 

•	 MR görüntülemede perinöral subaraknoid mesafede genişlemesi boş sella ve nadiren Chiari tip 1 malformasyonu görülebilir. 

•	 Kesin tanı LP de BOS basıncının 200 mmHg üstünde olması ile konulur. 
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32.	 On beş yaşında erkek çocukta retinada multipl anjiomatoz görüntü yanı sıra böbrek ve pankreasta kistler saptanmıştır.

	 Bu	olguda	hangi	tümör	öncelikle	düşünülmelidir?	

A) Glioblastoma multiforme 

B) Meningioma 

C) Hemanjioblastoma 

D) Ependimoma 

E) Pinealoma

32	-	C

AİLESEL	MSS	TÜMÖRLERİ

En sık rastlanan ilişki fakomatozlardır.

•	 Nörofibromatozis	tip	1

Optik gliom ve menengiom

•	 Tuberoskleroz

Ependimom, astrositom

•	 Von-Hippel-Lindau	Hastalığı

Hemanjioblastom, feokromasitoma ve retinal tümör

33.	 Altmış iki yaşında kadın hasta üç saat önce başlayan vücudun sağ tarafında hissizlik ve yürümede dengesizlik yakınması ile 
başvurdu. Nörolojik muayenede sağ yarıda yüzü de içine alan, yüzeyel ve derin duyu kaybı saptanıyor.

	 Motor	defisiti	olmayan	bu	hastada	lezyon	nerededir?	

A) Pons 

B) Kaudat nükleus 

C) Frontal korteks 

D) İnternal kapsül genu 

E) Ventral posterior talamus

33	-	E

Talamus: Beyinsapının rostralinde, serebral hemisferlerin derinliğinde yer alır. Talamus somato-sensoriyel duyular, (koku duyusu 
hariç) görme ve işitme impulslarının kortekse ulaşmadan önceki durağıdır. Lezyonunda kişinin uyanıklık durumunda bozukluk 
görülür.

Talamik	sendrom; kontralateral vücut yarısında tüm duyuların kaybına ve daha sonra spontan veya dokunmakla şiddetli ağrıya 
neden olan bir patolojidir. 

Hastada motor defisitinin olmaması ve lateralizasyon bulgusu talamus lezyonunu düşündürmektedir. 

34.	 Akut	gelişen	parapleji,	seviye	veren	duyu	kusuru	ve	sfinkter	kusuru	saptanan	derin	duyuları	sağlam	bulunan	66	yaşındaki	
kadın	hastada	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Anterior spinal arter tıkanması 

B) Vertebra metastazı 

C) Kauda ekina sendromu 

D) Foramen magnum sendromu 

E) Anterior serebral arterin iki yanlı tıkanması
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34	-	A

Anterior	Serebral	Arter

•	 Frontal lob ve serebral hemisferin medial kısmını besler. 

•	 Karşı bacakta güçsüzlük ve sensorial kayıp. 

•	 İki taraflı anterior serebral arter tutulumunda frontal lobların bilateral etkilenmesi olur ve akinetik mutizm gelişebilir. 

•	 İnme hastalarında motor ve duyu defisitler gelişebilmektedir. 

•	 Anterior serebral arter altekstremitelerin innervasyonunu sağlayan korteks kısmını beslemektedir. Kanama veya iskemi du-
rumlarında paraplejiye neden olabilmektedir. 

35.	 Kırk beş yaşında kadın hasta bir yıldır var olan, başının hep aynı tarafında, günde 5-6 kez olan, 20-30 dakika süren şiddetli 
başağrılarından yakınmaktadır.

	 Ağrı	geldiğinde	hemen	bir	yere	oturma	ya	da	yatma	ihtiyacı	duyan	indometazin	kullanımı	sonrası	3	günde	ağrıları	tama-
men	geçen	hastada	tanı	nedir?	

A) Paroksizmal hemikranya 

B) Kronik küme 

C) Epizodik küme 

D) Kronik gerilim tipi başağrısı 

E) Hemikranya kontinua

35	-	A

Paroksismal	Hemikranya

•	 Çok seyrek görülen bir primer başağrısıdır. 

•	 Kadınlarda daha sık görülür ve 25-40 yaş arasındaki kişilerde rastlanmaktadır. 

•	 Ağrı kesinlikle hep aynı tarafta şiddetli olarak ortaya çıkar, kısa süren ve remisyonsuz baş ağrılarıdır. Sıklıkla kroniktir, ancak 
epizodik formu da tanımlanmıştır. 

•	 İlişkili otonom değişiklikler küme başağrısındakine çok benzer ancak tipik özellik indometazinle 3 gün içinde tam kontrol 
edilebilmesidir. 

36.	 Optik	trakt	ile	gelen	görme	duyusu	beynin	hangi	bölgesine	iletilir?	

A) Kaudat nükleus 

B) Putamen 

C) Lateral genikulat cisim 

D) Globus pallidus eksterna 

E) Globus pallidus interna

36	-	C

N.	Opticus

•	 Retinanın nazal ve temporal yarısından gelen görsel impulsları taşıyan optik sinir telleri sella turcica bölgesine kadar gelir. 

•	 Burada, her iki gözün nazal retinasından gelen lifler çaprazlaşıp karşıya geçer. 

•	 Çaprazlaşan sinir tellerinin oluşturduğu yapıya chiasma opticum denir. 
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•	 Kiyazmadan sonra görme lifleri tractus opticus adını alır. 

•	 Tractus opticus’taki lifler talamusun corpus geniculatum laterale adı verilen çekirdeğinde sonlanır. 

•	 Yani, retinadan başlayarak talamusa kadar kesintiye uğramadan uzanan görme yolları burada sinaps yapar ve radiatio optici 
adını alarak temporal ve parietal lobların derinliklerinden geçip oksipital lobların iç yüzler bnindeki primer görme korteksine 
(kalkarin korteks) ulaşır.

•	 Işık refleksiyle ilgili lifler tractus opticus içinde seyreder. Görme liflerinden farklı olarak, bunlar talamusa uğramazlar ve doğ-
rudan pretektal bölgeye ulaşır.

37.	 Ağrının	zamanı,	ağrının	tipi	ve	ağrı	kaynağı	olan	hastalık	göz	önüne	alındığında,	aşağıdakilerden	hangisi	sempatik	sinir	
sistemi	blokajı	uygulanması	için	en	uygundur? 

A) Akut - Nosiseptif - Miyofasyal Ağrı Sendromu 

B) Kronik - Nöropatik - Kompleks rejyonel ağrı sendromu 

C) Kronik - Nosiseptif - Anjina pektoris 

D) Kronik - Nöropatik - Başarısız bel cerrahisi sendromu 

E) Akut - Nöropatik - Başarısız bel cerrahisi sendromu

37	-	B

Nöropatik	Ağrı

•	 Sinir sistemindeki primer bir lezyon veya disfonksiyon sonucu ortaya çıkan ağrı olarak tanımlanmaktadır. 

•	 Fizyopatolojide olay, sempatik sinir sisteminin hiperaktivasyonu sonucu gelişir. (otonomik disrefleksi gibi)

	 Tedavi

1. Fizik tedavi ve rehabilitasyon: İlk ve en önemli yapılması gereken erken egzersiz programıdır.

2. Bilişsel-davranışsal tedavi

3. Girişimsel tedaviler: Sempatik gangliyon blokajları.

4. Farmakolojik tedavi

38.	 Lomber	spinal	stenoz	ile	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır? 

A) Konjenital olabilir. 

B) Dejeneratif değişiklikler sonucu gelişebilir. 

C) Belde fleksiyonla artan ağrı tipiktir. 

D) Cerrahi sonrası gelişebilir. 

E) En sık alt üç lomber seviyede gözlenir.

38	-	C

Spinal	Stenoz

•	 Spinal stenoz genellike omurga dejenerasyonu patofizyolojisinin terminal döneminde görülen sorundur. 

•	 Anteriordan diskin basısı, posteriordan lig. flavumun hipertrofisi ve içe kıvrılması, faset hipertrofisi ve osteofitlerin basısı ile 
kanal daralır. 

•	 Klinik olarak en önemli semptom nörolojik kladikasyodur. 

•	 Hastaların ağrısı fleksiyonda azalırken ekstansiyonda artmaktadır.

•	 Radyolojik tanıda MR en önemli tetkiktir. Aksiyal görüntülemede kanal çapının 10 mm’den düşük olması tanı koydurur. 
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39.	 Aşağıdakilerden	hangisi	prolaktinoma	cerrahi	endikasyonlarından	biri	değildir? 

A) Hipofizer apopleksi 

B) Medikal tedaviye direnç 

C) Görme problemi 

D) İlaç yan etkisi

E) Mikroadenom

39	-	E

Prolaktinoma

•	 Semptomlar genel olarak hiperprolaktinemi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

•	 Hiperprolaktinemi, kadınlarda sekonder amenore veya oligomenore, galaktore ve infertiliteliye, erkeklerde en sık libido azal-
ması ve/veya erektil disfonksiyona neden olur. 

•	 Mikroprolaktinomada semptom yok ise tedavi şart değildir izlenirler. 

•	 Makroadenomlar mutlaka tedavi edilmelidir. 

•	 Tedavi endikasyonları tümörün basısına bağlı veya hiperprolaktineminin sebep olduğu infertilite, amenore/oligomenore, 
osteoporoz, rahatsız eden hirsutism veya galaktore gibi semptomlardır. 

•	 Dopamin agonistleriyle tedavi prolaktinomalarda birinci seçenek tedavidir. 

	 Cerrahi	Tedavi

• Makroadenomlarda nörolojik bulgularla birlikte olan apopleksi

• Nörolojik semptomlara neden olan kistik makroprolaktinomalar (genellikle dopamin agonistleri ile küçülmezler)

• Medikal tedavi ile görme alanı defektinin düzelmemesi

• Makroadenomda gebelik istenmesi

• Medikal tedavi altındaki gebelikte tümörün büyümesi

40.	 65 yaşında erkek hasta, son 6 ayda artan multiple seboreik keratozları nedeniyle dermatoloji polikliniğine başvuruştur. Kilo 
kaybı şikayeti de olan hastanın endoskopisinde alınan mide -biyopisisi adenokarsinom saptanmıştır.

	 Bu	hastada	saptanan	mevcut	tablonun	adı	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Muir-Torre Sendromu 

B) Leser-Trelat belirtisi 

C) Borst-Jadasshon fenomeni 

D) Wickham fenomeni 

E) Auspitz fenomeni

40	-	B

Seboreik	Keratoz

•	 En sık göğüs ve sırtta yerleşen, keskin sınırlı, deriden kabarık, papül, plak ve nodül şeklinde olabilen, pigmente lezyonlardır. 

•	 Genellikle 30-50 yaşlarında başlar. 

•	 Lezyonlarda folliküler uzantıları olması tipiktir. 

•	 Internal malignitelerle ilişkili multiple seboreik keratozlar tarafından oluşturulan erüptif görüntü “leser-trelat” belirtisi ola-
rak adlandırılır.
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41.	 Skuamöz	hücreli	deri	karsinomunda	aşağıdakilerden	hangisinin	prognoza	etkisi	yoktur? 

A) Mitoz sayısı 

B) Akantolitik tip 

C) Horizontal yerleşim 

D) Perinöral tutulum 

E) Tümör lokalizasyonu

41	-	B

42.	 Aşağıdaki	hastalıkların	hangisinde	eritema	nodozum	görülmez?

A) Behçet hastalığı 

B) El-ayak-ağız hastalığı 

C) Tüberküloz enfeksiyonu 

D) Streptokok enfeksiyonu 

E) İnflamatuar bağırsak hastalıkları

42	-	B

Eritema	nodozum	(EN)	

Septal pannikülitlerin prototipidir. 

Değişik antijenik uyaranlara karşı gecikmiş hipersensitivite cevabı olduğu kabul edilir. 

Kadınlarda 3-6 kat daha fazla görülür ve 20-30 yaş arasında daha sıktır.

Klinik olarak pretibial alanlarda yerleşen bilateral ağrılı hassas nodüllerle karakterizedir. 

3-6 hafta sonunda skar bırakmadan spontan iyileşirler. 

Çoğu zaman klinik görünüm hastalığın tanısında yeterlidir; ancak diğer pannikülitlerden ayırmak için bazen subkutan dokuyu da 
içine alan derin biyopsilerin yapılması gerekmektedir. 

Tetikleyici faktörler arasında ilaçlar, enfeksiyonlar, tümörler ve inflamatuvar hastalıklar yer alırken, olguların %32-72’si idyopatik-
tir.

Eritema nodozum etyolojisi bölgelere ve ülkelere göre değişiklik göstermektedir;

• İdiyopatik 

• Behçet Hastalığı 

• İlaç 

• Sarkoidoz

• ÜSYE

• Otoimmun Hastalık 

• Gebelik

• Tüberküloz
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43.	 42 1/7 haftalık kız bebek, fetal distres nedeniyle sezaryen ile doğurtuluyor. Annesinin gebeliği döneminde depresyon nedeniy-
le SSRI kullandığı öğreniliyor. Doğum sonrası solunum yetmezliği gelişen hasta entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım üni-
tesine yatırılıyor. Fizik muayenesinde S2 sertleşmesi duyulan olgunun pre-post duktal satürasyon farkı %15 olarak bulunuyor. 
%100 oksijen tedavisine yanıt alınamıyor.

	 Akciğer	filmi	olağan	olarak	değerlendirilen	olgunun	en	olası	tanısı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Konjenital pnömoni

B) Konjenital diyafragma hernisi

C) Persistan pulmoner hipertansiyon

D) Yenidoğanın geçici takipnesi

E) Respiratuar distres sendromu

43	-	C

Olgumuz >42 haftalık postmatür bir bebektir. Postmatür bebeklerde olgumuzda olduğu gibi fetal distres olasılığı yüksektir. Pre-
natal	kullanılan	SSRI	ve	NSAİ	grubu	 ilaçlar	persistan	pulmoner	hipertansiyon	gelişimi	 ile	 ilişkili	bulunmuştur. Olgumuzda da 
bu tanıyı destekler şekilde solunum sıkıntısı ve preduktal-postduktal satürasyon farkının>%5 olması gibi pulmoner hipertansiyon 
lehine bulgular vardır. Preduktal-postduktal Pa02 farkının >%20 olmasının ve fizik muayenede duyulan triküspit-mitral yezmezliği 
üfürümlerinin ve S2 sertleşmesinin de pulmoner hipertansiyonu destekleyen diğer bulgular olduğu unutulmamalıdır. 

