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TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR
1.

Aşağıdakilerden hangisi fossa infratemporalis’te yer
alan oluşumlardan biri değildir?

3–E

A) N. mandibularis

M. quadriceps femoris bacağın en güçlü ekstansör kasıdır.

B) N. petrosus minor

M. gluteus maximus uyluğun en güçlü ekstansör kasıdır.

M. quadratus femoris uyluğun en güçlü dış rotator kasıdır.

C) Chorda tympani
D) N. lingualis

4.

E) Vena facialis

Arteria vesicalis superior aşağıdakilerden hangisinin
dalıdır?
A) A. umbilicalis

1–E
Fossa infratemporalis içeriği:

B) A. iliaca interna

•

N. mandibularis ve dalları (n. auriculotemporalis, n. ligualis, n. alveolaris inf….)

C) A. iliaca externa

•

Chorda tympani

E) A. pudenda externa

•

N. petrosus minor ve ganglion oticum

4–A

•

A.V. maxillares

A.umblikalis’in proksimal kısmı açık kalır ve a. vesicalis superior dalıyla mesaneyi besler. A. vesicalis inferior ise iliaca
interna’nın dalıdır.

2.

D) A. pudenda interna

Aşağıdaki eklemlerden hangisinin discus articularis’i
yoktur?

5.

A) Art. radiocarpae
B) Art. temporomandibularis

A) M. stapes

C) Symphysis intervertebrales

B) M. stylopharyngeus

D) Art. cubiti

C) M. digastricus venter posterior

E) Art. sternoclavicularis

D) M. epicranius

2–D

E) M. orbicularis oculi

Diskusu olan eklemler:
•

Art. sternoclavicularis

•

Art. acromioclavicularis

•

Art. radiocarpae

•

Art. radioulnaris distalis

•

Symphysis intervertebrales

•

Symphysis pubis

3.

5–B
M. stylopahryngeus’un siniri n. glossopharyngeus’tur.
Nervus facialis: m. stapes, m. stylohyoideus, m. digastricus
venter posterior ve tüm mimik kaslarının siniridir.

6.

Uyluğun en güçlü dış rotator kası aşağıdakilerden hangisidir?

Ayak bileğinin inversiyon tipi burkulmalarında en sık
hangisi yaralanır?
A) Ligamentum tibiofibulare anterius
B) Ligamentum tibiofibulare posterius

A) M. quadriceps femoris

C) Ligamentum talofibulare anterius

B) M. adductor magnus

D) Ligamentum talofibulare posterius

C) M. gluteus maximus

E) Ligamentum tibiotalaris anterior

D) M. piriformis
6–C

E) M. quadratus femoris

www.tusem.com.tr
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7.

Aşağıdaki venlerden hangisi sinus rectus’a dökülür?

10. Aşağıdakilerden hangisi / hangileri Gubernacum kökenli bağlardır?

A) V. emisseria parietalis B) V. cerebri magna
C) V. diploica frontalis

I.

D) V. cerebri superior

II. Ligamentum scroti

E) V. angularis

III. Ligamentum ovarii proprium

7–B

IV. Ligamentum teres uteri

Derin beyin venlerinin oluşturduğu vena cerebri magna (Galen
veni) sinus sagittalis inferior ile birlikte sinüs rectus’a dökülür.
8.

Ligamentum teres hepatis

V. Ligamentum suspensorium ovarii

Aşağıdakilerden hangisi funiculus lateralis’de yer almaz?

A) I – III – IV

B) II – III – IV

C) II - III – V

D) III – IV -V

E) I – III – V

A) Tractus spinothalamicus lateralis

10 – B
Erkekte ligamentum scroti, kadında ligamentum teres uteri ve
ligamentum ovarii proprium gubernaculum artığı ligamentlerdir.
Ligamentum teres hepatis ise umbilikal ven artığıdır.

B) Tractus rubrospinalis
C) Tractus vestibulospinalis
D) Tractusspinocerebellaris anterior
E) Tractus spino cerebellaris posterior

11. Musculus psoas major kasını delerek kasın ön yüzünde
seyir gösteren sinir hangisidir?

8–C

A) N. iliohypogastricus B) N. ilioinguinalis
C) N. genitofemoralis

D) N. femoralis

E) N. obturatorius
11 – C

İnen yollardan sadece tractus rubrospinalis ve tractus corticuspinalis lateralis funiculus lateralis’de diğer tün inen yollar
funiculus anterior’da yer alırlar.
Çıkan yollardan da tractus spinothalamicus anterior funiculus
anterior (ventralis)’da fasciculus gracilis ve cuneatus funiculus
posterior (dorsalis)’da geri kalan tüm çıkan yollar funiculus
lateralis’de yer almaktadır.

