
GENEL AÇIKLAMA

1.	 Bu	sınavda	her	adaya	bir	cevap	kağıdı	ve	bir	soru	kitapçığı	
verilecektir.	Soru	kitapçığınızın	kapağındaki	ilgili	yerlere	adı-
nızı,	soyadınızı,	TC	kimlik	numaranızı	yazmayı	unutmayınız.	

2.	 Bu	 sınavda	 verilen	 toplam	 cevaplama	 süresi	 300	 
dakikadır	(5	saat).	Temel	Bilimler	150	dakika	(2,5	saat)	Klinik	
Bilimler	150	dakika	(2,5	saat)	olacaktır.	İki	oturum	arasında	
15	dakika	dinlenme	süresi	verilecektir.	

3.	 Bu	kitapçıktaki	 soruların	 cevapları,	 kitapçıkla	birlikte	 veri-
len	 cevap	 kağıdında	 ayrılmış	 olan	 yerlere,	 kurşunkalemle	
işaretlenecektir.	Cevap	kağıdı	buruşturulmayacak,	üzerine	
gereksiz	hiçbir	işaret	konmayacaktır.	

4.	 Bu	kitapçıktaki	her	sorunun	sadece	bir	doğru	cevabı	vardır.	
Bir	soru	 için	birden	fazla	cevap	yeri	 işaretlenmişse	o	soru	
yanlış	cevaplanmış	sayılacaktır.	

5.	 Bu	 testler	 puanlanırken	 doğru	 cevaplarınızın	 sayısından	

yanlış	cevaplarınızın	sayısının	dörtte	biri	düşülecek	ve	kalan	

sayı	ham	puanınız	olacaktır.	Bu	nedenle	bir	soru	hakkında	

hiç	bir	fikriniz	yoksa	o	soruyu	boş	bırakınız.	Ancak,	soruda	

verilen	 seçeneklerden	 birkaçını	 eleyebiliyorsanız	 kalanlar	

arasından	doğru	cevabı	kestirmeniz	yararınıza	olabilir.

6.	 Cevaplamaya	istediğiniz	testin	istediğiniz	sorusundan	baş-

layabilirsiniz.	Bir	soruyla	ilgili	cevabınızı,	cevap	kağıdında	o	

soru	için	ayrılmış	olan	yere	işaretlemeyi	unutmayınız.

7.	 Sınavda	uyulacak	diğer	kurallar	bu	kitapçığın	arka	kapağın-

da	belirtilmiştir.
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1. Nervus facialis’in chorda tympani dalı, aşağıdaki olu-

şumların hangisinden geçer?

A)	 Canalis	pterygoideus

B)	 Canalis	palatinus	majus

C)	 Fissura	petrotympanica

D)	 Fissura	pterygomaksillaris

E)	 Foramen	lacerum

2. Deniz	kenarında	arkadaşlarıyla	taş	fırlatarak	su	yüzeyin-

de	sektirme	yarışı	yapan	gençte	omuz	eklem	hareketle-

rinde	aşırı	ağrı	şikayetleri	başlıyor	ve	hastaneye	başvu-

ruyor.	Çekilen	omuz	BT’sinde	labrum	glenoidale’nin	üst	

kısmında	yırtık	saptanıyor.

 Bu duruma aşağıda kaslardan hangisinin aşırı kontrak-

siyona 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

3. Thalamus’un nucleus ventralis posterolateralis’i ile 

doğrudan ilişkili korteks yapısı (Brodmann alanı) aşağı-

dakilerden hangisidir?

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)

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

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

6. Aşağıdaki afazi tablolarından hangisi dominant hemis-
ferde, 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

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 
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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 eksiksiz olarak verilmiştir?

A)	 I	ve	III

B)	 I	ve	V

C)	 II	ve	IV

D)	 II-III	ve	IV

E)	 I	-III	ve	V

8. Klumpke paralizisinde etkilenen spinal sinirlerin seg-

mentleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)	 C5	–	C6

B)	 C8	–	T1

C)	 T1	–	T4

D)	 C1	–	C4

E)	 Ganglion	cervicale	superius

9. Aşağıdakilerden hangisinin tendonu diz ekleminin art-

roskopisinde intraartiküler olarak görülür?

A)	 M.plantaris	

B)	 M.popliteus

C)	 M.articularis	genus

D)	 M.semitendinosus

E)	 M.gastrocenimus	caput	laterale

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

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

12. M. tensor tympani felci nedeniyle hipoakuzi yakınması 

olan hastada hangi sinirin hasarlanmış olması en olası-

dır?

A)	 N.vestibularis

B)	 N.cochlearis

C)	 N.facialis

D)	 N.mandibularis

E)	 Chorda	tympani

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

14. Medulla oblangata’nın caudal kısmında yer alan 

obex’in komşuluğunda bulunan emetik kemoreseptör 

trigger zon (bulbustaki kusma merkezini uyarır) olarak 

çalışan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Nucleus	ambiguus

B)	 Area	postrema

C)	 Locus	coeruleus

D)	 Nucleus	accumbens

E)	 Colliculus	facialis
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15. I.	 Normal	kas	lifi	büyümesi

	 II.	 Kas	lifi	rejenerasyonu

	 III.	 Kas	lifi	hipertrofisi

 Kasta bulunan satellit (uydu) hücreleri yukarıdaki ko-

şullardan hangisi/hangileri ile aktive olur?

A)	 II

B)	 III

C)	 I	-	II

D)	 I	-	III

E)	 I	-	II	-	III

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

17. Aşağıdakilerden hangisi nöral krest kökenli değildir?

A)	 Duysal	nöronlar

B)	 Motor	nöronlar

C)	 Schwann	hücreleri

D)	 Adrenal	medulla

E)	 Dental	papilla

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

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

A)	 Leptin

B)	 İnsülin

C)	 Norepinefrin

D)	 Visfatin

E)	 Omentin

20. 

 Yukarıda	üç	 farklı	 taşıyıcıya	 (X,	Y	ve	Z)	 sahip	bir	model	
hücre	ve	−75	milivolt	bir	dinlenmemembran	potansiyeli	
şekilde	gösterilmiştir.	

 Her üç iyonun hücre içi ve hücre dışı konsantrasyon-
larının 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

21. Kalp döngüsünün hangi aşaması QRS dalgasının baş-
langıcından hemen sonra takip eder?

A)	 İzovolumetrik	gevşeme

B)	 Ventriküler	ejeksiyon

C)	 Atriyal	sistol

D)	 Diastaz

E)	 İzovolumetrik	kasılma
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22. A-V düğümündeki hangi durum kalp atış hızında azal-

maya neden olur?

A)	 Artmış	sodyum	geçirgenliği

B)	 Asetilkolin	düzeylerinde	azalma

C)	 Artmış	norepinefrin	seviyeleri

D)	 Artan	potasyum	geçirgenliği

E)	 Artan	kalsiyum	geçirgenliği

23. Bir	hastanın	150	mililitre	ölü	boşluk	hacmi,	3	litre	fonk-

siyonel	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

24. Erkeklerde ön hipofizden FSH salınımı üzerine östradiol 

üretiminde bir azalmaya yol açan olumsuz geribildirim 

hangi hormondan kaynaklanmaktadır?

A)	 Progesteron

B)	 Estradiol

C)	 Testosteron

D)	 İnhibin

E)	 Aktivin

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

A)	 Duktus	arteriozus

B)	 Duktus	venosus

C)	 Artan	aort

D)	 Sol	atriyum

E)	 Sağ	ventrikül

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

 Hangi madde için plazma konsantrasyonunda en bü-
yük artışı bulmayı beklersiniz?