44.	 Bir	önceki	soruda	tanımlanan	olguda	tanıyı	kesinleştirmek	için	tanıda	istenmesi	gereken	tetkik	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) PA akciğer grafisi

B) Ekokardiyografi

C) Toraks BT

D) Anjiografi

E) Toraks ultrasonografisi

44	-	B

Pulmoner HT kesin tanısı ekokardiyografidir. Tedavide ilk tercih inhale nitrik oksit tedavisidir. 

45. 2 günlük kız bebek kanlı dışkılama şikayeti ile doktora getiriliyor. Bebeğin sadece anne sütü ile beslendiği öğreniliyor. Fizik 
muayenesi normal olarak değerlendiriliyor. Bebeğin gaitası sodyum hidroksit ile sarı-kahverengi renk alıyor.

	 Yukarıda	tanımlanan	olgunun	en	olası	tanısı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Anne kanı yutma

B) Anal fissür

C) İnek sütü allerjisi

D) Nekrotizan enterokolit

E) Yenidoğanın hemorajik hastalığı

45 - A

Olguya yapılan test APT testidir. Bu test bebeğin kusmuğundaki veya gaitasındagi kanın anneye mi yoksa bebeğe mi ait olduğunu 
belirlemek için kullanılır. HbF sodyum hidroksit ile renk değişimine uğramaz. Anne hemoglobini ise sarı kahverengi renk alır. Dola-
yısıyla bebekte gözlenen kanama anne ilişkili bir neden olmalıdır.
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46.	 Aşağıdaki	hastalık-klinik	bulgu	eşleştirmelerinden	hangisi	yanlıştır?

A) Diamond-Blackfan anemisi: Trifalengeal başparmak

B) Talasemi majör: Maksilla hiperplazisi

C) Pierson sendromu: Torasik distrofi

D) Fanconi anemisi: Mikrosefali, mikroftalmi

E) Amegakaryositik anemi: Serebellar atrofi

46	-	C

Pierson ve Schwachman-Diamond sendromunu karıştırıp karıştırmadığınızı ölçen önemli bir soru!! Torasik	distrofi	Pierson	send-
romunda	değil	Schwachman-Diamond	sendromunda	beklenir. 

Diğer eşleştirmeler doğrudur.

47.	 Aşağıdaki	hastalıkların	hangisinde	tüm	serilerde	kemik	iliği	yetmezliği	beklenmez?

A) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

B) Diskeratozis konjenita

C) Konjenital amegakaryositik trombositopeni

D) May-Hegglin anomalisi

E) Fankoni aplastik anemisi

47	-	D

May-Hegglin anomalisi kemik iliği yetmezliği nedeni değildir; makrotrombositopeni sendromlarından birisidir. Lökositlerde Döhle 
cisimcikleri karakteristiktir.

48.	 Aşağıdakilerden	hangisi	ALL’de	iyi	prognoz	kriterlerinden	birisi	değildir?

A) Lökosit sayısı<50 bin mm3

B) Hiperdiploidi

C) T hücreli immün fenotip

D) Trizomi 4, 10,17

E) Hızlı remisyon

48	-	C

ALL’de erken pre-B hücreli immün fenotiplerde prognoz iyi; T hücreli olanlarda kötüdür.

49. 15 yaşında erkek çocuk geceleri uykudan uyandıran ve ağrı kesiciye yanıt vermeyen kemik ağrısı ile başvuruyor. Olgunun 
kemik grafisinde distal femurda kitle lezyonu tespit ediliyor.

	 Bu	olgunun	olası	tanısı	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Olgunun rabdomiyosarkom gelişimi yönünden takip edilmesi gerekir.

B) Kemik grafilerinde güneş ışığı görünümü karakteristiktir.

C) Kemikte özellikle metafizin tutulması beklenir.

D) Tümör nöral krest kaynaklıdır.

E) Akciğere metastaz sıktır.
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49	-	D

Tanımlanan olgu dört dörtlük osteosarkom vakasıdır. Ewing sarkomla osteosarkomun ayırıcı tanısı kesinlikle bilinmelidir. Ewing 
sarkom embriyonel bir tümördür. Nöral krestten kaynaklanır. Küçük, yuvarlak, mavi hücrelidir. Osteosarkom ise osteoid üreten iğsi 
hücrelerden köken alır. 

50.	 Aşağıdakilerden	hangisi	çocuklarda	kabızlık	nedeni	değildir?

A) İnek sütü protein intoleransı

B) Çölyak hastalığı

C) Kistik fibrozis

D) Skleroderma

E) Hipokalsemi

50	-	E

Ters köşe bir soru.. İnek sütü protein intoleransı, çölyak hastalığı ve kistik fibrozis esas olarak ishalle prezente olan hastalıklardır. 
Ancak kabızlıkla da prezente olabilirler. SLE ve skleroderma kabızlık yapan kollajen doku hastalıklarıdır. Metabolik sorunlardan 
hipokalemi, hiperkalsemi, hipotiroidi ve diyabet kabızlık yapabilir.

51. 11 yaşında kız hasta kabızlık ve karın ağrısı şikayetleri ile başvuruyor. Şikayetlerinin bir yıldır olduğu öğreniliyor. Fizik muaye-
nesinde kuvvet azlığı, periferik nöropati ve pitozis saptanıyor. Kas biyopsisinde ragged red fibriller saptanıyor.

	 Olgunun	en	olası	tanısı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Mitokondriyel nörogastrointestinal ensefalomiyopati

B) Hirschprung hastalığı

C) Kronik intestinal pseudoobstrüksiyon

D) MELAS sendromu

E) Süperiyor mezenter arter sendromu

51 - A

Zor bir soru.. Sorudaki en önemli ipucu kas biyopsisinde ragged red fiberlerin saptandığı bilgisi. Bu bulgu sorulan hastalığın bir 
mitokondriyel hastalık olduğunu gösteriyor. Seçenekler içinde sadece A ve D seçeneğindeki hastalıklar bu gruba ait.

Mitokondriyel nörogastrointestinal ensefalomiyopati OR geçişli, GIS dismotilitesi ve nörolojik bulgularla seyreden multisistemik 
hastalıktır. Ortalama 12 yaşlarında başlar. Nörolojik bulgular içinde pitoza dikkat edelim. Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur.

MELAS:	Mitokondriyal ensefalomiyopati, laktik asidoz ve strok’tan oluşan sendromdur. 

52.	 10 yaşında erkek hasta yürüme bozukluğu şikayeti ile getiriliyor. Fizik muayenede leylek bacak görüntüsü ve bilateral düşük 
ayak saptanıyor. 

	 Mental	retardasyon	saptanmayan	hastanın	en	olası	tanısı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Guillain –Barre sendromu

B) Charcot-Marie-Tooth sendromu

C) Miyotonik musküler distrofi

D) Ailesel periyodik paralizi

E) Miyotoni konjenita
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52	-	B

Soruda Charcot-Marie-Tooth	sendromu tanımlanmaktadır. Bu sendromun en karakteristik özellikleri: Yürüme	bozukluğu,	leylek	
bacak	görünümü,	düşük	ayak	ve	sinirlerin	palpe	edecek	kadar	büyümüş	olmasıdır. En sık genetik nöropatidir. Sural sinir biyopsi-
sinde soğan	zarı oluşumu karakteristiktir.

53.	 Aşağıdaki	hastalık	-	klinik	bulgu	eşleştirmelerinden	hangisi	yanlıştır?

A) Spinal musküler atrofi tip 1: İnce kosta

B) Guillain Barre sendromu: BOS’ta albüminositolojik disosiasyon

C) Miyotoni konjenita: EMG’de bombardıman uçağı sesi

D) Miyotonik musküler distrofi: Tetranükleotid tekrarı

E) Multiple skleroz: BOS’te pleositoz

53	-	E

Multipl skleroz (MS) ve BOS’ta pleositoz eşleştirmesi hariç tüm eşleştirmeler doğrudur.

MS’te BOS’ta oligoklonal bant saptanır. MS’in ayırıcı tanısına giren ADEM’de ise BOS’ta pleositoz saptanır.

54.	 Aşağıdaki	metabolik	hastalıkların	hangisi	lizozomal	depo	hastalığı	değildir?

A) Sistinozis

B) Pompe hastalığı

C) Hurler sendromu

D) Gaucher hastalığı

E) Mc Ardle sendromu

54	-	E

Önemli bir soru.. Sistinozis aminoasit metabolizma bozuklukları içinde tek lizozomal depo hastalığıdır. Glikojen depo hastalıkları 
içinde sadece Pompe hastalığı lizozomaldir, Mc Ardle değildir. Tüm lipid depo hastalıkları dolayısıyla Gaucher ve tüm mukopolisak-
karidozlar dolayısıyla Hurler lizozomal depo hastalığıdır.

55.	 Aşağıdaki	immün	yetmezlik	ve	en	duyarlı	olunan	enfeksiyöz	etken	eşleştirmelerinden	hangisi	yanlıştır?

A) Duncan sendromu: EBV

B) Kıkırdak saç hipoplazisi: Varicella

C) Kronik granülomatöz hastalık: Staf aureus

D) Bruton hastalığı: Candida

E) Miyeloperoksidaz eksikliği: Candida

55	-	D

Bruton humoral immün yetmezliktir. En sık etkenler S. Pnömonia ve H. İnfluenzadır. Viral ve mantar enfeksiyonları nadirdir. Diğer 
eşleştirmeler doğrudur ve her bir seçeneğin tek başına sorulma potansiyeli bulunmaktadır.
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56.	 Aşağıdaki	hastalıklardan	hangisinde	hiperkalsiüri	beklenmez?

A) Hiperparatiroidizm

B) Williams sendromu

C) Gittelman sendromu

D) Vitamin D entoksikasyonu

E) Distal renal tubuler asidoz

56	–	C

Hiperkalsüri	nedenleri
* İdiyopatik

* Hiperkalsemi

   - Hiperparotiroidizm

   - Vitamin D intoksikasyonu

   - İmmobilizasyon

   - Sarkoidoz

* Cushing sendromu

* Steroid tedavisi

* Renal Fanconi sendromu

   - Wilson sendromu

   - Oculoserebrorenal sendrom

* Williams sendromu

* Distal RTA

* Bartter sendromu

* Dent hastalığı (Xlinked nefrolithiasis + hipofosfotemik rikets)

Hiperkalsiüri	nedenleri	net	olarak	bilinmeli!!	Özellikle	Bartter	de	hiperkalsiüri	olup	Gittelmanda	olmadığı	bilgisine	dikkat	ede-
lim.	Gittelman’da	hipermagneziüri	olduğunu	hatırlayalım…

57.	 Aşağıdaki	sendrom	ve	karakteristik	bulgu	eşleştirmelerinden	hangisi	yanlıştır?

A) Trizomi 18-rocker-bottom feet

B) Wolf-Hirschhorn sendromu: Yunan başlığı yüzü

C) Cri-du chat sendromu: Kedi gibi ağlama

D) Prader-Willi: Peri yüzü, kokteyl parti kişiliği, supravalvüler aort stenozu

E) Miller-Dieker sendromu: Lizensefali

57	-	D

Prader-Willi sendromunda herşey hipo’dur. Hipotoni, obesite, kısa boy, küçük el ve ayaklar, hipogonadizm ve mental gerilik vardır. 

Peri yüzü, kokteyl parti kişiliği, supravalvüler aort stenozu ile karakterize sendrom Williams sendromudur.

58.	 Dikkatsiz	çocuklarda	tipik	olarak	aşağıdaki	davranışlardan	hangisi	görülür?

A) Aşırı motor davranış

B) Çoğu kez aşırı konuşur

C) Doğrudan kendileriyle konuşulduklarında genellikle dinlemiyorlar gibi görünüyorlar.

D) Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer 

E) Ev ödevlerine karşı dikkatleri iyidir
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59.	 Aşağıdakilerden	hangisi	Dikkat	Eksikliği	Hiperaktivite	Bozukluğu	(DEHB)	için	uyarıcı	olmayan	bir	tedavidir?

A) Benzodiazepin

B) Sertralin

C) Metilfenidat

D) Klonidin

E) Atomoksetin

58	-	C,	59	-	E

Dikkat	Eksikliği	Hiperaktivite	Bozukluğu

• Çocukluk çağında en sık görülen nöro davranışsal bozukluktur. Bu nedenle son dönemde YDUS sınavında sık sorulmaya baş-
landı. TUS sınvında da sorulması kaçınılmazdır.

Dikkat eksikliği ve  hiperaktivitenin bulguları ayrı ayrı bilinmeliir. Tedavisi ve yönetimi sorulacaktır.

DSM-	V’e	göre	DEHB	tanı	kriterleri;

A-	Aşağıdakilerden	(1)	ya	da	(2)	vardır:

A.	1-	Aşağıdaki	dikkatsizlik	semptomlarından	altısı	(ya	da	daha	fazlası)	en	az	6	ay	süreyle	,	uyumsuzluk	doğrucu	ve	gelişim	dü-
zeyine	göre	aykırı	bir	derecede	sürmüştür:

a- Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar 
yapar.

b- Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır.

c- Doğrudan kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.

d- Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da işyerindeki görevlerini tamamlayamaz( karşıt olma 
bozukluğuna ya da yönergeleri anlayamamaya bağlı değildir.)

e- Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk çeker.

f- Çoğu zaman sürekli mental çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almaya karşı isteksizdir.

h- Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.

i- Günlük etkinliklerinde çoğu zaman unutkandır.

g- Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder (örn. Oyuncaklar, okul ödevleri, kalem-
ler, kitaplar ya da araç - gereçler)

TEDAVİ

• DEHB’nun temel bulgularını düzeltmek ve eşlik eden bozuklukları tedavi etmek

• Ev/okul ortamını çocuğun gereksinimine göre düzenlemek

• Hasta, ebeveyn ve öğretmenlerin konu  ile ilgili eğitimini sağlamak

• Bireysel psikoterapi, aile eğitimi 

• Zaman yönetimi, organizasyon ve öfke kontrol yöntemlerinin öğretilmesi

• ***İlaç	tedavisi

• Merkezi sinir sistemi (MSS) uyarıcıları

• Uyarıcı	olmayan	tedavi:	ATOMOKSETİN

• Antidepresanlar

• Antihistaminik, nöroleptik, sedatif ve diğer ilaçlar
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60.	 Otizm	tanısını	tahmin	değeri	yüksek	bulunan	test	ve	uygulama	zamanı	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?