9.

Cysterna quadrigemini’den hangi kafa çifti geçer?

12. Aşağıdakilerden hangisinin dalak ile komşuluğu yoktur?

A) Nervus opticus

B) Nervus oculomotorius

A) Gaster

B) Gl. suprarenalis sinistra

C) Nervus trochlearis

D) Nervus abducens

C) Cauda pancreatis

D) Diaphragma

E) Nervus facialis

E) Pars descendens duodeni

9–C

12 – E

Nervus trochlearis beyin sapını arkadan terk eden tek kafa çiftidir ve cysterna quadrigemini’den geçer.

Duodenum’un ikinci kısmı pankreas başı ile ve sağ böbrek ile
komşudur, dalak ile komşuluğu yoktur.

3
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13. Elin palmar yüzünde tenar tümseğin duyusunu hangileri alır?

16. Şekilde * ile gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. ulnaris – n. medianus
B) N. ulnaris – n. radialis
C) N. medianus – n. radialis
D) N. radialis – n. cutaneus antebrachii lateralis
E) N. cutaneus antebrachii lateralis – n. medianus
13 – C

A) Yolk kesesi

14. Corpus cavernosum penis’in kadındaki karşılığı hangisidir?

B) Ekzokölomik kist

A) Clitoris

B) Bulbus vestibuli

C) Koryon boşluğu

C) Labium minus

D) Labium majus

D) Amnion boşluğu

E) Crus clitoridis

E) Ekstraembriyonik kavite

14 – E

16 – B

Corpus spongiusum = Bulbus vestibuli
Corpus cavernosum = Crus clitoridis
Glans penis = Clitoris
Scrotum derisi = Labium majus
Penis derisi = Labium minus
Utirculus prostaticus = Vagina
15. Sinsityotrofoblastların oluşturduğu lakunaların anne
kanı ile dolmasıyla karakterize “ilkel uteroplasental
dolaşım” gebeliğin kaçıncı gününde başlar?
A) 5-6

B) 7-8

C) 11-12

D) 14-15

Yaklaşık 13. günde iki ekstraembriyonik mezoderm tabakası
arasındaki boşluklar birleşerek ekstraembriyonik kölom veya
koryon boşluğu denen bölümü oluşturur. Koryon boşluğu oluşumu sırasında primitif vitellus kesesi de küçülerek kalıcı ya da
sekonder vitellus (yolk) kesesini oluşturur. Vitellus kesesinin
küçülmesi sırasında bazı küçük boşluklar kalabilir. Bunlara ekzokölomik kist adı verilir.

E) 20-21
15 – C
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.

17. Mitoz bölünme sırasında mitotik iğciklerin tutunduğu,
kromozomların üzerinde bulunan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kinetokor
B) Sentrozom
C) Sentromer
D) Telomer
E) Histon

www.tusem.com.tr
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17 – A

20. Aşağıdaki mekanoreseptörlerden hangisi epidermiste
yerleşmiştir?
A) Merkel

B) Meissner

C) Krause

D) Pacini

E) Ruffini
20 – A
Merkel hücreleri epidermisin str bazale tabakasında yer alır.
Dermiste Pacini, Meissner, Krause ve Ruffini korpüskülleri yerleşmiştir.
21. Periferik sinir kesisinden sonra Bungner bantları olarak
bilinen yapıyı aşağıdaki hücrelerden hangisi oluşturur?
Genetik materyal tanımları

A) Nöron

B) Satellit hücreler

Nükleozom

Genetik materyalin yapı taşıdır. Histon proteinleri,
DNA sarmalından (180-200 baz çiftlik) oluşur.

C) Schwann hücresi

D) Makrofajlar

Kromatin

Nükleozomların bir araya gelmesiyle oluşmuş genetik
materyaldir. İnterfazdaki hücrede görülür. Nükleozomlar, non-histon proteinler, HMG (high mobility
group) proteinleri, az RNA’dan oluşur.

Kromatid
Kromozom

E) Fibroblastlar
21 – C
Sinir kesisinde oluşan değişiklikler

Kromozomun iki kolundan birisidir. Kromatinin özel
dizilimi ile oluşur.
İki adet kromatid, sentromer (iki kromatidi birbirine bağlar), kinetokor (sentromere mitotik iğcikleri
bağlar) beraberce kromozomu oluşturur.

18. Aşağıdaki endojen pigmentlerden hangisinin birikimi
kalpte brown (kahverengi) atrofiye neden olur?
A) Hemosiderin

B) Bilirubin

C) Melanin

D) Lipofuskin

Kromatoliz

Wallerian dejenerasyon

Nissl cisimleri parçalanır ve dağılır.
Hücre gövdesi şişer ve büyür.
Çekirdek perifere itilir.
Golgi parçalanır.
Nöron gövdesi daha az bazofilik
boyanır.