A)	 Kreatinin

B)	 Potasyum

C)	 Glikoz

D)	 Sodyum

E)	 Fosfat

27. Aşağıdaki hücrelerden hangisi mide mukozasında bu-
lunmaz?

A)	 Boyun	mukus	hücreleri

B)	 Peptik	hücreler

C)	 Endokrin	hücreler

D)	 Oksintik	hücreler

E)	 Mikrokatlantı	hücreleri

28. Hangi değişiklik peritübüler kapiller ağda sıvı reabsorp-
siyonunu artırma eğilimindedir?

A)	 Artan	kan	basıncı

B)	 Azalmış	filtrasyon	fraksiyonu

C)	 Artmış	efferent	arterioler	direnç

D)	 Azalmış	anjiyotensin	II

E)	 Artan	böbrek	kan	akışı

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



Temel Bilimler / T 49 - 3

6www.tusem.com.tr

30. 62	yaşında	erkek	hasta	baş	ağrısı,	görme	güçlüğü	ve	gö-
ğüs	ağrılarından	şikayetçidir.	Fizik	muayenede	kırmızı	bir	
cilt	ve	splenomegali	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

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

A)	 6	saat

B)	 12	saat

C)	 3	gün

D)	 5	gün

E)	 2	hafta

32. Aşağıdakilerden hangisi östrojenlerin etkilerinden biri-
si 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

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

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

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

36. Trafik	 kazası	 geçiren	 hasta	 acil	 servise	 getiriliyor.	 Fizik	
muayenede	 şuuru	 kapalı,	 nabız:	 125/dk,	 solunum	hızlı	
ve	 yüzeyel,	 eksremiteler	 soluk	 ve	 soğuk	 olarak	 tespit	

edilerek	yoğun	bakım	şartlarında	tedaviye	alınıyor.

 Bu hastanın mortalitesinin değerlendirilmesi için aşağı-
dakilerden hangisi en çok katkı sağlar?

A)	 Ortalama	eritrosit	hacmi

B)	 Elektrolit	düzeyleri

C)	 İyonize	kalsiyum

D)	 Hemoglobin	değeri	

E)	 Laktik	asit	düzeyi
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37. Aşağıdaki metabolik hastalıkların hangisinde özellikle 

santral sinir sistemine ait arteriyel ve venöz tromboz-

larda risk artışı ve katarakt oluşumu söz konusudur?

A)	 Glisinüri

B)	 Homosistinüri

C)	 Galaktozemi

D)	 Sistinozis

E)	 HGPRT	eksikliği

38. I.	 Kalp	kası

	 II.	 Karaciğer

	 III.	 Eritrosit

	 IV.	 Adiposit

 Yukarıda verilen hücrelerden hangileri dolaşımdan in-

sülinden bağımsız olarak kolaylaştırılmış difüzyon ile 

glukoz alabilirler?

A)	 I,	II,	III

B)	 I	ve	III

C)	 II	ve	IV

D)	 II	ve	III

E)	 I	ve	IV

39. Unkompetetif enzim inhibisyonu için aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?

A)	 İnhibitör	çoğu	zaman	yapısal	olarak	substrata	benze-

mez

B)	 İnhibltör	enzim-substrat	kompleksine	bağlanır

C)	 Yüksek	subtrat	varlığında	inhibitör	yüksek	inhibisyo-

na	neden	olur

D)	 İnhibitör	varlığında	Km	sayısal	olarak	artar

E)	 İnhibitör	varlığında	Vmax	azalır

40. Tokoferolün hücrede en önemli fonksiyonu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	 Organellerin	kararlı	hale	getirilmesi

B)	 Membran	akışkanlığının	düzenlenmesi

C)	 Lipid	peroksidasyonunun	önlenmesi

D)	 İyon	gradyentinin	korunması

E)	 Hücre	diferansiyasyonunun	düzenlenmesi

41. Demir metabolizması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-
den 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.

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	

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

A)	 Vitamin	B12	ve	riboflavin	kofaktörlüğündeki	reaksi-
yonlar	ile	metabolize	olur

B)	 Propiyonil	KoA	asetil	KoA’ya	dönüşerek	TCA	döngü-
süne	katılır

C)	 Propiyonil	KoA	ve	Asetil	KoA	kondanse	olarak	sfingo-
lipidler	için	substrat	oluşturur

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

E)	 Propiyonil	KoA		süksinil	KoA	üzerinden	glukoneoge-
neze	substrat	oluşturur
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44. Lipoprotein metabolizmasıyla ilgili olarak aşağıdakiler-

den 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

45. Peroksizomların yapı ve fonksiyonu ile ilgili olarak aşa-

ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)	 Ökaryotik	hücrede	β	oksidasyon	sadece	peroksizom-

larda	oluşur

B)	 Peroksizomlar	 bölünerek	 veya	 endoplazmik	 retiku-

lumdan	tomurcuklanarak	oluşur	

C)	 Yağ	 asiti	 oksidasyonunda	 oluşan	 hidrojen	 peroksit	

peroksizomal	 glutatyon	 peroksidaz	 ile	 detoksifiye	

edilir

D)	 Unkonjuge	 bilirubine	 glukronik	 asit	 eklenmesi	 pe-

roksizomda	gerçekleşir

E)	 Katepsinler	peroksizomal	proteinazlar	olarak	 görev	

yapar

46. Biliyer sistem hastalıklarında plazmada öncelikle art-

ması beklenen enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 LDH

B)	 AST

C)	 GGT	

D)	 Kreatin	kinaz

E)	 Asit	fosfataz

47. Proteinlerin üç boyutlu yapısının stabilize edilmesinde 

görev alan bağ yapılardan en güçlü olanı aşağıdakiler-

den hangisidir?

A)	 Hidrojen	bağları	

B)	 Elektrostatik	bağlar	

C)	 Hidrofobik	etkileşimler

D)	 Disülfit	bağları

E)	 İyonik	etkileşim

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

49. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikolizi karaciğerde 

baskılarken kasta hızlandırıcı yönde etkiye sahiptir?

A)	 İnsulin	

B)	 Prolaktin	

C)	 Adrenalin	

D)	 Glukagon	

E)	 Kortizol



Temel Bilimler / T 49 - 3

9 www.tusem.com.tr

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	bağır-

sak	mukoza	hücrelerinin	membranında	lokalizedir

C)	 Disakkaridazlar	kolesistokinin	uyarısı	ile	pankreastan	

salınırlar

D)	 Disakkaritler	ince	barsaktan	emilemez

E)	 Enzim	indüksiyonu	ile	sentezi	uyarılamayan	disakka-

ridaz	laktazdır

51. Aspartat aşağıdaki yapılardan hangisinin sentez reaksi-

yonlarında yer almaz?

A)	 Arjinin

B)	 Oksaloasetat

C)	 Adenin

D)	 Urasil

E)	 Üre

52. Aşağıdakilerden hangisi pentoz fosfat yolunun amaçla-

rı arasında yer almaz?

A)	 Riboz	5-fosfat	oluşumu

B)	 NADPH	oluşumu

C)	 Mukopolisakkarit	öncüllerinin	sentezi

D)	 Hidrojen	peroksitin	detoksifikasyonu

E)	 Okside	glutatyonun	indirgenmesi

53. Aşağıda verilen nükleotid dönüşümlerinden hangisin-

de oluşan ürün reaksiyona giren nükleotidin metillen-

miş formudur?

A)	 ADP		dADP

B)	 AMP		GMP

C)	 dUMP		dCMP

D)	 dUMP		TMP

E)	 dAMP		dGMP

54. Aşağıdaki enzimlerden hangisi bağırsakta sentezlenir?

A)	 Pepsin	

B)	 Tripsin

C)	 Karboksipeptidaz	A	

D)	 Karboksipeptidaz	B

E)	 Enteropeptidaz

55. Gram boyasıyla boyanmayan ve ökaryot mikroorganiz-
malar (mantar ve parazit) gibi lineer DNA yapısı göste-
ren prokaryot mikroorganizma aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	 Borrelia	recurrentis

B)	 Mycoplasma	pneumoniae

C)	 Chlaydia	trachomatis

D)	 Treponema	pallidum

E)	 Rickettsia	conori

56. Gram pozitif bakterilerde aşağıdaki yapılardan hangisi 
bulunur?

A)	 Endotoksin

B)	 Dış	zar

C)	 Periplazmik	aralık

D)	 Ribitol	fosfat

E)	 O	somatik	antijen

57. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kapsüler polisakka-
rit aşısı mevcuttur?