A) M-CHAT / 18-36 ay

B) M-CHAT / 6-18 ay

C) Denver testi / 6-18 ay

D) Denver testi / 18-36 ay

E) IQ testi / 24-36 ay

60	-	A

Bu	sorunun	çıkmama	ihtimali	yok…

Otizm	tanısını	tahmin	değeri	yüksek	bulunan	test	ve	uygulama	zamanı:

M-CHAT	/	18-36	ay

61.	 Akut	romatizmal	ateş	tanısınının	konmasında	aşağıdaki	klinik	bulgulardan	hangisi	yüksek	riskli	topluluklarda	majör	bulgu-
lardan	biri	değildir?

A) Kore

B) Monoartralji

C) EKO’da yeni saptanan valvülit

D) Eritema marginatum

E) Poliartralji

61	-	B

Bu	sorunun	benzeri	2021	Haziran	ayında,	Türkiye’de	ilk	kez	yapılan	pediatri	uzmanlığı	yeterlilik	sınavında	soruldu.

Monoartrit	ve	poliartralji	yüksek	riskli	topluluklarda	majör	kriterlerdendir.

ARA’da tanı için Jones kriterleri aranır. Toplumdaki risk gruplaması ise okul çağındaki çocuklarda ARA görülme sıklığına göre belir-
lenmiştir.

1.	Poliartrit:

%75 ile en sık görülen bulgudur.

Büyük eklemleri (diz, ayak bileği, el bileği, dirsek) tutar. Spina, kalça ve küçük eklemler tutulmaz veya çok nadiren tutulabilir.

Gezici tarzdadır. Aspirin tedavisine dramatik yanıt verir. Sekel bırakmadan iyileşir.

Ciddi artritle ciddi kardit arasında ters ilişki vardır.

2.	Kardit:

%50-60 oranında görülür. Pankardittir. Genellikle endokard tutulur. Myokardit veya perikardit endokardite eşlik edebilir. Mitral 
kapak ve/veya aort kapağı tutulumu en sık görülür. Önce kapak yetmezliği, yıllar sonra stenozu gelişir.

İlk atakta kardit olması diğer ataklarda kardit olması riskini artırır. En korkulan komplikasyonu kronik kapak darlığıdır. ARA’nın 
mortalite ve morbiditesinin tek nedenidir.

3.	Kore:

%10-15’inde görülür. Hastalık başladıktan 1-8 ay sonra görülür. Tek başına tanı koydurucudur.

Emosyonel labilite, inkoordinasyon, kötü okul performansı, kontrolsüz hareket ve yüzünü ekşitmek şeklindedir.

Stresle artar, uykuda kaybolur. Genellikle unilateraldir. Sütçü kadın eli, pronator belirtisi, kaşıklama, oynak dil ve motor aktivitenin 
normal olması fizik muayene bulgularıdır.
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4.	Eritema	marginatum:

Hastaların sadece %3’ünde görülür. Ortası soluk, eritamatöz ve kaşıntısız maküldür.

Genellikle göğüs ve ekstremitelerde ortaya çıkar. Sıcaklık döküntüyü artırır.

5.	Subkutan	nodül:

%1 ile en az görülen major tanı kriteridir. Kemik çıkıntılarına yakın ekstansör tendonlarda görülür. Varlığı ciddi hastalığı gösterir.

62.	 39 hafta NSVY ile 2950 gram doğan bir bebekte santral siyanoz olduğu görülüyor. Fizik muayenesinde 2-3/6 üfürüm sapta-
nıyor. EKG’de sağ dal bloğu, sağ atrial hipertrofi ve 1. derece A-V blok saptanıyor. Telekardiyografide ise kutu manzarası ve 
pulmoner vaskülaritede azalma izleniyor. 

	 Bu	hastada	düşünülmesi	gereken	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Trunkus arteriyosuz

B) Geniş ventriküler septal defekt

C) Ebstein anomalisi

D) Büyük damarların transpozisyonu

E) Patent Duktus arteriosuz

62	-	C

Ebstein	anomalisinde triküspid kapak normalden daha aşağıdadır. Böylece sağ ventrikülün bir kısmı atrialize olur. Sağ atrium dilate 
ve hipertrofiyedir. Genellikle triküspid yetmezliği vardır. Telekardiyografide ise	box	like	(kutu	manzarası),	masif kardiyomegali ve 
pulmoner vaskülaritede azalma görülebilir.

Ebstein	Anomalisinin	3	Tipik	EKG	Bulgusu	vardır:

I. Sağ dal bloğu

II. Sağ atrial dilatasyon

III. WPW sendromu

63.	 Dokuz aylık erkek hasta altı gündür devam eden kusma ve vücutta yaygın şişlik şikayetleri ile polikliniğe getiriliyor. Öyküsünde 
bir aydır devam eden halsizlik ve iştahsızlık yakınmaları olduğunu belirtiyorlar. Fizik incelemesinde yaygın ödem ve ambigus 
genitalya saptanıyor. Laboratuvar tetkiklerinde renal fonksiyonları bozuk olan hastaya nefropati tanısı konuluyor.

	 Bu	hastada	düşünülmesi	gereken	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Tırnak-patella sendromu

B) Pierson sendromu

C) Denys Drash Sendrom

D) Schimke immunoosseous displazi

E) Frasier sendromu

64.	 Aşağıdaki	mutasyonlardan	hangisi	olgudaki	klinikten	sorumludur?

A) WT1

B) ITGB4

C) SMARCAL1

D) LMX1B

E) LAMB2
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63	-	C,	64	-	A

Denys Drash Sendromu konjenital veya infantil nefropati, progressif renal yetmezlik, Wilms tümörü ve ambigus genitalyanın izlen-
diği bir hastalıktır.

Olgumuz incelendiğinde erken dönemde gelişen son dönem böbrek yetmezliği tablosu, erkek psödohermafroditizm ve böbrek 
biyopsisinde diffüz mezengial skleroz olduğu görülüyor. Bu bulgular ile en olası tanı Denys Drash sendromudur Denys-Drash send-
romunda anormal podosit fonksiyonu ile sonuçlanan WT1 mutasyonu görülür.

65.	 9 yaşındaki bir kız kliniğe “omuzda seğirme” şikayeti ile getiriliyor. Ailesi, son bir aydır sağ omzunda bir seğirme olduğunu 
belirtti. Seğirme günde birkaç kez, bazen arka arkaya birkaç kez oluyormuş. Televizyon izlerken veya okurken daha sık olduğu 
söylendi. Kız, omuz seğirmesini “yapmak zorunda” olduğunu hissettiğini bildirdi. Sınıf öğretmeni çocuğun akademik ve sosyal 
açıdan başarılı olduğunu bildirdi. Geçen seneki sınıf öğretmeni, anne ve babanın çocuğundan ödevini yapmasını istendiğinde 
gözlerini yuvarladığını söyledi. Fizik muayenede, genel durumu iyi ve nörolojik muayene bulguları normaldi. Hiçbir seğirme 
gözlenmedi.

	 Hastaya	tanı	ve	tedavi	açısından	bir	sonraki	en	uygun	yaklaşımdır	hangisidir?

A) Ebeveynleri stereotipik motor hareketler açısıdan bilgilendirmek

B) Ebeveynleri tik ve Tourette sendromu açısından bilgilendirmek

C) Akut romatizmal ateş açısından değerlendirme

D) Beynin MR ile görüntülenmesi

E) Klonidin tedavisi başlamak

65	-	B

Tourette	Sendromu:	En az 1 yıldır devam eden motor ve vokal tiklerle karakterizedir. Obsesif kompulsif davranışlar ve dikkat eksik-
liği hiperaktivite bozukluğu sık görülür. Boğaz temizleme tiki eşlik eder. 2-21 yaşları arasında başlayan, 1/2000 insidanslı ve yaşam 
boyu süren bir durumdur. 

• OD geçer. 

 4 bulgusu vardır: Motor tikler, vokal tikler, obsesif-kompulsif davranış ve dikkat	eksikliği	hiperaktivite	bozukluğu	(ADHD).	

• Hastada bunların tümünün olması gerekmez. 

 Zaman zaman artıp azalırlar ve	her	zaman	stres	ve	anksiyete	ile	artarlar.	

• Motor tikler yüz, göz kapakları, boyun ve omuz hareketleridir.

66.	 Reaktif	artritle	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

A) Artrit genelde poliartikülerdir.

B) Vakaların %25’i HLA B-27 (+)’tir. 

C) Alt ekstremite eklemleri daha fazla tutulur.

D) Entesit görülmez.

E) Bir haftada spontan düzelir.

66	-	C

YDUS	ve	Baş	asistanlık	sınavlarında	4	kez	sorulan	potansiyel	TUS	sorusu.	Reaktif	artritin	genel	özellikleri	ve	tipleri	bilinmelidir.

REAKTİF	ARTRİT	

• Klasik formu Reiter sendromu (artrit, üretrit ve konjunktivit) çocuklarda nadirdir. Reaktif artrit genelde GİS (shigella, salmo-
nella, yersinia, campylobacter, criptosporidium, giardia) veya GÜS (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma) enfeksiyonundan 
sonra ortaya çıkar. 
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• Diğer enfeksiyonlardan sonra (Grup A streptokok veya virüsler) görülen artirite ise postenfeksiyöz artirit denir. 

• Diğer reaktif artrit nedenleri ARA, serum hastalığı, kalçanın toksik sinoviti ve postimmunizasyondur. 

• Artrit genelde oligoartikülerdir, alt ekstremıte eklemleri daha fazla tutulur ve nadiren belirgin şişlik, ağrı ve eritem şeklinde 
ciddi olabilir. 

• Kronikleşebilir birkaç hafta yada birkaç ay sürebilir. 

• Vakaların %75’i HLA B-27 (+)’tir. Entesit belirgin olabilir ve sakroileit HLA-B27 (+) hastalarda gelişebilir. 

67.	 Beş yaşındaki çocuk 2 gündür süren ses kısıklığı ve havlar tarzda öksürük şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede ateş ve 
siyanoz bulunmayan hastada stridor burun kanadı solunumu ve suprasternal çekilme saptanıyor.

	 Bu	hastada;

 1. oral kortikosteroid

 2. nebulize rasemik epinefrin

 3. nebulize salbutamol

 4. antibiyotik

 5. sıcak buhar

	 tedavilerinden	hangileri	uygulanabilir?

A) Yalnız 4

B) 1 ve 2

C) 1, 3

D) 2, 5

E) 1, 3, 5

67	-	B

• Genellikle akşam veya gece birden başlar. Öncesinde hafif burun akıntısı ve ses kısıklığı olabilir. Çocuk karakteristik havlar	
tarzda, metalik öksürük, gürültülü inspirasyonla uyanır ancak ateş yoktur. Tablo saatler içinde geriler. En sık etken Parainflu-
enza virüsüdür.

Tedavi 

• Soğuk buhar 

• Nebulize rasemik epinefrin 

• Kortikosteroidler (Deksametazon (0.15- 0.6 mg/kg oral yol im yol kadar etkilidir, ilk tercihtir) 

• İnhale budesonid oral deksametazon kadar etkilidir. 

68.	 Daha önce suçiçeği aşısı yapılmamış 4 yaşındaki sağlıklı bir çocuk, suçiçeği geçiren bir çocukla temastan 2 gün sonra hastane-
ye başvuruyor. 

	 Bu	çocukta	su	çiçeğine	önlem	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	yapılmalıdır?

A) Oral asiklovir

B) Suçiçeği aşısı

C) İntravenöz asiklovir

D) Standart immünoglobulin

E) Varisella-zoster immünoglobulini
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68	-	B

Suçiçeği	Aşısı	Son	sınavlarda	sıkça	sorulmaktadır.	Bu	nedenle	bu	denemenizde	2	soru	su	çiçeğine	ayrıldı.

Temas sonrası 12 ay üzerindekiler için ilk 3-5 gün içerisinde aşı yapılması hastalığı önler. 

Asiklovir 12 yaş üstüne verilir.

Aşı yapılamayanlara ise on gün içerisinde ise VZIG/standart IG verilmesi hastalığı önler.

• Doğum 5 gün önce-2 gün sonra aktif suçiçeği olan annenin bebeğine VZIG verilmelidir.

69.	 Suçiçeği geçirmemiş 4 yaşındaki kız çocuk suçiçeği aşısı yaptırılmak için getiriliyor. Öyküsünden nefrotik sendrom tanısıyla 
izlendiği, 20 gündür 25 mg/gün prednizon kullandığı ve başka bir ilaç kullanmadığı öğreniliyor.

	 Bu	hastayla	ilgili	aşağıdaki	yaklaşımlardan	hangisi	doğrudur?	

A) Suçiçeği hiçbir zaman yapılamaz.

B) Suçiçeği aşısı prednizon tedavisi kesildikten hemen sonra yapılmalıdır.

C) Suçiçeği aşısı, IVIG verilerek prednizon tedavisi kesilmesine gerek olmadan yapılabilir.

D) Suçiçeği aşısı prednizon tedavisi kesildikten en erken 14 gün sonra yapılmalıdır.

E) Suçiçeği aşısı prednizon tedavisi kesildikten en erken 1 ay sonra yapılmalıdır.

69	-	E

Önce yandal sınavında ardından TUS sınavında soruldu.

Yüksek doz steroid kullananlar (> 2 mg/kg/gün veya 20 mg/gün prednizolon) tedavi 14 günden uzun sürerse tedavi kesildikten 1 
ay	sonrasına	kadar	canlı	viral	aşı	olamazlar.	

70.	 Tekrar	eden	parotit	öyküsü	bulunan	olgu	için	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Ağır kombine immün yetmezlik

B) Kistik fibrozis

C) Selektif IgA yetmezliği

D) Sjögren sendromu

E) Sistemik lupus eritematozus

70	-	D

Sjögren sendromu, tükrük ve göz yaşı bezlerinin progresif lenfositik ve plazma hücre infiltrasyonu ile karakterize kronik inflamatu-
var ve otoimmun bir hastalığıdır. Çocuklarda tekrarlayan parotit en sık bulgusudur.