A)	 Corynebacterium	diphteria

B)	 Clostridium	tetani

C)	 Salmonella	typhi

D)	 Bacillus	anthracis

E)	 Borrelia	burgdorferi
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58. Katalaz testi pozitif, koagülazı negatif, basitrasine du-

yarlı olan Gram pozitif kok aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Staphylococcus	aureus

B)	 Staphylococcus	epidermidis

C)	 Streptococcus	pyogenes

D)	 Micrococus	luteus

E)	 Streptococcus	agalactiae

59. Pseudomonas aeruginosa ile Enterobactericea ailesin-

de yer alan Salmonella, Shigella vb. gram negatif bak-

terilerin ayrımında en uygun mikrobiyolojik ayrım testi 

aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Katalaz	testi

B)	 Süperoksit	dismutaz

C)	 Oksidaz	testi

D)	 CAMP	testi

E)	 Üreaz	testi	

60. Aşağıdaki bakterilerden hangisi sefalosporinlere doğal 

dirençlidir?

A)	 E.	coli

B)	 Listeria	monocytogenes

C)	 Enterobacter	cloacae

D)	 Streptococcus	pneumoniae

E)	 Klebsiella	pneumoniae

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

62. Atipik pnömoni, granülomatöz hepatit ve subakut veya 

kronik endokardite neden olabilen, Rickettsia grubun-

da 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	

63. Hayvan ısırığı etkeni bakterilerden hangisi kültürde 

üretilemez?

A)	 Pastorella	multocida

B)	 Capnophage	canimorcus

C)	 Spirillum	minus

D)	 Staphylococcus	intermedius

E)	 Streptobacillus	moniliformis

64. Sıcakta zenginleştirme yöntemi (42⁰C’de) ile kültürleri 

mikroaerofil şartlarda üretilebilen, oksidaz pozitif, ha-

reketli, zoonotik infeksiyon etkeni gram negatif basil 

aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Campylobacter	jejuni

B)	 Yersinia	enterocolitica

C)	 Helicobacter	pylori

D)	 Listeria	monocytogenes

E)	 Vibrio	parahemolyticus	

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	
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66. Crytococcus neoformans’a ilişkin hangi ifade yanlıştır?

A)	 Fırsatçı	mikoz	etkeni	olup,	primer	 infeksiyonu	akci-

ğer	tutulumu	yapar.	

B)	 Polisakkarit	kapsül	yapısı	çini	mürekkebi	ve	müsikar-

min	boyası	ile	gösterilebilir.

C)	 Fenol	oksidaz	enzimi	ve	melanin	pigmenti	içerir.

D)	 Termal	dimorfizim	gösterir.

E)	 HIV/AIDS	hastalarında	granülomatöz	menenjite	ne-

den	olur.

67. Hayvan ısırığı sonucu insanlara bulaşabilen (zoonotik), 

konidiaların solunması ile bulaşan ve 37⁰C’deki formu 

tek tomurcuk 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

68. Göz ve diğer organlarda tutulum yaparak visseral larva 

migransa neden olan  nematod aşağıdakilerden hangi-

sidir?

A)	 Necator	americanus	

B)	 Fasciola	hepatica

C)	 Toxocara	cati

D)	 Ancylostoma	brasiliensis

E)	 Trichinella	spiralis	

69. İmmunyetmezlikli hastalarda süperinfeksiyon ve sep-
sise neden olabilen, filariform larva formunun cildi 
penetrasyon ile bulaşan ve tanısı dışkıda rhabdidiform 
larvalarının görülmesi ile tanı konulan helmint aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A)	 Schistosoma	haematobium

B)	 Necator	americanus

C)	 Schistosoma	japonicum

D)	 Strongyloides	stercoralis

E)	 Ancylostoma	duodenale

70. Domuz etinde bulunan cystiserkus cellulosa isimli lar-
va formunun veya domuz dışkısında bulunan parazitin 
yumurtalarının ağız yoluyla alınması ile insanlara bula-
şabilen, 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

71. Doku makrofajları içerisinde yer alan ve MHC-II mo-
lekülü içeren  immun sistem hücresi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	 Germinal	merkez	dendritik	hücreler

B)	 Folliküler	dendritik	hücreler

C)	 NK	hücresi

D)	 Plazma	hücresi	

E)	 Th17
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72. Paraziter infeksiyonlarda sayısı ve oranı artan, yıkım 

ürünü Charkot-Leydin kristalleri olan immun sistem 

hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Bazofiller

B)	 Mast	hücresi

C)	 Eozinofiller

D)	 Monosit

E)	 Plazma	hücresi

73. Antijen sunan hücre ile T lenfosit etkileşiminde sekon-

der sinyal etkileşiminde inhibisyona neden olarak, pe-

riferik toleransa neden olabilen molekül aşağıdakiler-

den hangisidir?

A)	 CTLA-4

B)	 CD2

C)	 LFA-3

D)	 ICAM-1

E)	 CD3

74. Hayvanlarda sarkoma neden olmasına rağmen insan-

larda kansere neden olmayan, onkojenik zarfsız, DNA 

virüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Parvovirüs	B19

B)	 HHV	tip	8

C)	 BK	virüs

D)	 Adenovirüs

E)	 JC	virüs

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	

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

77. Metaplazi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)	 Normal	matür	hücrenin	yerinin	başka	matür	bir	hüc-

re	alır

B)	 En	sık	epitel	dokuda	görülür

C)	 A	vitamini	eksikliğinde	solunum	epitelinde	skuamoz	

metaplazi	görülür

D)	 Barret	özefagusu	zemininden	özefagusta	adenokan-

ser	gelişebilir

E)	 Patogenezde	fenotipik	değişiklik	baskındır

78. Akut inflamasyondaki vasküler değişiklikler ilgili aşağı-

daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)	 İlk	 oluşan	 vasküler	 değişik	 arteriollerdeki	 vazodila-

tasyondur

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
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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	bü-

tün	damarlarda	vazokonstüksiyon	görülür

E)	 Non	progresif	fazda	baroreseptör	aktivasyonu	mev-

cuttur

80. Aşağıda antijen sunan hücrelerden hangisi CD4 T lenfo-

sitlere antijen sunumu yapmaz?

A)	 Makrofaj

B)	 Langerhans	hücreleri

C)	 İnterdigitan	dendritik	hücreler

D)	 Folliküler	denritik	hücreler

E)	 Hoffbauer	hücresi	

81. Tip 1 hipersensitivite ile ilgili ifadelerden hangisi yanlış-

tır?

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

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

83. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde RAS sinyal yolu in-

hibe edilmeden kontrolsüz ve sürekli çalışır? 

A)	 Nörofibromatozis	tip	1

B)	 Nörofibromatozis	tip	2	

C)	 Gorlin	sendromu

D)	 Cowden	sendromu

E)	 Von	hippel	lindau	sendromu

84. 6	yaşında	erkek	hasta	çabuk	yorulma	ve	sık	düşme	şika-

yetleri	ile	hastaneye	geliyor.	Fizik	muayenede	pelvik	ve	

omuz	kaslarında	güçsüzlük,	her	iki	gastroknemius	kasla-

rında	genişleme	görülüyor.	Akciğer	grafisinde	kalpte	bü-

yüme	mevcuttur.	Laboratuvarda	serum	kreatin	kinazları	

yüksek.	 Gastroknemius	 biopsisinde	 değişken	 büyüklük	

ve	şekillerde	kas	fibrilleri,	kas	fibrillerinde	nekrozlar	ve	

fibrozis	görülüyor.

 Bu hastada aşağıdaki kardiyak patolojilerden hangisi-

nin görülmesi en olasıdır? 

A)	 Dilate	KMP

B)	 Hipertrofik	KMP

C)	 Restriktif	KMP

D)	 Chagas	hastalığı	

E)	 Miksoma	

85. 70	yaşında	kadın	4	aydır	baş	ağrısı	ve	yemek	yerken	çe-

nede	ağrı	şikayeti	ile	hastaneye	başvuruyor.	Fizik	muaye-

nede	vitallari	olağan,	sag	temporal	arter	belirgin	ve	pal-

pasyonla	ağrılı.	 Laboratuvar	 testlerinde	sedimentasyon	

120	mm/saat	bulunuyor.