Çocuklarda nadirdir. Daha çok orta yaşlı kadınlarda görülür. Çocuklarda en sık 9-10 yaşlarında ve kızlarda (%75) daha çok izlenir. 
Sjögren sendromu primer olarak veya diğer romatizmal hastalıklarla (sistemik lupus eritematozus, skleroderma veya mikst bağ 
doku hastalığı vb.) birlikte görülen sekonder form şeklinde görülebilir. Erişkinlerde en sık klinik bulgu olan ve ağız mukozasında 
kuruma, ağrı, acı gıdalara hassasiyet, ağız kokusu, yaygın diş çürükleri ile giden Sikka sendromu çocuklarda klinikte en sık ikinci 
bulgudur. Primer olarak tek başına kuru göz, kuru ağız, fotofobi, gözlerde yanma-kaşıntı, görmede azalma, tat alamama, koku ala-
mama, epistaksis, kronik otit ve iç organ ekzokrin hastalığı ile karakterizedir. Kuru göz Schermer testi ile değerlendirilir.

Sekonder olarak öncelikle SLE ve mikst bağ dokusu hastalığı olmak üzere diğer bağ dokusu ve otoimmun hastalıklarına eşlik edebi-
lir (poliartrit, Raynaud fenomeni, ateş gibi). Tanı klinik bulgular ve histolojik olarak lenfositik infiltrasyonun gösterilmesi ile konur. 
Anti-Ro, anti-La ve RF sıklıkla (+) saptanır. Jüvenil formda anti-ß fodrin antikoru pozitifliği de tanıyı destekler. 

Anti Ro ve Anti La antikorları pozitif olabileceğinden, maternal sjögren sendromu neonatal lupus sendromuna neden olabilir.
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71. On beş yaşında kız hasta ateş, yorgunluk ve sağ diz ağrısı şikayetleri nedeniyle polikliniğe getiriliyor. İki haftadır var olan ateş 
nedeniyle iki farklı antibiyotik tedavisi aldığı ancak fayda görmediği öğreniliyor. Anne babasının akraba olmadığını, bilinen bir 
hastalığının olmadığını sadece düzensiz karın ağrısı, ateş atakları yaşadığını ve yoğun egzersiz yaptığında bacaklarının ağrıdığını 
belirtiyor. Boy ve ağırlık persentilleri yaşına uygun saptanan hastanın, fizik muayenesinde sağ dizinin şiş ve kızarık olup artrit ile 
uyumlu olduğu saptanıyor. Laboratuvar incelemesinde; beyaz küre sayısı 8200/mm³, hemoglobin 10,2 gr/dl, trombosit sayısı 
255.000/mm³, eritrosit sedimantasyon hızı 110 mm/saat, C-reaktif protein değeri 60 mg/L bulunuyor. Periferik yaymada atipik 
hücre veya blast gözlenmiyor. Geniş kapsamlı bakılan viral ve bakteriyel serolojik testlerde, akciğer grafisinde, kan ve idrar 
kültürlerinde, tüberküloz ve otoantikor taramalarında özellik saptanmıyor.

	 Olgu	için	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Becker musküler distrofi

B) Postenfeksiyöz myozit

C) Ailevi akdeniz ateşi

D) Reaktif artrit

E) HSP

72.	 Aşağıdakilerden	hangisi	olguda	amiloidoz	gelişimi	için	risk	faktörü	değildir?

A) M694V MEFV mutasyonu

B) Serum AA geninin polimorfizmleri

C) Kolşisin tedavisine uyumsuzluk

D) Erkek cinsiyeti

E) İzlemde fibrinojen yüksekliğinin devam etmesi

71	-	C,	72	-	E

Ailevi akdeniz ateşi olgularında süreç içinde bir çok komplikasyon görülebilir ancak içlerinde en önemlisi amiloidozistir. İlk bulgu 
aralıklı proteinüridir ve bu tablo ileride sürekli hale gelir. Atılan protein miktarı giderek artarak nefrotik düzeyde olabilir. Sonuçta 
böbrek yetmezliğine ilerler. Tanıda ve prognozda fibrinojen yüksekliğinin spesifitesi yoktur. Önemi diğer akut faz reaktanları gibidir. 
Kolşisin amiloid gelişimini engeller, amiloid gelişmişse bile parsiyel regresyon sağlayabilir. 

FMF’de	Amiloidoz	Gelişimi	İçin	Risk	Faktörleri

1. M694V MEFV mutasyonu

2. Serum AA geninin polimorfizmleri

3. Kolşisin tedavisine uyumsuzluk

4. Erkek cinsiyeti

5. Ailede pozitif AA amiloid öyküsü

73.	 Aşağıdakilerden	hangisinin	hipernatremiye	yol	açma	olasılığı	en	azdır?

A) Yüksek ateş

B) Renal tubuler asidoz

C) Hiperaldosteronizm

D) Cushing hastalığı

E) Uygunsuz ADH sendromu
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73	-	E

Hipernatremi

>150 mEq/lt
Hipervolemi Normovolemi Hipovolemi
İyatrojenik (NaHCO3)  Mineralo-
kortikoid fazlalığı

Aldosteronizm  Cushing

Konj. Adr. Hpl. İdrar Na>20  İdrar 
Osm>300

Gİ sıvı-elektrolit kaybı  Renal 
kayıplar

Renal hastalıklar D. insipidus  Diü-
retikler

Gİ sıvı-elektrolit kaybı

Deriden kayıplar Ateş Trakeotomi  Tirotoksikoz

İdrar Na<15 mEq/lt  İdrar osm>400

Renal kayıplar (İdrar Na<20 mEq/lt, idrar osm<400)  
Renal tübüler hastalıklar

Osmotik diürez Adrenal yetmezlik Dİ

Uygunsuz	ADH	sendromu;

• Suprese edilemeyen antidiüretik hormon salınımına bağlı gelişen sendromdur.

Etyoloji:

• Genellikle diğer hastalıklara sekonder gelişir. Nefrojenik SIADH olarak da bilinen Herediter form nadirdir ve böbreklerdeki V2 
reseptörlerdeki mutasyona bağlı gelişir.

• SSS hastalıkları

• Maligniteler (en sık küçük hücreli AC)

• İlaçlar

• Cerrahiler, pulmoner hastalılar, HIV…..

SIADH	İÇİN	ÖNEMLİ	KRİTERLER

*	Klinik	normovolemik

*	Üriner	osmolarite	100	mosm/l	üstünde	(hatta	çoğunlukla	400-500)

*	Serum	osmolarite	270	mosm/lt	altı

*	İdrar	Na	20	meq/l	üstünde

74. 60 yaşındaki erkek hastaya mide kanseri nedeniyle distal subtotal gastrektomi ve Billroth II onarım yapılmış ve anostomoz 
bölgesini drene edecek şekilde nazogastrik tüp yerleştirilmiştir. Post operatif ventilatör ihtiyacı gelişen hastanın 4. gününde 
ventilatörden ayırma işlemi planlanmış ve öncesi yapılan kan gazı tetkiklerinde PH 7.55, PaCO2 50 mm Hg, HCO3 30 meq/lt, 
şeklinde bulunmuştur. 

	 Bu	hastada	hangi	elektrolit	bozukluğunun	görülme	ihtimali	en	fazladır? 

A) Hipokalemi

B) Hiponatremi

C) Hiperkalsemi

D) Hiperkalemi

E) Hiperkloremi

74 - A

Hastada geçirilmiş mide rezeksiyonu ve NG aspirasyona sekonder mide sıvı kaybı geliştiği düşünülmelidir.  Hastanın kan gazı analizi 
Metabolik Alkalozu düşündürmektedir. Bu durumda mide sıvısı kaybına bağlı HCl ve K kaybı beklenmelidir.  Hipopotasemi metebo-
lik alkalozun sebebi olabileceği gibi sonucu da olabilir.
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Metabolik	alkalozda	temel	bulgular

•	 HCO3- birikimi (asit kaybı)

•	 pH > 7.45

•	 HCO3- > 28 mEq/L

•	 PaCO2 > 45 mm Hg

Başlıca	nedenler

•	 Yetersiz renal asit atılımı

•	 Uzamış kusma veya NG aspirasyon sonucu HCl kaybı 

•	 Renal potasyum kaybı (örn.diüretik kullanımı) veya overdose steroid kullanımı

•	 Aşırı alkali alımı

Semptomlar

•	 Yavaş ve yüzeyel solunum

•	 Konfuzyon

•	 Hipertonik kaslar 

•	 Kramp, tetani

•	 Huzursuzluk

•	 Apati, irritabilite, konvulsiyon

•	 Koma

75.	 Uzun	süreli	açlıkla	ilgili	metabolik	değişikliklerle	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Hastalarda kortizol düzeyleri giderek artar

B) Beyin keton cisimlerini kullanmaya başla

C) Proteoliz giderek geriler

D) Karaciğerde ketogenez başlar

E) Glikoneogenez azalır

75 - A

UZAMIŞ	AÇLIK

• Stres hormon cevabı geriler, kortizol düzeyi düşer.

• Karaciğerde ketogenez başlar.

• Miyokard, beyin, renal hücreler, iskelet kasları enerji kaynağı olarak keton cisimleri ve serbest yağ asitleri- ni kullanmaya 
başlar. Keton cisimleri pirüvat dehidrogenazı inhibe  ederek glukoz kullanımını azaltır.

• KC keton cisimlerini enerji kaynağı olarak kullanamaz.

• Beyin 24. günden sonra primer enerji kaynağı olarak keton cisimleri kullanır.

• Uzamış açlıkta böbrekler glutamin ve glutamat metabolizması sayesinde primer glukoneogenez organı haline gelebilir.

• Proteoliz 20 gr/gün seviyesine, idrar N atımı 2-5 gr/gün seviyesine düşer.

• Glikoliz ve glukoneogenez azalır.
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76.	 Aşağıdakilerden	hangisi,	TPN	ile	nutrisyonel	destek	sırasında	aşırı	karbonhidrat	verilmesi	sonucu	öncelikle	beklenen	bul-
gulardan	değildir?

A) Oksijen tüketiminde artış

B) Kardiyomiyopati

C) Solunum yükünde artış

D) Hepatosteatoz

E) Lökosit fonksiyonlarında bozulma

76	-	B

Cerrahi hastasına gereksinimin üzerinde kalori verilmesi bir takım ciddi yan etkilere neden  olabilir.

Aşırı kalori verilmesi sonucunda:

• Oksijen tüketiminde artış,

• CO2 üretiminde ve solunum yükünde artış,

• Karaciğer yağlanması ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma

• Lökosit fonksiyonlarında bozulma ve infeksiyon riskinde artış gelişebilir. Bu komplikasyonlar en sık TPN verilen hastalarda 
ortaya çıkar.

Kardiyomiyopati öncelikle Selenyum eksikliğinde görülür.

77.	 Anestezi	altındaki	bir	hastada	hemolitik	reaksiyon	geliştiğini	gösteren	en	karakteristik	bulgu	hangisidir?

A) Transfüzyon bölgesinde hiperemi-ateş

B) Generalize ürtiker- ateş

C) Oligüri-hematüri

D) Hipotansiyon-difüz kanama

E) Ateş-taşikardi

77	-	D

•	 Akut hemolitik reaksiyon AB0-uyumsuz kan verilmesiyle gelişir ve olguların %6’sında fatal seyreder. 

•	 Laboratuar hata veya yanlış kan grubunun verilmesiyle olur. 

•	 Akut hemolitik reaksiyon kırmızı kan hucrelerinin intravaskuler yıkılması ve sonrasında hemoglobinemi ve hemoglobinuri ile 
karakterizedir. DIC’le sonuçlanabilir (Faktör XII aktivasyonuyla).

•	 Plazmadaki serbest hemoglobin akut bobrek yetmezliğine neden olabilir. 

•	 Hasta uyanıksa en sık gorulen bulglar transfuzyon bolgesinde ağrı, yuzde kızarma, sırt ağrısı ve goğus ağrısıdır. Ateş, respira-
tuar distres, hipotansiyon ve taşikardi gorulur. 

•	 Anestezi	altındaki	hastada	diffuz	kanama	ve	hipotansiyon	şüphe	uyandıran	bulgulardır.

•	 Gecikmiş hemolitik transfuzyon reaksiyonu transfuzyondan sonra 2–10 gun arasında gorulur; ekstravaskuler hemoliz, hafif 
anemi ve indirekt (ankonjuge) hiperbilirubinemi ile karakterizedir. Hastanın transfuzyon esnasında duşuk olan antikor titresi 
transfuzyon sonrası hafıza cevapla artınca oluşur. Non-AB0 antijenlere karşı olan reaksiyon retikuloendotelyal sistem tarafın-
dan yapılan IgG nin rol aldığı bir reaksiyondur. 

•	 Labaratuvar: Hemoglobinuri, alıcı-verici kan uyuşmazlığının serolojik olarak gosterilmesi yeterlidir. Pozitif Coombs testi trans-
fuze edilen hücrelerin hastaya ait antikorlarla kaplı olduğununun ispatıdır.  Gecikmiş hemolitik transfüzyonlar da ateş ve reku-
uren anemi ile ortaya cıkabilir. Sarılık ve haptoglobin miktarında azalma ile duşuk dereceli hemoglobinemi ve hemoglobinuri 
görülebilir. Coombs testi genelde pozitiftir. 
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78.	 Aşağıdaki	hemodinamik	değişikliklerden	hangisi	norojenik	şokta	beklenmez? 

A) Periferik vaskuler direnç artar

B) Venoz geri donuş azalır

C) Kardiak output azalır

D) Klinikte bradikardi vardır

E) Klinikte hipotansiyonla ortaya çıkar

78 - A

• Nörojenik şok, periferik arter yataklarına vazomotor tonus kaybının bir sonucu olarak  azalmış doku perfüzyonunu ifade eder.

• Vazokonstriktör impulsların kaybı, vasküler kapasitansın artmasına, venöz dönüşün azalmasına ve kalp debisinin azalmasına 
neden olur.

• Nedenleri: Spinal Kord Travması  Spinal Kord Tümörleri  Spinal / Epidural Anestezi

• Akut spinal kord yaralanması, çoklu ikincil yaralanma mekanizmalarının aktivasyonu ile  sonuçlanır:

 Otoregülasyon kaybı, vazospazm ve tromboz ile omuriliğe vasküler kompresyon

 Hücresel membran bütünlüğünün kaybı ve bozulmuş enerji metabolizması ve

 Nörotransmiter birikimi ve serbest radikallerin salınması.