 Yapılan temporal arter biopsisinde aşağıdaki patoloji-

lerden 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
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86. 75	 yaşında	 erkek	 hastada	 son	 1	 yıldır	 çabuk	 yorulma,	

halsizlik	 şikayetleri	mevcut.	 FM’de	 splenomegali,	 aksil-

ler	 ve	 inguinal	 LAP	 saptanıyor.	 Laboratuvarda	 hemog-

lobin	9,4	g/dl,	hematokrit	%29,	MCV	90um3,	trombosit	

110000/mm3	ve	beyaz	küre	38000/mm3 ’tür.	Flow	sito-

metride	neoplastik	hücreler	CD5	(+),	CD23(+),	TDT	(-)’tir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu hastalık için yanlıştır? 

A)	 Kromozomal	translokasyonlar	sıktır	

B)	 Lenf	 nodlarında	patognomik	proliferasyon	merkez-

leri	görülür

C)	 Periferik	yaymada	smudge	cells	ve	futbol	topu	hüc-

releri	görülür

D)	 11q	ve	17p	delesyonları	kötü	prognostiktir

E)	 %10	hastada	richter	sendromu	gelişir

87. 42	 yaşında	 kadın	 halsizlik	 ve	 diş	 etlerinde	 kalınlaşma	

oldugunu	farkediyor.	FM’de	HSM	ve	jeneralize	LAP	sap-

tanıyor.	Labortuvarda	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	este-

raz	(+)’dir.	

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	 AML-M2

B)	 AML-M3

C)	 AML-M5

D)	 AML-M6

E)	 AML-M7

88. 12	yaşında	kız	çocukta	5	yıldır	epizodik	öksürük,	whee-
zing	ve	özellikle	bahar	aylarında	tekrarlayan	nefes	dar-
lıkları	 olmaktaymış.	 Laboratuvar	 testlerinde	 serum	 IgE	
ve	periferik	 eozinofil	 değerlerinde	 yükseklik	 görülüyor.	
Balgam	incelemesinde	curshman	spiralleri	ve	creola	ci-
simleri	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

89. Çölyak hastalığında aşağıdaki sitokinlerden hangisi İnt-
raepitelyal CD8 T lenfosit proliferasyonuna sebep olur? 

A)	 İL-1	

B)	 İL-6

C)	 TNF-alfa

D)	 İL-15

E)	 İL-23

90. Viral hepatitlerin mikroskobik özellikleri ile ilgili ifade-
lerden 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	kro-
nik	hepatit	durumlarında	görülür

D)	 Akut	hepatit’de	lobuler	hepatit	sık	görülür

E)	 Kronik	HCV’de	portal	alanda	lenfoid	folliküller	görü-
lür
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91. 30	 haftalık	 iken	 oligohidroamniyozu	 olan	 anneden	 ölü	
doğan	bebekten	yapılan	otopside	karaciğerde	çok	sayıda	
epitel	ile	döşenmiş	kistler	ve	portal	alanda	safra	duktus-
larına	proliferasyonlar	mevcuttur.

 Bu hastada en olası mutasyon aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)	 Polisistin-1

B)	 Fibrosistin

C)	 Nefrosistin

D)	 MCK1-2	

E)	 Polisistin-2

92. 2	 yaşında	 erkek	 çocuğun	 sağ	 testisinde	 2.	 cm’lik	 kitle	
mevcuttur.	 Orşiektomi	 sonrası	 yapılan	 biopside	 dantel	
benzeri	iğsi,	düz	hücrelerinden	oluşan	ve	santral	damar	
etrafında	sıralanmış	kolumnar	hücrelerin	dizilierek	glo-
merül	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

93. Lynch sendrom’lu olgularda hangi over tümörünün sık-

lığında artış görülür? 

A)	 Disgerminom	

B)	 Struma	ovari	

C)	 Hilus	hücreli	tm	

D)	 Berrak	hücreli	over	tümörü

E)	 Koryokarsinom	

94. Tiroid’teki Folliküler adenom ile ilgili ifadelerden han-

gisi 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	yapıla-

maz

E)	 İyot	eksikliği	olan	bölgelerde	sıklığı	artar

 

95. Aşağıdaki fonksiyonel ön hipofiz adenomlarından han-

gisi sıklıkla hormonal olarak sessiz kabul edilir ve sıklık-

la kitle etkisiyle hipopituarizme neden olurlar? 

A)	 Prolaktinoma	

B)	 Somatotrop	adenomlar	

C)	 Tirotrop	adenomlar	

D)	 Gonadotrop	adenomlar	

E)	 Null-cell	adenomlar
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96. Melanositik nevüsler ile ilgili ifadelerden hangisi yan-

lıştır? 

A)	 Junction	 nevüsler	 melanositik	 proliferasyonun	 en	

erken	evresidir

B)	 Vakaların	çoğunda	RAS	ve/veya	BRAF	mutasyonları	

görülür

C)	 Edinsel	melanositik	nevüsler	en	sık	görülen	melaa-

nositik	tümörlerdir

D)	 Malign	melanomda	matürasyon	az	ya	da	hiç	yoktur	

E)	 Nevüslerde	yerleşim	yeri	derinleştikçe	tirozinaz	akti-

vitesi	artar

97. OD multiple herediter egzositoz sendromunda aşağı-

daki mutasyonlardan hangisi görülür? 

A)	 P53

B)	 İDH	1-2

C)	 RB

D)	 EXT	1-2

E)	 CDKN2A

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	

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

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

101. Ailecek	yaz	kampına	giden	coskun	ailesi	besin	zehirlen-
mesi	nedeniyle	acil	servise	başvuruyor.	Kampta	konser-
ve	 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
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102. Alkol yoksunluğuna giren etonolik siroz (+) bir olguda 
aşağıdaki benzodiazepin türevlerinden hangisinin ter-
cih edilmesi diğerlerinden daha uygundur?

A)	 Flurazepam

B)	 Klordiazepoksit

C)	 Oksazepam

D)	 Diazepam

E)	 Klonazepam

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

A)	 Entekapon

B)	 Pridoksin

C)	 Haloperidol

D)	 Alfa	metil	dopa

E)	 Metoklopramid

104. Aşağıdakilerden hangisi periferik vasküler hastalık te-
davisinde 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

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

 Bu olgunun profilaksisinde en uygun ajan aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	 Lidokain

B)	 Adenozin

C)	 Nikardipin

D)	 Asebutalol

E)	 Verapamil

106. Aşağıdakilerden hangisi adenozin reseptör blokasyo-
nuna sekonder solunum merkezini uyaran ve yüksek 
dozlarda epilepsiye neden olabilen ajandır?

A)	 Karbamazepin

B)	 Teofilin

C)	 Striknin

D)	 Latratoksin

E)	 Pikrotoksin

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

A)	 Naldemedin

B)	 Crofelemer

C)	 Sisaprid

D)	 Difenoksilat

E)	 Dekstrometorfan
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108. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde dronabinol etki me-
kanizması 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

109. Aşağıdaki insülin preparatlarından hangisinin astım 
hastalarında kullanımı kontraendikedir?

A)	 Regular

B)	 Afrezza

C)	 Glargine

D)	 Glulusine

E)	 Aspart

110. Aşağıdakilerden hangisi osteoporoz tedavisinde kulla-
nılan sklerostin hedef alan monoklonal antikordur? 

A)	 Kaplacizumab	

B)	 Reslizumab	

C)	 Emicizumab	

D)	 Efalizumab	

E)	 Romosozumab	

111. GUT tedavisinde kullanılan rinolacept isimli etken 
maddenin etki mekanizması aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A)	 Ürikozürik	etki	

B)	 Ksantin	oksidaz	enzim	inhibisyonu	

C)	 Ürik	asitin	allantoine	metabolize	edilmesi	

D)	 IL1	inhibisyonu	

E)	 Nötrofil	fagositoz	ve	migrasyon	inhibisyonu	

112. 8	yaşında	erkek	hasta	tekrarlayan	larengeal	ödem	atak-
ları	nedeniyle	polikliniğe	başvuruyor.