• Hipotansiyon nedeni ile omuriliğe kan akışındaki daha fazla azalmanın bir sonucu olarak  akut omurilik hasarının kötüleşme-
sine katkıda bulunur. Kan basıncı kontrolü, oksijenas-  yon ve hemodinamiğe dikkat edilerek akut omurilik hasarının yönetimi, 
iskemik olan

• Akutpinal kord injurim, sonuçta bradikardi, hipotansiyon, kardiyak disritmiler, azalmış  kardiyak output ve azalmış periferik 
vasküler direnç. Omurilik hasarının ciddiyeti, kardi-  yovasküler disfonksiyonun büyüklüğü ile ilişkili görünmektedir.

79.	 Yoğun	bakım	ünitelerinde	entübasyon	nedeniyle	gelişen	pnomonilerde	en	az	olası	etken	hangisidir?	

A) P. Aeruginasa

B) S. Pneumoniae

C) S. Aureus

D) E. Faecalis

E) H. İnfluenza

79	-	D

•	 Ventilatör ilişkili pnomoni (VIP) entubasyon sonrası 48-72 saatte gelişen pnomoni olarak tanımlanır ve cerrahi ve travma 
hastalarında en sık görülen yoğun bakım ünite enfeksiyonudur. 

•	 En sık etkenler,  P.Aeruginasa, S. Pneumoniae, Enterobacteriaceae,  S.Aureus , H.İnfluenza şeklinde söylenebilir. 

•	 Daha nadir sebepler, enterokoklar, viridans streptokoklar, koagülaz negatif stafilokoklar, candidalar sayılabilir.

80.	 Aşağıdaki	karaciğer	transplantasyonlarından	sonra	beklenen	erken	komplikasyonlardan	hangisinin	görülme	olasılığı	en	
azdır?

A) Kanama

B) Portal ven trombozu

C) Bilio enterik anostomoz kaçağı

D) Hepatik arter trombozu

E) Yara yeri enfeksiyonu
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80	-	C

•	 İlk günlerde teknik	komplikasyonlar	ön plandadır.

•	 Kanama	En	sık	komplikasyondur.	%10-20 vakada intraabdominal kanama görülebilir.

•	 Hepatik	arter	trombozu	(En sık vasküler komplikasyondur)

•	 Portal	ven	trombozu		Hepatik	ven	stenozu

•	 Bilier	(Obstrüksiyon,	Stenoz,	kaçak)		Preservasyon	sorunları sonucu  Primer	nonfonksiyon

•	 Yetersiz	fonksiyon	durumlarında retransplantasyon gerekir.

•	 İmmünolojik	sorunlar

•	 Akut	rejeksiyon	(%20)	genellikle ilk hafta ve 10 gün içinde görülür. Tanı için biyopsi gerekir,  steroid tedavisine iyi yanıt verir.

•	 Enfeksiyöz	sorunlar

•	 En	sık	bakteriyel	enfeksiyonlar	görülür (İlk sırada Gram pozitif koklar, sonra Gram negatif	basiller)

•	 Viral	enfeksiyonlar	(En sık CMV, tedavi gansiklovir)

•	 Fungal	enfeksionlar	(En sık C. Albicans)

•	 Protozoal	enfeksiyonlar	(En sık pneumocstis carini)

	 İmmunsupresif tedaviye bağlı olarak özellikle enfeksiyonlar ve maligniteler daha uzun dönemde beklen komplikasyon-
lardır.

	 Biliyer sistem ile barsaklar arası anostomozlar ise çoğu vakada gerekmez ve dolayısıyla buna ait komplikasyonlar nadirdir. 

81.	 Aşağıdakilerden	hangisi	derinin	yassı	hücreli	karsinomlarında	en	sık	gözlenen	prekanseröz	lezyondur?		

A) Lökoplaki

B) Arsenik keratoz

C) Yanık skarları

D) Aktinik keratoz

E) Epidermal nekrolizis

81	-	D

Aktinik keratozlar, epidermal keratinositlerin neoplazmlarıdır. Genellikle açık tenli, yaşlı kişilerde, öncelikle güneşe maruz kalan 
bölgelerde görülürler ve UV radyasyonuna maruz kalmak en büyük risk faktörüdür. Semptomatik hale gelebilir, kanama, prurit 
ve ağrıya neden olabilir. Kendiliğinden gerileyebilir, değişmeden kalabilir ve invaziv skuamöz hücreli karsinomlara dönüşebilirler.  
Aktinik keratozların yaklaşık % 10’unun invazif skuamöz hücreli karsinomaya dönüşeceği tahmin edilmektedir. Skuamöz hücreli 
karsinomların yaklaşık % 60 ila % 65’inin aktinik keratozlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Tedavi seçenekleri eksizyon, floro-
ürasil, koterizasyon ve dermabrazyondur.

82.	 Primer	hiperparatiroidizde	aşağıdaki	laboratuvar	bulgulardan	hangisinin	görülme	olasığı	en	azdır?

A) Artmış intakt PTH düzeyi

B) Hiperkalsemi

C) Hipokalsiüri

D) Hiperkloremi

E) Artmış Cl/P oranı
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82	-	C

•	 Hiperkalsemi, en önemli bulgudur. 11 mg/dl.’nin üzerindeki her değer, hiperkalsemi olarak kabul	edilmelidir. 15 mg/dl’yi 
aşan değerlerde maligniteyi akla getirmek gerekir.

•	 Ayrıca hipofosfatemi, hiperkloremi, artmış alkalen fosfataz ve artmış üriner hidroksiprolin ve Ca	(kemik yıkımına bağlı) görü-
lür.

•	 Hastalarda hiperkalsiüri görülebilir.

•	 Cl/P oranı genelde 33’nin üzerindedir ve ayırıcı tanıda oldukça önemlidir.

•	 Fosfatın tübüler reabsorbsiyon hızı azalmıştır. Normalde % 85-95 arasındadır, fakat hiperparatiroidizmde azalmıştır. Bu, tanı-
da çok yardımcı bir bulgudur.

Ancak primer HPT ile ayırıcı tanısı gereken familyal hipokalsiürik hiperkalsemi (FHH) ve Li kullanımında da Ca ve PTH düzeyleri yük-
sek olabilir. Bu yüzden Li kullanımı iyi sorgulanmalıdır. FHH ile ayrımda idrarda 24 saatlik Ca ve kreatinin düzeyleri yol göstericidir. 
FHH de Ca < 100 mg/dl ve Ca-Kreatinin klirensi<0,01 tespit edilmesi ayrımı sağlar.

83.	 Subakut	tiroidit	ile	ilgili	ifadeierlerden	hangisi	yanlıştır? 

A) Kadınlarda daha sık görülür

B) Etyolojik neden net olarak bilinmemekler beraber viral nedenler suçlanmaktadır

C) Hastalarada başlangıçtaki tirotoksikoz aşamasını takiben % 80 kalıcı hipotiroidi gelişir

D) Lökositoz ve sedimantasyon yüksekliği beklenir

E) Tedavide NSAId ler veya ciddi olgularda steroidler gerekebilir

83	-	C

• Sıklıkla viral kökenli bir ÜSYE’ nu takiben oluştuğu düşünülmektedir.

• HLA-B35 haplotipi ile güçlü ilişkisi gösteilmiştir,, genetik yatkınlık da vardır.

• Ağrılı form genellikle 30-40 yaşlardaki kadınlarda görülür.

• Semptomlar pyojenik tiroidite göre daha hafif ancak daha uzun sürelidir. Hastalık haftalar  ya da aylar sürebilir.

• Tek taraflı ya da diffüz tutulum görülebilir.

• Boyunda şişlik ve ağrı temel yakınmalardır.

• 1/3 vakada ateş, kilo kaybı, yorgunluk olabilir.

• Tiroglobulin yüksekliği, sedimantasyon aşırı (100 mm/h üzeri)yüksekliği izlenir.

• T3,	T4	düzeyleri	artmış,	TSH	düzeyi	düşmüş	olarak	bulunur	(Hipertroidi	aşaması),	Sonrasında	hipotiroidi	olur,	hastaların	
%95	kendiliğinden	ötiroid	hale	gelir.	Nüks	azdır.

• Hipertiroidi döneminde RAI tutulumu düşük beklenir.

• IIAB ile tanı konulabilir. histolojik olarak granülom oluşturan dev hücrelerin görülmesi ile  karakterizedir.

84.	 Tiroid	foliküler	karsinomla	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Kadınlarda daha sık görülür

B) İİAB tanıda yüksek spesifite ve sensitiviteye sahiptir

C) Lenf nod invazyonu nadirdir

D) Tiroidin ikinci en sık görülen karsinomudur

E) Boyun bölgesine radyasyon hikayesi önemli bir risk faktörüdür
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84	-	B

Foliküler	tiroid	karsinomu,	

• Tiroidin papiller karsinomundan sonra ikinci sıklıkta görülen kanseridir.

• En sık 50 yaş civarında görülür.

• Kadın / Erkek oranı 3/1’dir.

• Iyot eksikliği olan bölgelerde daha sık görülür.

• Hematojen yayılım beklenir. Bu yüzden uzak metastaz daha sıktır. (%50)

• IIAB ile foliküler adenom ve kanser ayrımını yapmak oldukça zordur, damar veya kapsül  invazyonu değerlendirilemez.

• Maligniteyi “yönetmek” için kullanılan yaygın olarak kullanılan yedi genden oluşan bir  panel, BRAF, Ras, RET / PTC ve PAX / 
PPARg’deki mutasyonları tespit eder.

• Foliküler karsinomlar genellikle soliter lezyonlardır ve çoğunluğu bir kapsülle çevrilidir.

 Foliküler lezyonları > 4 cm olan yaşlı hastalarda,

 FNA’da atipi olan hastalarda,

 Ailede tiroid kanseri öyküsü veya

 Radyasyona maruz kalma öyküsü olan hastalarda kanser riskinin daha yüksek olması  nedeniyle (% 50)  total tiroidek-
tomi önerilmektedir. 

• Lenfatik disseksiyon gerekli değildir (genelde)

85.	 Tiroidektomiler	sırasında	epiglot	denervasyonuna	bağlı	gelişen,	gıda	alımı	sırasında	aspirasyon	ve	inefektif	öksürükle	so-
nuçlanabilen	en	olası	sinir	yaralanması	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Nervus larygeus inferior

B) Nervus larygeus superior internal dal

C) Nervus larygeus superior externaldal

D) N. Hypoglossus

E) N. Accessorius

85	-	B

•	 N. vagusun dalı olan superior larengeal sinir, farenks yanından ve karotis kılıfın medilainden aşağı doğru ilerler. İki dala ayrılır. 
External ve internal dal olmak üzere iki dala ayrılırlar. External dal superior tiroid arteri ile birlikte hareket eder ve krikotiroid 
kasın motor innervasyonunu sağlar. İnternal dal, superior laringeal arter ile birlikte tirohyoid membranı deler ve supraglottik 
larinks ve hipofarenksin duysal inervasyonunu sağlar.

•	 Rekurrent  laringeal sinir sağ subklavyen arterin altından geçerken, solda aortik arkın altından geçer ve sonra yukarıya, tiroid 
loblarının arkasına doğru ilerler ve tirohyoid membrandan geçerek larinkse girer.

•	 Superior laringeal sinir, krikotiroid kası (vokal kord addüksiyonundan sorumlu) innerve ederken, rekürren laringeal sinir, vo-
kal kord abdüksiyonundan sorumlu tüm laringeal kasları innerve eder.

Tiroid cerrahisi sırasında bu sinir yaralanmaları önemli morbidite nedeni olabilirler. Birbirlerine benzer semptomlar olsa da;

Nervus	laryngeus	Superior

*Eksternal dalı (Galli –Curci)-motor  Ses kalitesinde bozulma-roaring (Hoarsness)

*İnternal Dalı- Duyu Epiglot refleksi kaybına bağlı aspirasyon

Nervus	Laryngeus	İnferior	(Recurrent sinir) tek taraflı yaralanması Vokal kord hareket bozukluğu  (Ses kısıklığı/ Solunum zorluğu) 
görülebilirken, iki taraflı yaralanmalarda kalıcı trakeotomi ile sonuçlanabilir.
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86.	 Meme	kanseri	Level	1	axiller	diseksiyon	yapılan	hastada	hangi	bölgedeki	lenf	nodlarının	diseke	edildiği	anlaşılır?

A) Pectoralis minör laterali

B) Pectoralis minör posterior

C) Pectoralis minör medial

D) Pectoralis majör mediali

E) Pectoralis majör anterior

86	-	A

Pektoralis	Minör	Kasına	Göre	Sınıflama	

Level	I	Lenf	Nodülleri:	Kasın lateralindeki lenf nodlarıdır.

Level	II	Lenf	Nodülleri:	Kasın posteriorunda bulunan lenf nodülleridir.

Level	III	Lenf	Nodları:	Kasın medialindeki ve superiorundaki lenf nodülleridir.

87. 19 yaşında bir kadın, sol meme areola altı bölgesinde hassas ve fluktuasyon veren bir meme kitlesinden şikayet ediyor. Hasta, 
bu kitlenin doğum yaptıktan 4 ay sonra oluştuğunu söylüyor. Hasta ateş, ağrı, cilt değişiklikliği ya da  meme travması gibi bilgi 
ve bulgular göstermiyor. Halen kullandığı ilaç olmadığını ve doğum sonrası 3. aydan sonra emzirmeyi bıraktığını söylüyor. 

 Anamnezinde özellik saptanmayan hastanın, fizik muayenesinde, deri değişiklikleri gözlenmedi, sol meme saat 6 hizasında 
areola bitişiğinde, düzgün sınırlı, yumuşak yaklaşık 2*2 cm boyutlarında kitle palpe edildi. Bilateral meme uçlarından beyaz 
şeffaf bir sıvı akıntısı gözlendi. Hastanın gebelik ve tiroid paneli dahil olmak üzere rutin laboratuvar tetkiklerde özellik bulun-
madı. Ultrason eşliğinde kitlenin aspirasyonu yapıldığında,  süt benzeri bir sıvı ile ekojenik kistik bir yapı tespit edildi.

	 Bu	hastalığın	yönetiminde	sonraki	en	uygun	adım	nedir?