 Aile hikayesi de olan bu hastada kullanılabilecek kallik-
rein enzim blokeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Epinefrin

B)	 Loratidin

C)	 Lanadelumab

D)	 Berinert	

E)	 Deltibant

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

A)	 Televansin	

B)	 Vankomisin	

C)	 Daptomisin	

D)	 Oritavansin	

E)	 Fosfomisin

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

A)	 Dalbavansin

B)	 Fosfomisin

C)	 Televansin

D)	 Basitrasin

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

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

E)	 Lamivudin

117. Wucheria Bancrofti tedavisinde öncelikli tercih antihel-
mintik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Dietilkarbamazin

B)	 Triklabendazol

C)	 Prazikuantel

D)	 İvermektin

E)	 Mebendazol

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

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

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

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

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

 Aşağıdakilerden hangisi EKG’de sağ ventrikül hipertro-
fisi 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

2. 72 yaşında hasta evde bayılma şikayeti ile yakınları tara-
fından acile getiriliyor. KOAH, DM ve koroner arter hasta-
lığı 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 teda-
visi için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karotis sinüs masajı

B) Adenozin

C) Digoksin

D) Lidokain

E) O2 ve hidrasyon

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

A) Mitral açılma sesi (opening snap)

B) Aort yetmezliği üfürümü

C) S4

D) Non-ejeksiyon kliği

E) Perikardiyal vuru (knock)

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 la-

boratuarına alınarak LAD arterine başarılı primer perku-

tan girişim yapılıyor. Servis takibinin 4. gününde hasta-

nın 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, perin-

dopril, furosemid, bisoprolol alan ve taburculuğu plan-

lanan 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 

5. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi obstruktif karakterde 

akciğer hastalığına sebep olmaz?

A) Astım

B) Amfizem

C) Asbestozis 

D) Bronşiyolit

E) Bronşektazi 

Bu testte sırasıyla İç Hastalıkları, Pediatri, Genel Cerrahi, Kadın Doğum soruları bulunmaktadır. 
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6. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, alveolaer dolum has-
talıklarından birisi değildir?

A) İdiyopatik pulmoner fibrozis

B) Pulmoner alveoler proteinozis

C) Akut interstisyel pnömoni

D) Alveolar hemoraji sendromları (diffuz alveolar he-
moraji)

E) İnvaziv musinoz adenokanser

7. 36 yaşında, 33 haftalık gebe bir hasta, ani başlayan disp-
ne, taşipne ve hemoptizi şikayeti ile başvuruyor. Fizik 
muayenede kan basıncı 130-65 mmhg, EKG’de sinüs ta-
şikardisi 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 koy-
mak 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

8. Aşağıdakilerden hangisi KOAH için bir risk faktörü de-
ğildir?

A) Sigara

B) Kömür tozu maruziyeti

C) Alfa-1 antitripsin eksikliği

D) Biyoyakıt kullanımı

E) Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları

9. Bilinen malign melanom tanısı olan 35 yaşında kadın 

hasta, birkaç haftadır olan baş ağrısı nedeniyle baş-

vuruyor. Hastanın malign melanom nedeniyle aldığı 

immunstimulan ilaç dışında ilaç öyküsü yok. Hastanın 

aralıklı adet düzensizliği de belirtmesi nedeniyle bakılan 

tetkiklerinde prolaktin ve sedimentasyon yüksekliği sap-

tanıyor. 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

10. Bipolar affektif bozukluk tanılı 34 yaşında erkek hasta-

nın 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 bulunmayan hastada, aşağıdaki ilaçlar-

dan hangisine bağlı bu tablonun gelişmiş olması en ola-

sıdır?

A) Essitalopram

B) Klozapin

C) Lityum

D) Venlafaksin

E) Valproik asit

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
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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

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

 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

14. Bilinen Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı olan ve 3 yıl önce 
morbid obezite nedeniyle Roux-en-Y gastrik bypass ope-
rasyonu geçirme öyküsü olan 57 yaşında erkek hasta, bir 
yıldan uzun süreli karında şişkinlik ve diyare şikayetleriy-
le başvuruyor. Hasta aynı zamanda son bir yıl içerisinde 
10 kilo verdiğini belirtiyor. Hastanın bakılan tetkiklerin-
de, transferrin saturasyonu, ferritin düzeyi ve serum 
kobalamin düzeyinin normal sınırın altında, serum folat 
düzeyinin ise normal sınırın üzerinde olduğu saptanmış-
tır.

 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

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 saptanı-

yor.

 Bu hastada sarılık etiyolojisinin hangisi olması en olası-

dır?

A) İlaç kullanımı

B) Viral hepatit

C) Rotor sendromu

D) Hemokromatozis

E) Koledokolitiazis

16. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin kesin tanısı için bi-

yopsi 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
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17. 20 yaşında erkek hasta dahiliye polikliniğine akut baş-
langıçlı sarılık ve halsizlik yakınmalarıyla başvuruyor. Bi-
linen nefrolitiazis tanılı hastaya iki hafta önce idrar yolu 
enfeksiyonu proflaksisi için trimetoprim sulfametaksazol 
başlanmış. Bunun dışında bilinen hastalık ya da medi-
kasyon öyküsü yok. Bakılan bakılan tetkiklerinde Hb: 8,5 
g/dL, MCV: 109 fL, düzeltilmiş retikulosit yüzdesi %3,8, 
hafif indirekt ağırlıklı hiperbilirübinemi saptanıyor. Peri-
ferik 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

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 

19. Aşağıdakilerden hangisi akut miyeloblastik lösemide 
kullanılabilen Bcl-2 inhibitörü ilaçtır?

A) Midostaurin

B) Brentiksumab

C) İvosidenib

D) Venetoclax

E) İmatinib

20. 73 yaşında erkek hastanın ateş, halsizlik, yorgunluk, er-
ken doyma, kilo kaybı şikayetleriyle başvurusunda, ya-
pılan tetkikler sonucu pansitopenik olduğu saptanıyor. 
Fizik muayenede, dalak kot altında 8 cm ele geliyor. Ele 
gelen lenfadenopati saptanmıyor.

 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

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

 Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin bu tabloya neden ol-
ması daha olasıdır?

A) Gemsitabin

B) Bleomisin

C) Etoposid

D) Sisplatin

E) Doksorubisin

22. Aşağıdakilerden hangisi, nötropenik ateşli bir hastada 
antibiyoterapiye vankomisin ekleme endikasyonu ola-
maz?

A) Ciddi hipotansiyon varlığı  

B) Santral venöz katater varlığı 

C) Hastada ciddi mukozit olması 

D) MASCC skorunun yüksek olması 

E) MRSA ile enfeksiyon öyküsü 
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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 pro-
tein: 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

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

A) Tolvaptan

B) Nifedipin

C) Metoprolol

D) Bromokriptin

E) Eplerenon

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)

26. 75 yaşında kadın 4 aydır olan omuz ve kalçada ağrı, sa-

bah 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 myolop-

roliferatif 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

27. Aşağıdaki kateter infeksiyonu etkenlerinden hangisine 

bağlı kateter infeksiyonunda kataterin çekilmesi zorun-

lu değildir?

A) Acinetobacter baumannii

B) Pseudomonas aeruginosa

C) Staphylococcus aureus

D) E.coli

E) Staphylococcus epidermidis

28. Folat öncü maddesi olan paraaminobenzoik asit (PABA) 

üzerinden nükleik asit sentezini inhibe eden antibiyo-

tik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siprofloksasin

B) Metronidazol

C) Rifampisin

D) Novobiocin

E) Trimetoprim-sulfametoksazol
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29. Çift görme yakınmasıyla acil servise başvuran 35 yaşın-
da kadın hasta bu yakınmasının daha önce de birkaç kez 
olup geçtiğini ifade etmiştir. Muayenesi normal bulun-
muş ve diffüzyon MRG’sinde patolojik bulgu saptanma-
mıştır. Gelişinden üç saat sonra tekrarlanan muayene-
sinde 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

30. Altmış iki yaşında erkek hasta dört ay önce sol humerus-
ta travmatik bir kırığı izleyerek sol kolunda el parmakla-

rına kadar yayılan keskin, derin ve sıcak bir ağrı, ve soğu-

ğa 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

31. Otuz iki yaşında kadın hasta, son bir haftadır süren şid-
detli ve sürekli başağrısından yakınmaktadır. Son 6 aydır 
tüp bebek uygulaması 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 bu-
lunmuştur.

 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

32. On beş yaşında erkek çocukta retinada multipl anjioma-
toz görüntü yanı sıra böbrek ve pankreasta kistler sap-
tanmıştır.

 Bu olguda hangi tümör öncelikle düşünülmelidir? 

A) Glioblastoma multiforme 

B) Meningioma 

C) Hemanjioblastoma 

D) Ependimoma 

E) Pinealoma

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

 Motor defisiti olmayan bu hastada lezyon nerededir? 

A) Pons 

B) Kaudat nükleus 

C) Frontal korteks 

D) İnternal kapsül genu 

E) Ventral posterior talamus
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34. Akut gelişen parapleji, seviye veren duyu kusuru ve 
sfinkter kusuru saptanan derin duyuları sağlam bulu-
nan 66 yaşındaki kadın hastada en olası tanı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Anterior spinal arter tıkanması 

B) Vertebra metastazı 

C) Kauda ekina sendromu 

D) Foramen magnum sendromu 

E) Anterior serebral arterin iki yanlı tıkanması

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

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

A) Paroksizmal hemikranya 

B) Kronik küme 

C) Epizodik küme 

D) Kronik gerilim tipi başağrısı 

E) Hemikranya kontinua

36. Optik trakt ile gelen görme duyusu beynin hangi bölge-
sine iletilir? 

A) Kaudat nükleus 

B) Putamen 

C) Lateral genikulat cisim 

D) Globus pallidus eksterna 

E) Globus pallidus interna

37. Ağrının zamanı, ağrının tipi ve ağrı kaynağı olan has-

talık göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi 

sempatik sinir sistemi blokajı uygulanması için en uy-

gundur? 

A) Akut - Nosiseptif - Miyofasyal Ağrı Sendromu 

B) Kronik - Nöropatik - Kompleks rejyonel ağrı sendro-

mu 

C) Kronik - Nosiseptif - Anjina pektoris 

D) Kronik - Nöropatik - Başarısız bel cerrahisi sendromu 

E) Akut - Nöropatik - Başarısız bel cerrahisi sendromu

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.

39. Aşağıdakilerden hangisi prolaktinoma cerrahi endikas-

yonlarından biri değildir? 

A) Hipofizer apopleksi 

B) Medikal tedaviye direnç 

C) Görme problemi 

D) İlaç yan etkisi

E) Mikroadenom

40. 65 yaşında erkek hasta, son 6 ayda artan multiple se-

boreik keratozları nedeniyle dermatoloji polikliniğine 

başvuruştur. Kilo kaybı şikayeti de olan hastanın endos-

kopisinde alınan mide -biyopisisi adenokarsinom sap-

tanmıştır.

 Bu hastada saptanan mevcut tablonun adı aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

A) Muir-Torre Sendromu 

B) Leser-Trelat belirtisi 

C) Borst-Jadasshon fenomeni 

D) Wickham fenomeni 

E) Auspitz fenomeni
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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

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

43. 42 1/7 haftalık kız bebek, fetal distres nedeniyle sezaryen 
ile doğurtuluyor. Annesinin gebeliği döneminde depres-
yon nedeniyle SSRI kullandığı öğreniliyor. Doğum sonrası 
solunum yetmezliği gelişen hasta entübe edilerek yeni-
doğan yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Fizik muayene-
sinde 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

44. Bir önceki soruda tanımlanan olguda tanıyı kesinleştir-

mek için tanıda istenmesi gereken tetkik aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) PA akciğer grafisi

B) Ekokardiyografi

C) Toraks BT

D) Anjiografi

E) Toraks ultrasonografisi

45. 2 günlük kız bebek kanlı dışkılama şikayeti ile doktora 

getiriliyor. Bebeğin sadece anne sütü ile beslendiği öğ-

reniliyor. Fizik muayenesi normal olarak değerlendirili-

yor. Bebeğin gaitası sodyum hidroksit ile sarı-kahverengi 

renk alıyor.

 Yukarıda tanımlanan olgunun en olası tanısı aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Anne kanı yutma

B) Anal fissür

C) İnek sütü allerjisi

D) Nekrotizan enterokolit

E) Yenidoğanın hemorajik hastalığı

46. Aşağıdaki hastalık-klinik bulgu eşleştirmelerinden han-

gisi 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
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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

48. Aşağıdakilerden hangisi ALL’de iyi prognoz kriterlerin-
den birisi değildir?

A) Lökosit sayısı<50 bin mm3

B) Hiperdiploidi

C) T hücreli immün fenotip

D) Trizomi 4, 10,17

E) Hızlı remisyon

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 bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Olgunun rabdomiyosarkom gelişimi yönünden takip 
edilmesi gerekir.

B) Kemik grafilerinde güneş ışığı görünümü karakteris-
tiktir.

C) Kemikte özellikle metafizin tutulması beklenir.

D) Tümör nöral krest kaynaklıdır.

E) Akciğere metastaz sıktır.

50. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kabızlık nedeni de-
ğildir?

A) İnek sütü protein intoleransı

B) Çölyak hastalığı

C) Kistik fibrozis

D) Skleroderma

E) Hipokalsemi

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

 Olgunun en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitokondriyel nörogastrointestinal ensefalomiyo-
pati

B) Hirschprung hastalığı

C) Kronik intestinal pseudoobstrüksiyon

D) MELAS sendromu

E) Süperiyor mezenter arter sendromu

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 ta-
nısı 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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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

54. Aşağıdaki metabolik hastalıkların hangisi lizozomal 

depo hastalığı değildir?

A) Sistinozis

B) Pompe hastalığı

C) Hurler sendromu

D) Gaucher hastalığı

E) Mc Ardle sendromu

55. Aşağıdaki immün yetmezlik ve en duyarlı olunan en-

feksiyöz 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

56. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hiperkalsiüri bek-

lenmez?

A) Hiperparatiroidizm

B) Williams sendromu

C) Gittelman sendromu

D) Vitamin D entoksikasyonu

E) Distal renal tubuler asidoz

57. Aşağıdaki sendrom ve karakteristik bulgu eşleştirmele-

rinden 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, supra-

valvüler aort stenozu

E) Miller-Dieker sendromu: Lizensefali

58. Dikkatsiz çocuklarda tipik olarak aşağıdaki davranışlar-

dan 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 yaptık-

larının arasına girer 

E) Ev ödevlerine karşı dikkatleri iyidir

59. Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 

Bozukluğu (DEHB) için uyarıcı olmayan bir tedavidir?

A) Benzodiazepin

B) Sertralin

C) Metilfenidat

D) Klonidin

E) Atomoksetin

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
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61. Akut romatizmal ateş tanısınının konmasında aşağıda-

ki klinik bulgulardan hangisi yüksek riskli topluluklarda 

majör bulgulardan biri değildir?

A) Kore

B) Monoartralji

C) EKO’da yeni saptanan valvülit

D) Eritema marginatum

E) Poliartralji

62. 39 hafta NSVY ile 2950 gram doğan bir bebekte santral 

siyanoz olduğu görülüyor. Fizik muayenesinde 2-3/6 üfü-

rüm saptanıyor. EKG’de sağ dal bloğu, sağ atrial hipert-

rofi ve 1. derece A-V blok saptanıyor. Telekardiyografide 

ise kutu manzarası ve pulmoner vaskülaritede azalma 

izleniyor. 

 Bu hastada düşünülmesi gereken en olası tanı aşağıda-

kilerden hangisidir?

A) Trunkus arteriyosuz

B) Geniş ventriküler septal defekt

C) Ebstein anomalisi

D) Büyük damarların transpozisyonu

E) Patent Duktus arteriosuz

63. Dokuz aylık erkek hasta altı gündür devam eden kusma 

ve vücutta yaygın şişlik şikayetleri ile polikliniğe getiri-

liyor. Öyküsünde bir aydır devam eden halsizlik ve iş-

tahsızlık yakınmaları olduğunu belirtiyorlar. Fizik incele-

mesinde yaygın ödem ve ambigus genitalya saptanıyor. 

Laboratuvar tetkiklerinde renal fonksiyonları bozuk olan 

hastaya nefropati tanısı konuluyor.