A) Kistin eksizyonel biyopsi ile çıkarılması

B) Tekrar riskine karşı USG ve muayene ile yakın takip

C) Bromokriptin tedavisi

D) Meme MRI

E) Gram(+) lere yönelikl antibiyotik ve analjezik

87	-	B

Hastadaki olası tanı olarak  galaktosel akla gelmelidir. Galaktosel, emzirme döneminden sonra gelişebilen sütlü materyalden olu-
şan sıvı dolu bir kisti tanımlar. En yaygın yerleşim yeri genellikle meme başı areolar kompleksinin yakınındadır. Kistin aspirasyonu, 
genellikle tek bir aspirasyondan sonra kaybolan şeffaf sütlü bir sıvı ortaya çıkarır, ancak tekrarlaması mümkündür ve birden fazla 
aspirasyon gerektirebilir. Etiyolojide, genellikle tıkanmış bir kanal sistemi ile bağlantısı olan önceki birbir kiste ikincildir. Sitoloji, 
kist kronik ise köpüklü makrofajları, granüler materyali ve kalsifiye artıkları ortaya çıkaracaktır. Ultrason eşliğinde iğne aspirasyonu 
hem tanısal hem de tedavi edicidir. Cerrahi, enfekte veya tekrarlayan kistler için düşünülür.

88.	 Aşağıdaki	özefagus	patolojilerinden	hangisinde	reflü	eşlik	etme	ihtimali	en	yüksektir?   

A) Akalazya

B) Zenker divertikülü

C) Leiomyom

D) Sliding herni

E) Morgagni hernisi
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88	-	D

ÖSOFAGEAL	HİATAL	HERNİLER	

1- Tip I- Sliding (kayıcı) herni

Kardianın yukarıya doğru, posterior mediastene doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir. 

En	sık	görülen.

Genellikle ileri yaşlarda  görülür ve tedavi gerektirmez. 

AÖS mekanizmasını da bozabildiği için sıklıkla reflü eşlik edebilir.

2- Tip II- Rolling (paraösofageal) herni

Kardianın etrafındaki gastrik fundusun yukarıya doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir. 

Kardia normal anatomik lokalizasyonundadır. Ancak fundus ile arasındaki açı kaybolmuştur. 

Daha ileri yaşlarda görülür.

Kanama, volvulus, gangren gibi komplikasyonlara açık, bu yüzden cerrahi önerilir.

3- Tip III- Mikst hiatal herniler (sliding + rolling)

4- Tip IV- ise çok nadir komplike hiatal hernileri içerir.

89. 45 yaşındaki erkek hastanın 4 ay önce peptik ülser nedeniyle opere olduğu ancak yemeklerden sonra dolgunluk ve epigastrik 
rahatsızlıkları olduğunu ifade etmektedir. Hastaya sintigrafik madde ile işaretlenmiş gıda ile yapılan testte, mide boşalımında 
gecikme tespit edilmiştir. 

	 Bu	hastanın	durumunu	açıklayan	en	olası	neden	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Ülser nüksü

B) Zollinger Ellison sendromu

C) Mide karsinomu

D) Turuncal vagotomi yapılmış olması

E) Paraözefageal herni

89	-	D

Hastada gecikmiş mide boşalımı vardır. Bunun en olası nedeni daha önce yapılan turuncal vagotomiye bir drenaj ameliyatının 
eklenmemesi veya yetersiz yapılmasıdır. Bu durumda hastaya boşaltıcı bir ameliyat gerekecektir.

90.	 Apendiks  yerleşimli 1.5 cm boyutlarında karsinoid tumorun etrafında patolojik büyüklükte lenf nodları tespit edilmiştir.

	 Bu	hastada	en	uygun	tedavi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Apendektomi

B) Sağ hemikolektomi

C) Çekum rezeksiyonu

D) RT ve KT

E) Apendektomi+Drenaj

90	-	B

•	 Apendix neoplazmları çoğunlukla gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler (eski adıyla karsinoidler), müsinoz tümör-
ler ve adenokarsinomlar şeklindedir.  

•	 Karsinoidler 1 cm den küçükse negatif cerrahi sınır sağlanmış apendektomi yeterlidir. 
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•	 2 cm üzeri tümörler için sağ hemikolektomi önerilir. 

•	 1-2 cm arası tümörlerde ise konsessus olmamakla beraber, mezeterik invazayon, pozitif cerrahi sınır ya da lenf nodu büyü-
mesi var ise için sağ hemikolektomi önerilir.

91. Sülfasalazin ile kontrol edilen ileoçekal Crohn hastalığı olduğu bilinen 35 yaşında erkek hasta, 1 haftadır defekasyon sonrası 
şiddetli ağrı ve parlak kırmızı kanama ile başvuruyor. Ağrı yaklaşık 45 dakika sürerken, oturma banyoları ile rahatlama oluyor-
muş. Muayenede, arka orta hatta anodermde başka herhangi bir anormallik olmaksızın küçük bir yüzeysel fissür tespit edildi. 

	 Ağrı	nedeniyle	anoskopiyi	tolere	edemeyeceğini	düşünülen	bu	hastaya	aşağıdaki	seçeneklerden	hangisi	en	uygun	yakla-
şım	olur?	

A) Anestezi altında endoskopik muayene ve biyopsi

B) Lifli gıda, oturma banyosu

C) Lateral internal sfinkterotomi

D) İnfliksimab başlanması

E) Lateral eksrnal sfinkterotomi

91	-	B

•	 Bu hasta tipik bir anal fissür ile başvurmuştur. Tipik fissürler, tipik olarak arka orta hatta (%90’ında) veya ön orta hatta (%9-
10’unda) bulunur. Defekasyondan sonra, ağrı ve parlak kırmızı kan ile başvururlar. Ağrı genellikle geçicidir, ancak dakikalardan 
saatlere kadar sürebilir. Altta yatan etiyoloji, hipertonik bir iç sfinkter ile birlikte arka orta hattın göreceli iskemisini içerir. Tipik 
akut fissürler nadiren anal vergenin distalinde veya dentat çizginin proksimalinde uzanır. Crohn hastalığı olmayan bir hastada ol-
duğu gibi, yönetimdeki ilk adım, dışkıyı lif, sıvı alımıgibi diyet değişiklikleri olmalıdır. Oturma banyoları sfinkter kasını gevşetmek 
için de yardımcı olabilir. Topikal tıbbi tedaviler de kullanılabilir, yanıt vermeyenlerde ya da kronikleşen hastalarda parsiyel lateral 
internal sfinkterotomi yapılabilir. Crohn olgularında, Parsiyel lateral internal sfinkterotomi, yalnızca anorektumda inflamasyon 
yoksa ve fissür klinik olarak internal sfinkterin hipertonisitesiyle birlikte tipik bir fissür ise, yapılmalıdır.

•	 Bu hastada önce konservatif ve tıbbi tedaviyi denemelidir. Bunu başaramazsa, anestezi altında muayene ve olası sfinkterotomi öne-
rilebilir. Ameliyatta hipertonik, tipik posterior orta hat fissürü dışında herhangi bir şey bulunursa sfinkterotomiden vazgeçilmelidir.

•	 Sfinkterotomi, yalnızca arka orta hatta tipik bir fissür ile başvuran, başka bir perianal veya rektal Crohn tutulumu kanıtı olma-
yan ve cerrahi dışı tedavilerin başarısız olduğu Crohn hastalarına önerilebilir. Aktif Crohn’s ortamında sfinkterotomi, büyük 
olasılıkla yara iyileşme sorunlarına yol açacak ve potansiyel olarak proktektomiye doğru ilerlemeyi hızlandıracaktır.

•	 Infliximab, atipik fissürler, ülserler ve fistül hastalığı dahil olmak üzere perianal Crohn hastalığının çoğu belirtisinde faydalıdır. 
Bununla birlikte, bu hastada arka orta hatta tipik bir fissür ve iyi kontrol edilmiş ileokolik Crohn’s öyküsü vardır, bu da şu anda 
infliximabı gerekli kılmaz.

92.	 Ülseratif kolit olduğu bilinen 45 yaşındaki erkek hasta medikal tedavi ile kontrol altına alınmak üzere servise kabul edilmiş, 
ancak yatışından 24 saat sonra karın ağrısı şiddetlenmiş, aniden distansiyon gelişmiş, genel durumu hızla bozulmuştur.  Yük-
sek ateş, taşikardi ve lökositoz tespit edilen hastanın, ayakta karın grafisinde transvers kolon çapının genişlediği gözlenmiştir. 

	 Bu	hastada	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Obstrükte kolon karsinomu

B) Transvers kolon volvulusu

C) Toksik megakolon

D) İnternal herniasyon

E) Ogilvie sendromu
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92	-	C

Toksik	Megakolon

•	 Ülseratif kolit vakalarında mortalitesi en yüksek komplikasyondur.

•	 Ateş, peritonit, distansiyon, toksemi tablosu gelişir. 

•	 ADKG’de transvers kolon çapı artmıştır.

•	 Aktif koliti olan hastalarda iyileşme belirtileri olmadan aniden ishal kesilirse toksik megakolon düşünmek gerekir. 

•	 Yüksek rekürrens ve mortal komplikasyonlar nedeniyle acil cerrahi sıklıkla uygulanmaktadır.

93.	 Karaciğer	fokal	noduler	hiperplazi	için	hangi	ifade	doğrudur?

A) Genellikle ileri yaş kadınlarda görülür

B) Postmenapozal hormon replasman tedavisi risk faktörüdür

C) Vakaların % 20’si rüptür ve sonucunda hipovolemi kliniğiyle tanı alır

D) Maligniteye dönüşüm riski nedeniyle ameliyat endikasyonu vardır

E) Tomografik ve makroskobik santral skar formasyonu lezyon için karakteristik bir bulgu olarak kabul edilir

93	-	E

Fokal	Nodüler	Hiperplazi

•	 Sıklıkla doğurganlık çağındaki kadınlarda görülür.

•	 Oral kontroseptif kullanımı ile bir ilişkisi yoktur.

•	 Neoplastik bir olaydan çok hiperplastik bir cevap olduğu da düşünülmektedir.

•	 Maligniteye dönüşme yada intraabdominal rüptür riski yoktur.

•	 Tomografide ve makroskopik ve mikroskopik incelemelerde yıldızsı, santral bir skar vardır.

94.	 GHARBİ	Karaciğer	kist	hidatik	sınıflamasına	göre	Tip	3	kist	hidatik	tipik	bulgusu	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Kalsifiye duvarlı kist

B) Pür kist

C) Hiperekoik heterojen kitle görünümlü kist 

D) Ayrışmış membran içeren kist

E) Septasyonlar oluşmuş kız vezikülleri içeren kist

94	-	D

GHARBİ	sınıflaması	 	

• Tip	1	kist:	Pür kistik

• Tip	2	kist:	Membran ayrışması olan

• Tip	3	kist:	Septalı

• Tip	4	kist:	Heterojen

• Tip	5	kist:	Kalsifiye. İnaktif kabul edilir.
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95. 62 yaşındaki diyabetik erkek hasta acil serviste akut kolesistit ön tanısı ile tetkikleri isteniyor. Hastanın WBC 25.000 ve BT’de 
safra kesesi duvarında gaz tespit ediliyor.

	 Bu	hastada	en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Sklerozan kolanjit

B) Amfizematöz kolesistit

C) Kolanjit

D) Akalküloz kolesistit

E) Kolanjio karsinom

95	-	B

Amfizematöz kolesistit çoğunlukla gaz oluşturan bakterilerin (özellikle clostridiumlar) neden olduğu progresif seyreden ve acil 
kolesitektomi gerektiren bir kolesistit formudur. Özellikle diyabetik hastalarda gülme olasığı artar.

96.	 Laparaskopik	kolesistektomi,	açık	kolesistektomi	ile	karşılaştırıldığında	hangisi	söylenemez?

A) Morbidite açık kolesistektomiye göre daha azdır

B) Hasta yatış süresi  açık tekniğe göre daha kısadır

C) Postoperatif beslenmeye geçiş süresi açık tekniğe göre daha kısadır

D) Yara yeri enfeksiyon oranı açık tekniğe göre daha yüksektir

E) Operasyonel maliyeti açık tekniğe göre daha  yüksektir

96	-	D

Laparaskopik kolestektomi standart yaklaşım olmuştur. Bu yöntemin açık kolesistektomiye birçok üstünlüğü vardır. Hasta yatış 
süresi kısalır, postoperatif ağrı çok daha azdır. Ayrıca cerrahi insizyonların olası morbiditeleri (postoperatif enfaeksiyon, insizyonel 
herni, batın duvarı sinir kesilerine bağlı his problemleri…) çok daha azdır. Hastalarda postoperatif erken beslenmeye geçilebilir. 
Yöntemin ameliyat maliyeti daha yüksek olmakla beraber, genel olarak hastanın iş gücü kaybının azalması, hastanede yatış süresi-
nin kısalması, ilaç gereksinimin azalması gibi nedenlerden total olarak daha ekonomik olmaktadır.

97. 
Transversus Abdominis

İnternal
Obliq

İng. Epigastrik
damarlar

Rektus
Abdominis

İngüinal ligaman

	 Şekilde	gösterilen	yeşil	ile	taralı,	soru	işareti	ile	belirtilen	anatomik	bölge	neresidir?

A) Femoral üçgen

B) Doom üçgeni

C) Hasselbach üçgeni

D) Arcus Mortis

E) Grynfelt üçgeni
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97	-	C

•	 AĞRI	ÜÇGENİ, iliopubik tract ve gonadal damarlarla sınırlanan bir bölgedir ve genitofe-  moral ve femoral sinirlerin lateral 
femoral kutanöz, femoral dalını kapsar.

•	 ARCUS	MORTIS,	ortak iliak, internal iliak, obturator, inferior epigastrik ve eksternal iliak  damarların oluşturduğu vasküler bir 
sahadır.

•	 DOOM	ÜÇGENİ:	Medialde vas deferens tarafından ve lateral olarak spermatik kordun  damarları tarafından sınırlanmaktadır. 
Boşluğun içeriği, eksternal iliak damarları, derin  sirkumfleks iliak damarını, femoral siniri ve genitofemoral sinirin ana dalını 
içerir.

•	 FEMORAL	KANAL Femoral hernilerin çıktığı kanaldır.  ÖNDE: Lig ingüinale, lig. Lakünere  ARKADA: Lig. İliopektineale DIŞTA:  
V. Femoralis oluşturur.

HASSELBACH	ÜÇGENİ

Lateralde A.V.epigastrica inferior

İnferiorda Lig. inguinale

Medialde M.rectus abdominis oluşturur.