 Bu hastada düşünülmesi gereken en olası tanı aşağıda-

kilerden 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

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 seğirmesi-
ni “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 bil-
gilendirmek

C) Akut romatizmal ateş açısından değerlendirme

D) Beynin MR ile görüntülenmesi

E) Klonidin tedavisi başlamak

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.
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67. Beş yaşındaki çocuk 2 gündür süren ses kısıklığı ve havlar 

tarzda öksürük şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede 

ateş ve siyanoz bulunmayan hastada stridor burun kana-

dı 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

68. Daha önce suçiçeği aşısı yapılmamış 4 yaşındaki sağlıklı 

bir çocuk, suçiçeği geçiren bir çocukla temastan 2 gün 

sonra hastaneye 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

69. Suçiçeği geçirmemiş 4 yaşındaki kız çocuk suçiçeği aşısı 

yaptırılmak için getiriliyor. Öyküsünden nefrotik send-

rom tanısıyla izlendiği, 20 gündür 25 mg/gün prednizon 

kullandığı ve başka bir ilaç kullanmadığı öğreniliyor.

 Bu hastayla ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi doğ-

rudur? 

A) Suçiçeği hiçbir zaman yapılamaz.

B) Suçiçeği aşısı prednizon tedavisi kesildikten hemen 

sonra yapılmalıdır.

C) Suçiçeği aşısı, IVIG verilerek prednizon tedavisi kesil-

mesine 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.

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
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71. On beş yaşında kız hasta ateş, yorgunluk ve sağ diz ağrı-
sı şikayetleri nedeniyle polikliniğe getiriliyor. İki haftadır 
var olan ateş nedeniyle iki farklı antibiyotik tedavisi aldığı 
ancak fayda görmediği öğreniliyor. Anne babasının akra-
ba 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, trom-
bosit sayısı 255.000/mm³, eritrosit sedimantasyon hızı 110 
mm/saat, C-reaktif protein değeri 60 mg/L bulunuyor. Pe-
riferik yaymada atipik hücre veya blast gözlenmiyor. Geniş 
kapsamlı bakılan viral ve bakteriyel serolojik testlerde, ak-
ciğer 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

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

74. 60 yaşındaki erkek hastaya mide kanseri nedeniyle dis-
tal subtotal gastrektomi ve Billroth II onarım yapılmış ve 
anostomoz bölgesini drene edecek şekilde nazogastrik 
tüp yerleştirilmiştir. Post operatif ventilatör ihtiyacı ge-
lişen 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 bu-
lunmuştur. 

 Bu hastada hangi elektrolit bozukluğunun görülme ih-
timali en fazladır? 

A) Hipokalemi

B) Hiponatremi

C) Hiperkalsemi

D) Hiperkalemi

E) Hiperkloremi

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

76. Aşağıdakilerden hangisi, TPN ile nutrisyonel destek sı-
rasında aşırı karbonhidrat verilmesi sonucu öncelikle 
beklenen bulgulardan değildir?

A) Oksijen tüketiminde artış

B) Kardiyomiyopati

C) Solunum yükünde artış

D) Hepatosteatoz

E) Lökosit fonksiyonlarında bozulma
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77. Anestezi altındaki bir hastada hemolitik reaksiyon ge-
liştiğini gösteren en karakteristik bulgu hangisidir?

A) Transfüzyon bölgesinde hiperemi-ateş

B) Generalize ürtiker- ateş

C) Oligüri-hematüri

D) Hipotansiyon-difüz kanama

E) Ateş-taşikardi

78. Aşağıdaki hemodinamik değişikliklerden hangisi noro-
jenik 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

79. Yoğun bakım ünitelerinde entübasyon nedeniyle geli-
şen pnomonilerde en az olası etken hangisidir? 

A) P. Aeruginasa

B) S. Pneumoniae

C) S. Aureus

D) E. Faecalis

E) H. İnfluenza

80. Aşağıdaki karaciğer transplantasyonlarından sonra 
beklenen erken komplikasyonlardan hangisinin görül-
me olasılığı en azdır?

A) Kanama

B) Portal ven trombozu

C) Bilio enterik anostomoz kaçağı

D) Hepatik arter trombozu

E) Yara yeri enfeksiyonu

81. Aşağıdakilerden hangisi derinin yassı hücreli karsinom-
larında en sık gözlenen prekanseröz lezyondur?  

A) Lökoplaki

B) Arsenik keratoz

C) Yanık skarları

D) Aktinik keratoz

E) Epidermal nekrolizis

82. Primer hiperparatiroidizde aşağıdaki laboratuvar bul-
gulardan hangisinin görülme olasığı en azdır?

A) Artmış intakt PTH düzeyi

B) Hiperkalsemi

C) Hipokalsiüri

D) Hiperkloremi

E) Artmış Cl/P oranı

83. Subakut tiroidit ile ilgili ifadeierlerden hangisi yanlış-
tır? 

A) Kadınlarda daha sık görülür

B) Etyolojik neden net olarak bilinmemekler beraber 
viral nedenler suçlanmaktadır

C) Hastalarada başlangıçtaki tirotoksikoz aşamasını ta-
kiben % 80 kalıcı hipotiroidi gelişir

D) Lökositoz ve sedimantasyon yüksekliği beklenir

E) Tedavide NSAId ler veya ciddi olgularda steroidler 
gerekebilir

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



Klinik Bilimler / T 49 - 3

34www.tusem.com.tr

85. Tiroidektomiler sırasında epiglot denervasyonuna bağ-
lı gelişen, gıda alımı sırasında aspirasyon ve inefektif 
öksürükle sonuçlanabilen 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

86. Meme kanseri Level 1 axiller diseksiyon yapılan hasta-
da hangi bölgedeki lenf nodlarının diseke edildiği anla-
şılır?

A) Pectoralis minör laterali

B) Pectoralis minör posterior

C) Pectoralis minör medial

D) Pectoralis majör mediali

E) Pectoralis majör anterior

87. 19 yaşında bir kadın, sol meme areola altı bölgesinde 
hassas ve fluktuasyon veren bir meme kitlesinden şika-
yet ediyor. Hasta, bu kitlenin doğum yaptıktan 4 ay son-
ra oluştuğunu söylüyor. Hasta ateş, ağrı, cilt değişiklikliği 
ya da  meme travması gibi bilgi ve bulgular göstermiyor. 
Halen kullandığı ilaç olmadığını ve doğum sonrası 3. ay-
dan sonra emzirmeyi bıraktığını söylüyor. 

 Anamnezinde özellik saptanmayan hastanın, fizik mua-
yenesinde, 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 bulunmadı. Ultrason eşli-
ğinde kitlenin aspirasyonu yapıldığında,  süt benzeri bir 
sıvı ile ekojenik kistik bir yapı tespit edildi.

 Bu hastalığın yönetiminde sonraki en uygun adım ne-
dir?

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

88. Aşağıdaki özefagus patolojilerinden hangisinde reflü 
eşlik etme ihtimali en yüksektir?   

A) Akalazya

B) Zenker divertikülü

C) Leiomyom

D) Sliding herni

E) Morgagni hernisi

89. 45 yaşındaki erkek hastanın 4 ay önce peptik ülser nede-

niyle opere olduğu ancak yemeklerden sonra dolgunluk 

ve epigastrik rahatsızlıkları olduğunu ifade etmektedir. 

Hastaya sintigrafik madde ile işaretlenmiş gıda ile yapı-

lan testte, mide boşalımında gecikme tespit edilmiştir. 

 Bu hastanın durumunu açıklayan en olası neden aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A) Ülser nüksü

B) Zollinger Ellison sendromu

C) Mide karsinomu

D) Turuncal vagotomi yapılmış olması

E) Paraözefageal herni

90. Apendiks  yerleşimli 1.5 cm boyutlarında karsinoid tu-

morun etrafında patolojik büyüklükte lenf nodları tespit 

edilmiştir.

 Bu hastada en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Apendektomi

B) Sağ hemikolektomi

C) Çekum rezeksiyonu

D) RT ve KT

E) Apendektomi+Drenaj
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91. Sülfasalazin ile kontrol edilen ileoçekal Crohn hastalığı 

olduğu bilinen 35 yaşında erkek hasta, 1 haftadır defe-

kasyon sonrası şiddetli ağrı ve parlak kırmızı kanama ile 

başvuruyor. Ağrı yaklaşık 45 dakika sürerken, oturma 

banyoları ile rahatlama oluyormuş. Muayenede, arka 

orta hatta anodermde başka herhangi bir anormallik ol-

maksızın küçük bir yüzeysel fissür tespit edildi. 