98. Yedi aylık huzursuzluk, ağlama  şikayeti ile getirelin erkek çocuğun yapılan hemogram ve tam idrar analizini normal bulunu-
yor. Sonrasında yapılan USG de sol böbrek AP çapı 14 mm bulunuyor.

	 Hastanın	bu	aşamadan	sonra	en	uygun	yaklaşım	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Pyeloplasti

B) DJS yerleştirilip bir sonra USG ile takip

C) Kısa dönem aralıklarda USG ile takip

D) İki yaşından sonra USG ile takip

E) Bir ay sonra idrar kültüri ile takip

98	-	C

1)	Konjenital	Üreteropelvik	darlık

• Üreterin en sık konjenital anomalisidir.

• Erkeklerde ve solda daha sık görülür.

• Çocukluk çağında hidronefrozun en sık ve en önemli nedenidir.

Komplikasyonları

• Obstüriksiyon

• Enfeksiyon

• Üreterolitiazis

• Hidronefroz

Tanı; IVP, retrograd pylelografi, diüretikli renogram ile konulabilir.

TAKİP:	Kısa dönem usg ile yapılır sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa profilaktik antibiyotik eğer AP çap 20 mm üzerinde olursa 
operasyon planlanır.
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99.	 Aşağıdakilerden	hangisi	varikosel	için	yanlıştır?

A) Cerrahi ile düzeltilebilen infertiletenin en sık nedenidir.

B) İntraskrotal ısı varikosele bağlı düşer.

C) Varikoselektomi sonrası spermparametrelerinde artış gözlenir

D) Böbrek tümürlerinin paraneoplastik sendromlarından biridir.

E) Sol tarafta daha sıklıkla saptanır.

99	-	B

•	 En sık görülen scrotal kitledir.

•	 Pampiniform pleksus venlerinin aşarı dilatasyonu ve torsiyonudur.

•	 %98	soldadır	(sağda	ve	yaşlılarda	varsa	retroperitoneal	tümör	acısından	araştırılmalıdır). Sol tarafta oluşunun nedenleri; 
sol spermatik venin uzun oluşu, sol renal vene dik açı ile açılması, valvüler yetersizlik, süperior mezenterik ven basısıdır.

•	 Klinik; genelde asemtomatiktir. Semtom verirse ağrı ve çekilme hissi, infertilite(En sık başvuru nedeni)

•	 Cerrahi ile düzelen erkek infertilitesinin en önemli nedenidir.

•	 Tanı genelde fizik muayene ile konulsada Dopler	USG	kesin	tanı	koydurur.

100.	 Aşağıdakilerden	hangisi	akut	otitis	medianın	çocuklarda	daha	sık	görülmesinin	nedenlerinden	değildir?

A) Viral ÜSYE sıklığının fazla olması

B) Yuva, kreş gibi ortamlarda yakın temas nedeniyle damlacık enfeksiyonlarının artması

C) “Eustachian” tüpünün erişkine nazaran daha kısa ve yatay olması

D) Adenoid dokusunun mikrobiyolojik olarak rezervuar oluşturması

E) Çocukta orta kulak mukozasının sekretuvar özellik taşıması

100	-	E

Akut		süpüratif	(bakteriyel)	otitis	media

•	 Orta kulak ve mastoidin havalı boşluklarını döşeyen mukozanın inflamasyonudur.

•	 Tüm yaş gruplarında görülse de en	sık	çoçuklarda	görülür.

•	 Etkenler  Step.	pnömonia,  H. İnfluenza,  M. Catarhalistir.

•	 Etyolojide		östaki		borusu		disfonksiyonu	(obstruksiyonu)	en	önemli	nedendir çünkü enfeksiyon üst solunun yolu enfekyo-
nunu takiben asendan yolla gelir.

•	  Çoçuklarda daha kısa ve yatay olduğu için enfeksiyona eğilimlidir.

Seröz	(sekretuar/effüzyonlu)	otitis		media

•	 Orta	kulağın	pürülan	olmayan	effüzyonudur.		Enfeksiyon	bulguları	genellikle	görülmez.

•	 Çoçuklarda sıktır ve çoçukta görülen işitme azlığının en sık sebebidir.

•	 Orta	ve	ileri	yaşlarda	özellikle	tek	taraflı	seröz	otitis	media’da	nazofarenks		karsinomu yönünden incelenmelidir.

•	 Etiyolojide;  viral faktörler, tubal	faktörler	(En	sık	adenoid	hipertrofisi)  ve alerji sorumlu tutulmaktadır.
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101.	 Kırk dokuz yaşında erkek hasta gün içinde uykuya dalma, gece horlama ve nefesinin durması ile eşi ile birlikte başvuruyor. 
Hastanın kısa boylu ve obez olduğu görülüyor. Fizik muayenesinde kan basıncı 95/65 nabız 85/dakika oksijen satürasyonu 
%85 olarak ölçülüyor. Akciğer oskültasyonu normal bulunuyor.

	 Bu	hasta	için	altın	standart	tanı	yöntemi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Gece boyunca nabız oksimetre takip

B) BİBAP titrasyonu

C) Akciğer grafisi

D) Epworth uykululuk scalası

E) Polisonografi

101	-	E

Uyku	apne	sendromu

• Uyku sırasında velo veya orafarenksteki kollapsa bağlı solunumun 10 sn ile 2 dk durmasıdır.

•	 Obezite	en	önemli	predispozan	faktördür. Çocuktaki sık neden; adenoid veya tonsil hipertrofisidir.

• Erkeklerde 3 kat fazladır.

• Santral (SSS’ne bağlı), obstrüktif (solunum sistemine bağlı) ve miks olabilir, sık olanı obstrüktif olandır.

• Sabah yorgunluğu, horlama, gün içinde uyuklama ve sık baş ağrısı şikayetleri vardır. Kalp dolaşım sisteminin baskılanmasına 
yol açabilir. Hipertansiyon, kalp yetmezliği ve kalpte ritm bozuklukları eşlik eder. Gece ölmeleri sıktır.

• Muayenede; uzun uvula, dar velofarengeal mesafe, yumuşak damakta uzunluk, hiperplastik dil kökü saptanabilir.

•	 Tanı	 için	en	değerli	yöntem	polisomnografi (uyku sırasında EEG, EMG, EKG, göz hareketleri, nasal ve oral hava akımının 
ölçümü, O2 satürasyonu ölçümü tetkiklerine dayanır) dir. Bu test primer horlama ile apneyi ayırt eden testtir, ayrıca apnenin 
santral mi yoksa periferik mi olduğunu ayırt eder, apnenin süresi ve şiddetini test eder.

• Bu testte solunum bozukluğu indeksi elde edilir, bu indeks 1 saatte oluşan apne (hava akımının 10 sn. den fazla durması) ile 
hipopne (hava akımının %50’den fazla azalması) toplamıdır.

Tedavide;	Hasta	zayıflatılır.	Uyku	sırasında	ağız	protezleri	(Dil	ve	çeneyi	önde	tutan)	verilebilir.	Nasal	continuous	positive	airway	
pressure-CPAP	(maskeyle	sürekli	pozitif	basınçlı	hava)	kullanılabilir.	Apne	hipopne	fazları	olmayan,	sürekli	horlama	ve	düşük	
obstriktif	uyku	apnesi	olanlarda	uvulopalatofarengoplasti	yapılabilir.

102.	 Baş ağrısı, bulantı-kusma, bulanık görme ve renkli halkalar görme yakınmalarıyla başvuran hastanın muayenesinde kornea-
nın ödemli ve pupillanın middilate olduğu saptanıyor.

	 Bu	hastada		en	olası	tanı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Üveit

B) Akut açı kapanması glokomu

C) Konjonktivit

D) Episklerit

E) Keratit

102	-	B
	 Akut	açı	kapanması	(kapalı	açılı	glokomu)

•	 Ön kamara açısının kapalı olmasına bağlı ortaya çıkan bir glokom türüdür. Açı kapalı olduğu için humör aközün, mekanik 
bir blokaj sonucu dışa akımı zorlaşmaktadır.

•	 50-60 yaşında kadında sıktır. Hastaların çoğu hipermetropiktir.
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•	 Ağrılı	kızarık	bir	gözle	başvuran	50	yaş	üstündeki	her	hastada	akla	gelmelidir.

•	 Ani gelişen pupilla blokuna bağlı, humör aköz geçişi tıkanır ve arka kamerada birikir, arka kamera basıncı artar ve iris öne 
itilir, iris kökü korneaya yapışır, iridokorneal açı kapanır, irisin trabekülleri kapanır ve göz içi basıncı aniden 50-80 mm Hg’ye 
yükselir ve ciddi göz ve baş ağrısı vardır.

•	 Karanlıkta kalma, emasyonel stresde, farmakolojik midriazisde, psikotrop ilaç alınımında kriz başlayabilir.

•	 Kornea ödemine bağlı görme etkilenir ve ışık çevresinde gökkuşağı gibi renkli halkalar görürler, şiddetli göz ağrısı, bu-
lantı kusma, görmede azalma, bradikardi, terleme olur.

•	 Konjonktivada derin kanlanma, kırmızı göz, kornea ödemi, kemozis,  kornea presipitatları, dar ön kamera, ön kamerada 
tindal, korneal duyarsızlık, refleks azlığı görülür.

Tedavi	edilmeyen	vakalarda	optik	atrofi	ve	körlük	gelişir.

103.	 Aşağıdakilerden	hangisi	lökokori	nedenlerinden	biri	değildir?

A) Astrositom

B) Coats hastalığı

C) Primer persistan hiperplastik vitreus

D) Premature retinopatisi

E) Retinis pigmentoza

103	-	E

Lökokori	nedenleri;

• Retinablastom (Yenidoğanda	en	önemli	neden)

• Konjenital katarakt

• Primer persistan hiperplastik vitreus

• Premature retinopatisi (ROP) (Yenidoğanda yüksek 0₂ verilemesiyle oluşur)

• Kongenital toxoplazmozis

• Retina dekolmanı

• Kolobomlar

• Coats hastalığı (Retinada anormal damarlanma)

• Norrie hastalığı

• Retinal displazi

•	 Astrositom

104.	 Aşağıdaki	markırlardan	hangisi	sakrokoksigeal	teratomların	takibinde	kullanılır?

A) LDH

B) B-HCG

C) ALP

D) AFP

E) NMP
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104	-	D

Sakrokoksigeal	teratom

•	 %80 kız çocuklarında 30-40.000 doğumda bir görülen bir kitledir. Malignite potansiyeli 2 aydan önce opere edilenlerde azdır.
Tümör tipi ile malignensi arasında ilişki vardır. Uzak metaztaz en çok akciğer ve kemiğe olur.

Tanı

• Pranatal tanı mümkün. Doğum mutlaka sezaryen ile olmalıdır.

• AFP değeri, nüks açısından takipte önemlidir.

• AFP ve HCG yüksek ise malign olabilir.

Tedavi; koksiks ile beraber tüm tümoral dokuların çıkarılması esastır. Takipte AFP değerlerinin yükselmesi ve rektal tuşe kontrol-
larında kitlenin tekrar büyümesi nüksü gösterir.

105.	 Kosta	kırığında	ağrıyı	gidermek	için	acil	yapılması	gereken	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Cerrahi kostektomi

B) Flaster stabilizasyonu

C) Torakotomi

D) İnterkostal sinir blokajı

E) Bandaja alınır.

105	-	D

Tedavi; Kosta kırıklı hastalarda pnömotoraks veya hemotoraks görülme ihtimali nedeni ile birkaç gün hastaneye yatırılarak tedavi-
leri faydalıdır. Hastalarda atelektaziyi önlemek için derin solunum hareketleri tavsiye edilir (Solunum fizyoterapisi). Kırık bölgesine 
yakı- bandaj tatbikleri solunum hareketlerini azaltıp atelektaziye yol açabileceği için tavsiye edilmez. Birinci	ve	ikinci	kosta	kırıkları	
toraks	içi	organ	ve	damar	(aorta,	subklavyan	arter)	yaralanmalarına	yol	açabileceği	unutulmamalıdır.	

1.	2.	Kot	fraktüründe	A.	V.	Subklavia	yaralanması,	9-12.	Kırıklarda;	Dalak	,	karaciğer,	böbrek	rüptürü

Kosta	kırığında	kırık	stabilize	edilince	ağrıda	genellikle	kontrol	geçer.	Eğer	ağrı	kontrol	altına	alınamazsa	interkos-
tal	sinirler	lokal	anestezikler	ile	bloke	edilir.

106.	 El	üstüne	düşmelerde	radiusun	distal	kısmının	elin	volar	(plantar)	tarafına	yer	değiştirmesiyle	ortaya	çıkan	deformiteli	
kırık	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Colles 

B) Yeşil ağaç

C) Boksör

D) Smith

E) Barton
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106	-	D

Smith	Kırığı

•	 Radius alt uç metafizinin volar tarafa doğru açılanma gösterdiği kırıktır. El bileği palmar fleksiyondayken elin sırtına düşme ile 
oluşur. Colles kırığının tersi bir kırıktır. 

•	 Redüksiyon + ön kol supinasyonda ve el bileği dorsal fleksiyonda olacak şekilde alçı uygulanır. Kırık çizgisi eklemi ilgilendiri-
yorsa Barton Kırığı denir.

107.	 Kırık	sonucu	gelişen	yağ	embolisini	önlemek	için	yapılması	gereken	en	önemli	işlem	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Açık repozisyon

B) Kırığı acil olarak stabilize etmek

C) Heparin uygulanması

D) Yara kenarının temizlenmesi

E) Oral antikoagülan uygulanması

107	-	B

Kırıklarda	tedavi	ilkeleri

İmmobilizasyon

Acil prensiptir. Kapalı kırığın açık kırığa dönmesi ve nörovasküler yaralanmaların ve yağ embolisi gelişiminin	engellenmesi,	ayrıca	
ağrının	giderilmesi	sağlanır.

108.	 Aşağıdakilerden	hangisi	biyoprotez	ile	kapak	replasmanı	endikasyonlarından	biri	değildir?

A) Hemodiyaliz hastaları

B) Warfarin kullanımında takip ve hekim-hasta uyumu sorunu olan hastalar

C) 65 yaşın altında  ve tromboembolik risk faktörü olmayan, AVR yapılması gereken hastalar

D) 70 yaşın üzerinde ve tromboembolik risk faktörü olmayan, MVR yapılması gereken hastalar

E) Hamile kalmak isteyen kadın hasta

108	-	C

Biyoprotez	ile	Kapak	Replasmanı	Endikasyonları

• Warfarin kullanamayan veya kullanmak istemeyen hastalar

• 65 yaşın üzerinde ve tromboembolik risk faktörü olmayan, AVR yapılması gereken hastalar

• 70 yaşın üzerinde ve tromboembolik risk faktörü olmayan, MVR yapılması gereken hastalar

• Tromboze mekanik kapak yerine kapak replasmanı

• Hiperkalsemik olanlar, hemodiyaliz hastaları, böbrek yetmezliği olanlar

• Warfarin kullanımında takip ve hekim-hasta uyumu sorunu olan hastalar

• Hamile kalmak isteyen kadın hasta
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109. I. Akrozom reaksiyonu

 II. Zona pellusudaya bağlanma yeteneği

 III. Motilitede hızlanma

	 Sperm	kapasitasyon	ile	yukarıdaki	özelliklerden	hangilerini	kazanır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II ve III

E) I ve III

109	-	D

• Spermin, ovumu fertilize edebilmesi için geçirmesi gereken son değişikliktir. Kadın genital	traktusunda olur. 

• Kapasitasyonda spermde yapısal	değişim olmaz	ancak fonksiyonel	gelişim olur. 

• Bu sayede motilite,	 zona	pellucidaya	bağlanma	yeteneği	 ve	akrozom	reaksiyonu	artar	 (zonaya	 tutulunca	hyaluronidaz	
aktivitesi	artar	ve	zonaya	delik	açılır).	

• Sperm genital alanda ortalama	48-72	saat	canlı kalır. 

110.	 I. Fetal prezentasyon

 II. Fetal situs

 III. Önde gelen kısmın pelvise girip girmediği

	 Termde	bir	gebeye	leopold	manevraları	uygulanarak	yukarıdakilerden	hangileri	tespit	edilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II 

C) I ve II

D) II ve III

E) I,II ve III 

110	-	E

• ABDOMİNAL	PALPASYON	(LEOPOLD	MANEVRALARI)	

	 LEOPOLD	1:	Fundustaki	fetal kısım ve fundus	yüksekliği (tahmini	gebelik	haftası	ve	kilosu) 

	 LEOPOLD 2: Fetal situs	ve	sırtın	araştırılması 

	 LEOPOLD	3:	Prezente	olan fetal kısım 

	 LEOPOLD 4: Prezente olan kısmın pozisyonu	(fleksiyon-ekstansiyon-angajman)	

111. G3P3, 47 yaşındaki kadın ilkişki sonrası kanma şikayeti ile başvuruyor. Yapılan muayenesinde servikste kanayan yüzeyden 
hafif kabarık bir alan tespit ediliyor.

	 Smear	sonucu	ve	transvajinal	sonografisi	normal	olan	hastaya	en	uygun	yaklaşım	nedir?

A) Altı ay sonra servikal sitoloji ve hpvdna bakılması 

B) Altı ay sonra smear tekrarı 

C) Konizasyon

D) Leep 

E) Servikal biyopsi
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111	-	E

•	 Servikste	görünür	bir	lezyon	varsa	doğrudan	biyopsi	alınır.

Kolposkopi	endikasyonları	
• Anormal	smear	sonucu	
• Klinik olarak serviksin anormal görünmesi 

• Açıklanamayan postkoital kanama
• İn utero DES maruziyeti

112.	 Normal	vajinal	doğum	için	en	elverişli	baş	çapı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Biparyetal çap

B) Bitemporal çap

C) Oksipitomental çap

D) Suboksipitobregmatik çap

E) Obstetrik çap 

112	-	D

•	 Suboksipitobregnatik	çap	ile	başın	en	küçük	çevresi	oluşturulur.	Şekilde	görüldüğü	gibi	fleksiyon	hareketi	ile	Oksipitofron-
tal	çap	suboksipitobregmatik	çapa döner.	(Tus	sorusu)

Başın	önemli	çapları	
Suboksipitobregmatik	çap:	Doğum için en elverişli çaptır. Baş en ileri derece fleksiyondadır.
Oksipitomental	çap	(Vertikomental):	Başın en büyük çapıdır.
Biparyetal	çap:	En büyük transvers çaptır. Angajmanda dikkate alınan çaptır.
Bitemporal	çap:	Başın en küçük çapıdır.

113.	 Otuz yaşında evli kadın karın ağrısı adet gecikmesi ve vajinal kanamayla acil servise başvuruyor. Fizik muayene bulgularında 
sol adnekste palpasyonla hassasiyet tespit ediliyor. Tansiyon 110/70, nabız: 80/dk olarak olarak ölçülüyor. USG de sol adnek-
siyal alanda 5 cm’lik kitle imajı ve etrafında yaygın sıvı izleniyor rahim içerisinde kese izlenmiyor ancak endometrium kalın 
izleniyor. Hemogram 9.6, B-HCG: 8500 mIU/ml olarak ölçülüyor.

	 Bu	hastada	en	uygun	olabilecek	yaklaşım	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?

A) İki gün ara ile B-HCG bakılması 

B) Sistemik multidoz metotreksat verilmesi 

C) Dilatasyon ve küretaj 

D) Laparoskopi 

E) Serum progesteron bakılması 
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113	-	D

•	 Tanı	B-HCG>3510	olmasına	rağmen	uterin	kavite	içinde	gebelik	kesesi	görülmemektedir.	Tanı	burada	ektopik	gebelik	lehi-
dedir.

Cerrahi	Tedaviler

•	 Acil şartlarda laparotomi	(aşırı	kanama,şok	bulguları	varsa)	yapılır.  Laparoskopik	yaklaşım  ektopik gebelikte altın standart 
tanı ve tedavi yöntemidir. Vital bulguları stabil olan hastaya en doğru yaklaşım Laparoskopi cerrahi olacaktır.

•	 Metotreksat tedavisi Kese çapı>4cm ve B-HCG>5000 üzerinde (bunlar rölatif KE) olduğundan tercih edilmez.

KVS-değişmeyenler	 KVS-artanlar	 KVS-azalanlar	

• Santral	venöz	basınç	 
• Ortalama	arteriel	basınç	 
• Pulmoner kapiller wedge basınç  

• Kardiak	output	(en	çok	artan)	 
• Kalp hızı  
• Kalp boyutun (sol ventrikül)  

• Sistemik	vasküler	direnç	 
• Pulmoner	vasküler	direnç	(en	çok	azalan)	 
• Serum	kolloid	osmotik	basınç	 

114.	 Gebelikte	kardiovasküler	sistemde	değişmeyen	parametre	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Kardiak output

B) Kalp hızı

C) Ortalam arterial basınç

D) Sistemik vasküler direnç

E) Kalp boyutları

114	-	C

115.	 Vajinal	tuşe	ile	ölçülebilen	pelvis	çapı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Anatomik çap 

B) Obstetrik çap 

C) Diagonal çap 

D) Transvers çap 

E) İnterspinöz çap 

115	-	C	

Pelvis	Çapları

Apertura	pelvis	superior	çapları	(pelvik	girimin	çapları):	

•	 Conjugata	anatomica:	Promontoryum ile sympysis pubicanın üst	
kenarı	arasındaki mesafedir. 

•	 Conjugata	 vera	 (Conjugata	 obstetrica):	 Promontoryum ile 
sympysis pubicanın arka yüzünün orta	noktası	arasındaki mesafe-
dir. Pelvik girimin en	dar	çapıdır.	(10cm>	altı	şiddetli	darlık	göster-
gesidir)	

•	 Conjugata	diagonalis	(şekile	bakınız):	Promontoryum ile sympysis 
pubicanın alt	kenarı	arasındaki mesafedir. Vajinal	tuşe	ile	ölçüle-
bilen	tek	pelvik	girim	çapıdır.	Ölçülen mesafeden 1,5 cm çıkartılarak conjugata	obstetrica	elde edilir. 

•	 Diameter	transversa:	Karşılıklı linea arcuata arasındaki mesafedir. Bu çap pelvis girişinin en	geniş	çapıdır. 
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116. Aşağıdaki	anomalilerin	hangisinde	oligohidramnioz	beklenmez?

A) Özefagial atrezi

B) Kistik higroma

C) Amniotik band sendromu

D) Renal displazi

E) Kromozomal anomaliler

116	-	A

Oligohidramnioz	etyolojisi Eşlik	ettiği	anomaliler
Kromozzomal anomaliler (triploidy, trizomi18, Turner sendro-
mu)
IUGR (plasental yetersizlik)
Posterm gebelik
EMR
Plasenta dekolmanı
İkizden ikize transfüzyon sendromu
Preeklampsi
HT
DM
PG inhibitörleri
ACE inhibitörleri

Amniotik band sendromu
Kistik higroma
Diafragmatik herni
Kloakal disgenezi
Genitoüriner anomaliler (renal agenezi/displazi,mesane 
ekstrofisi)

117. 33 yaşında ikinci gebeliğini yaşayan hasta 33w ile uyumlu kaşıntı şikayeti ile başvuruyor. Alınan anamnezde ilk gebeliğinde de 
bu bulguların ortaya çıktığı doğum sonrası kaşıntı şikayetinin geçtiğini söylüyor. Ursadeoksikolik asit kullandığını belirtiyor.

	 Bu	hastada	tanıya	gitmek	için	en	önemli	laboratuvar	bulgusu	nedir?

A) Kan safra asitleri 

B) Karaciğer enzimleri 

C) K vitamin düzeyi 

D) Fizik muayene bulguları 

E) Kan lipit profili 

117 - A

Gebeliğin	İntrahepatik	Kolestazı

• Obstetrik kolestaz veya gebeliğin tekrarlayan	sarılığı	ismi de verilir. Özellikle üçüncü trimesterde	ortaya çıkan kaşıntı	(en sık) 
ve sarılık	olur. Kesin	nedeni	bilinmiyor.	

• Ancak artan estrojen	veya genetik	yatkınlık ile olduğu düşünülüyor. 

• Sonuç olarak safra	asitlerinin	klirensi	bozulmuştur ve	plazma	safra	asit	düzeyleri	artar.	

• Gebelik boyunca 10 μmol/L altında seyreder. KCFT’leri yüksek	veya	normal	sınırlarda olabilir. 

• Ek olarak bilirubin,	alkalen	fosfataz, total	kolesterol	ve	LDL’nin	kan seviye normal gebeye göre daha fazla yükselir. 

• Her gebelikte tekrarlama	eğilimi vardır. Tedavi palyatiftir. Ursodeoksikolik	asit	(en	etkin	tedavi),	antihistaminikler, kolestira-
min	+ K	vit	verilebilir. 
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•	 Genelde	maternal sekel bırakmaz.	Ancak	safra asitleri 40 μmol/L	üzerine çıktığında mekonyum, preterm doğum ve ani fetal 
ölüme (safra asitleri kardiyak	toksisite gösterebilir). 

• Bu nedenle fetal gelişim tamamlanmış ise doğuma	karar	verilmelidir. 

118.	 İkizden	ikize	transfüzyon	sendromunda	ikizlerden	birinde	hidrops	izlenmiş	ise	Quintero	sınıflamasına	göre	evre	kaçtır?

A) Evre 1 

B) Evre 2 

C) Evre 3 

D) Evre 4 

E) Evre 5 

118	-	D

İkizden	ikize	Transfüzyon	Sendromunda	Quintero	Sınıflaması

•	 Evre	1: Vericide oligohidroamnios, alıcıda polihidroamnios	var ek patoloji yok: Takip edilir, 3/4’ü	si	stage	1 de 
kalır ve tedavi gerektirmez. 

•	 Evre	2:	Vericide oligohidroamnios, alıcıda polihidroamnios var vericinin mesanesi	izlenmiyor: Tedavi	öneril-
meli.	

•	 Evre	3:	Vericide oligohidroamnios, alıcıda polihidroamnios var anormal	kan	doppler	test	sonuçları	var.

•	 Evre	4:	Fetuslardan birisi veya ikisi hidropsa	gitmiş.

•	 Evre	5:	Fetuslarda birisi ölmüş 

119. I. Primer pulmener hipertansiyon

 II. Aortik tutulum olan marfan

 III. Şiddetli mitral darlık

	 Yukarıdaki	kalp	rahatsızlıklarından	hangisine	sahip	olanların	gebe	kalması	önerilmez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II 

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

119	-	E

Kalp	hastalığı	klinik	sınıflaması	 Gebeliğin	önerilmediği	bazı	durumlar	

Class	I:	Fiziksel aktivitede sınırlama yok
Class	II:	Fiziksel aktivitede minimal sınırlama var 
Class	III:	Fiziksel aktivitede belirgin sınırlama var 
Class	IV:	İstirahatte semptomatik 

•	 Eisenmenger	sendromu	
• Primer pulmoner hipertansiyon 
• Şiddetli mitral darlık 

• Kapak tutulumu olan aort koark-
tasyonu

• Aortik tutulumu olan Marfan send-
romu
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120.	 Aşağıdakilerden	hangisi	saf	gonadal	disgeneziler	için	yanlıştır?

A) Sorun germ hücrelerinin gonadal çıkıntıya migrasyonunda olabilir. 

B) Fenotipleri dişi görünümündedir. 

C) Gonadoblastom gelişme riski vardır.

D) Bu bireylerde willms tümörüde görülebilir.

E) Meme gelişimi mevcuttur.

120	-	E

• Sporadik, otozomal resesif veya X’e bağlı geçiş söz konusu olabilir. 

• 46 XX ve 46 XY saf  gonadal disgenezi mevcuttur.

• Sorun germ hücrelerinin yolk sac’tan genital çıkıntıya migrasyonunun	olmamasıdır. 

•	 Gonadlar	gelişemez	(streak gonad).	İç	ve	dış	genitalya	kendiliğinden	dişi	olarak	gelişir.	

•	 Dışardan	hormone	verilerek	kanama	sağlanabilir.

• Kız çocuğu olarak büyültülen bireyler pubertede	sekonder	seks	karakterleri	yokluğu,	primer	amenore	ve	normal	fiziksel	
yapı	ile	karşımıza	çıkarlar. 

• Herhangi bir kromozomal anomali taşımazlar.	Ya XX ya da XY’dirler. 

• Her iki durumda da gonadal yapı ince fibröz çizgi (streak gonad) şeklindedir. 

• Kromozomal yapı XY olduğu duruma swyer	sendromu	denir(bunlarda SRY gen defekti de neden olabilir). 

• Swyer sendromunda nadirde olsa  Willms tümörüde görülebilir.