 Ağrı nedeniyle anoskopiyi tolere edemeyeceğini düşü-

nülen bu hastaya aşağıdaki seçeneklerden hangisi en 

uygun yaklaşım olur? 

A) Anestezi altında endoskopik muayene ve biyopsi

B) Lifli gıda, oturma banyosu

C) Lateral internal sfinkterotomi

D) İnfliksimab başlanması

E) Lateral eksrnal sfinkterotomi

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 duru-

mu hızla bozulmuştur.  Yüksek 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

93. Karaciğer fokal noduler hiperplazi için hangi ifade doğ-

rudur?

A) Genellikle ileri yaş kadınlarda görülür

B) Postmenapozal hormon replasman tedavisi risk fak-

törüdür

C) Vakaların % 20’si rüptür ve sonucunda hipovolemi 

kliniğiyle tanı alır

D) Maligniteye dönüşüm riski nedeniyle ameliyat endi-

kasyonu vardır

E) Tomografik ve makroskobik santral skar formasyonu 

lezyon için karakteristik bir bulgu olarak kabul edilir

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

95. 62 yaşındaki diyabetik erkek hasta acil serviste akut ko-

lesistit ön tanısı ile tetkikleri isteniyor. Hastanın WBC 

25.000 ve BT’de safra kesesi duvarında gaz tespit edili-

yor.

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sklerozan kolanjit

B) Amfizematöz kolesistit

C) Kolanjit

D) Akalküloz kolesistit

E) Kolanjio karsinom
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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  yük-
sektir

97. 
Transversus Abdominis

İnternal
Obliq

İng. Epigastrik
damarlar

Rektus
Abdominis

İngüinal ligaman

 Şekilde gösterilen yeşil ile taralı, soru işareti ile belirti-
len anatomik bölge neresidir?

A) Femoral üçgen

B) Doom üçgeni

C) Hasselbach üçgeni

D) Arcus Mortis

E) Grynfelt üçgeni

98. Yedi aylık huzursuzluk, ağlama  şikayeti ile getirelin erkek 
çocuğun yapılan hemogram ve tam idrar analizini nor-
mal bulunuyor. Sonrasında yapılan USG de sol böbrek AP 
çapı 14 mm bulunuyor.

 Hastanın bu aşamadan sonra en uygun yaklaşım aşağı-
dakilerden 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

99. Aşağıdakilerden hangisi varikosel için yanlıştır?

A) Cerrahi ile düzeltilebilen infertiletenin en sık nedeni-

dir.

B) İntraskrotal ısı varikosele bağlı düşer.

C) Varikoselektomi sonrası spermparametrelerinde ar-

tış gözlenir

D) Böbrek tümürlerinin paraneoplastik sendromların-

dan biridir.

E) Sol tarafta daha sıklıkla saptanır.

100. Aşağıdakilerden hangisi akut otitis medianın çocuklar-

da 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

101. Kırk dokuz yaşında erkek hasta gün içinde uykuya dalma, 

gece horlama ve nefesinin durması ile eşi ile birlikte baş-

vuruyor. Hastanın kısa boylu ve obez olduğu görülüyor. 

Fizik muayenesinde kan basıncı 95/65 nabız 85/dakika 

oksijen satürasyonu %85 olarak ölçülüyor. Akciğer oskül-

tasyonu normal bulunuyor.

 Bu hasta için altın standart tanı yöntemi aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Gece boyunca nabız oksimetre takip

B) BİBAP titrasyonu

C) Akciğer grafisi

D) Epworth uykululuk scalası

E) Polisonografi
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102. Baş ağrısı, bulantı-kusma, bulanık görme ve renkli halka-
lar görme yakınmalarıyla başvuran hastanın muayene-
sinde korneanın 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

103. Aşağıdakilerden hangisi lökokori nedenlerinden biri 

değildir?

A) Astrositom

B) Coats hastalığı

C) Primer persistan hiperplastik vitreus

D) Premature retinopatisi

E) Retinis pigmentoza

104. Aşağıdaki markırlardan hangisi sakrokoksigeal tera-

tomların  takibinde kullanılır?

A) LDH

B) B-HCG

C) ALP

D) AFP

E) NMP

105. Kosta kırığında ağrıyı gidermek için acil yapılması gere-

ken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cerrahi kostektomi

B) Flaster stabilizasyonu

C) Torakotomi

D) İnterkostal sinir blokajı

E) Bandaja alınır.

106. El üstüne düşmelerde radiusun distal kısmının elin vo-

lar (plantar) tarafına yer değiştirmesiyle ortaya çıkan 

deformiteli kırık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Colles 

B) Yeşil ağaç

C) Boksör

D) Smith

E) Barton

107. Kırık sonucu gelişen yağ embolisini önlemek için yapıl-

ması gereken en önemli işlem aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Açık repozisyon

B) Kırığı acil olarak stabilize etmek

C) Heparin uygulanması

D) Yara kenarının temizlenmesi

E) Oral antikoagülan uygulanması

108. Aşağıdakilerden hangisi biyoprotez ile kapak replasma-

nı 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 ol-

mayan, AVR yapılması gereken hastalar

D) 70 yaşın üzerinde ve tromboembolik risk faktörü ol-

mayan, MVR yapılması gereken hastalar

E) 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 hangi-
lerini kazanır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II ve III

E) I ve III

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 

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

112. Normal vajinal doğum için en elverişli baş çapı aşağıda-

kilerden hangisidir?

A) Biparyetal çap

B) Bitemporal çap

C) Oksipitomental çap

D) Suboksipitobregmatik çap

E) Obstetrik çap 

113. Otuz yaşında evli kadın karın ağrısı adet gecikmesi ve va-

jinal kanamayla acil servise başvuruyor. Fizik muayene 

bulgularında sol adnekste palpasyonla hassasiyet tespit 

ediliyor. Tansiyon 110/70, nabız: 80/dk olarak olarak öl-

çülüyor. USG de sol adneksiyal alanda 5 cm’lik kitle imajı 

ve etrafında yaygın sıvı izleniyor rahim içerisinde kese iz-

lenmiyor ancak endometrium kalın izleniyor. Hemogram 

9.6, B-HCG: 8500 mIU/ml olarak ölçülüyor.

 Bu hastada en uygun olabilecek yaklaşım aşağıdakiler-

den 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 

114. Gebelikte kardiovasküler sistemde değişmeyen para-

metre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kardiak output

B) Kalp hızı

C) Ortalam arterial basınç

D) Sistemik vasküler direnç

E) Kalp boyutları
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115. Vajinal tuşe ile ölçülebilen pelvis çapı aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Anatomik çap 

B) Obstetrik çap 

C) Diagonal çap 

D) Transvers çap 

E) İnterspinöz çap 

116. Aşağıdaki anomalilerin hangisinde oligohidramnioz 

beklenmez?

A) Özefagial atrezi

B) Kistik higroma

C) Amniotik band sendromu

D) Renal displazi

E) Kromozomal anomaliler

117. 33 yaşında ikinci gebeliğini yaşayan hasta 33w ile uyum-

lu kaşıntı şikayeti ile başvuruyor. Alınan anamnezde ilk 

gebeliğinde de bu bulguların ortaya çıktığı doğum sonra-

sı 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 

118. İkizden ikize transfüzyon sendromunda ikizlerden bi-

rinde hidrops izlenmiş ise Quintero sınıflamasına göre 

evre kaçtır?

A) Evre 1 

B) Evre 2 

C) Evre 3 

D) Evre 4 

E) Evre 5 

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

120. Aşağıdakilerden hangisi saf gonadal disgeneziler için 

yanlıştır?

A) Sorun germ hücrelerinin gonadal çıkıntıya migrasyo-

nunda olabilir. 

B) Fenotipleri dişi görünümündedir. 

C) Gonadoblastom gelişme riski vardır.

D) Bu bireylerde willms tümörüde görülebilir.

E) Meme gelişimi mevcuttur.