Miyelin kılıf kaybolur.
Makrofajlar bu alanı fagositozla
temizler.
Schwann hücreleri mitozla
bölünerek hücre iplikçikleri
(Bungner bantları) oluşturur.

22. Kalpteki sinoatrial düğüm hücrelerinde istirahat membran
potansiyelinin sabit olmaması nedeniyle oluşan prepotansiyelden aşağıdaki kanallardan hangisi veya hangileri
sorumludur?

E) Karoten

I.

If kanalları

18 – D

II. T tipi Ca++ kanalları

Lipofuskin hemotoksilen-eozin ile boyanan preparatlarda kahverengi-sarı renkli görülen bir pigmenttir.Hücre yaşlanması
sonucu birikir. Bölünmeyen (permanent) hücrelerde rahatlıkla
izlenebilir. Kalpte birikmesiyle brown (kahverengi) atrofi oluşur.

III. Potasyum kanalları
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III
22 – D
Pacemaker hücrelerde
prepotansiyel olarak bilinen Faz 4’te İf olarak belirtilen kanallar hiperpolarizasyon sonrasında (bu
nedenle h kanalları da
denir) aktive olup sodyum ve potasyumu geçiren kanallardır. İf akımından sonra kalsiyum akımı başlar öncelikle T kanalları (transient-geçici) aktive olur.

19. Aşağıdaki kemik bileşenlerinden hangisi K vitaminine
bağımlı sentezlenir?
A) Tip 1 kollajen

B) Trombospondin

C) Alkalen fosfataz

D) Hyaluronik asit

E) Osteokalsin
19 – E
Kemikte vitamin K’ya bağımlı proteinler osteokalsin, protein S
ve matriks GIa proteinidir.
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23. Kalpte aşağıdaki asetilkolin reseptörlerinden hangisi
baskın olarak bulunur?
A) M1

B) M2

C) M3

D) M4

25 – A
SSS hasarlanmalarında yara iyileşme dokusunun oluşturulmasından (gliozis) astrositler sorumludur.
26. Eritrosit membranında bulunan proteinlerden hangisi
iyon kanalı işlevi görür?

E) M5
23 – B
Nörotransmitter olarak asetilkolin kullanan vaguslar M2 reseptörlerini kullanarak:

A) Glikoforin A

B) Band 3

C) Spektrin

D) Ankrin

E) Band 4.1

1. Hücre membranının potasyum geçirgenliğini artırır ve
hücrenin hiperpolarize olmasına neden olurlar.

26 – B

2. cAMP miktarını azaltır.

Band 3 proteinleri (AE1-Anyon değiştirici) bikarbonat ve klorun membrandan karşılıklı geçişini sağlar.

3. Kalsiyum kanallarının açılmasını yavaşlatır.
24. Aşağıdakilerden hangisi C tipi sinir liflerinin özelliğidir?

27. Antijen-antikor kompleksi tarafından aktive edilen ve
klasik yol olarak da bilinen yolda ilk olarak aktive olan
kompleman proteini hangisidir?

A) Postganglionik otonom iletide görevlidir.
B) En geniş çaplı sinir lifidir.
C) Kıl dibi organından gelen dokunma duyusunu taşırlar.

A) C1

B) C2

D) Tendon refleksinin afferent sinirleridir.

C) C3

D) C4

E) Soğuk duyusunu taşırlar.

E) C5

24 – A

27 – A

Sinir Lifleri Sınıflandırılması ve Tipleri
Lif Tipi

Duysal
İşlevi
Sınıflandırma
Karşılığı

Özellik

A Alfa

Grup I (a
ve b)

Somatik motor nöron
Kas iğciği afferenti-Primer
sonlanma (Ia)
Golgi tendon organı
afferenti (Ib)
Proprioseption

En hızlı
En kalın

Grup II

Hassas dokunma
Basınç
Kas iğciği-Sekonder sonlanma

Beta

Kas iğciği motor nöronu

Gama
Delta

Grup III

Kas tonusunu belirler.

Soğuk
Hızlı ağrı
Kaba dokunma
Otonom preganglionik lifler

B
C Dorsal
kök

Grup IV

Sempatik

Sıcak
Yavaş ağrı

Miyelinsiz

Postganglionik sempatik
lifler

Miyelinsiz
En ince
En yavaş

28. Akciğerde konjesyon olduğunda görülen, hemosiderin
içeren ve kalp hatası hücreleri olarak bilinen hücreler
hangileridir?
A) Clara hücreleri
B) Kulchitsky hücreleri

25. Santral sinir sisteminde gliozisten sorumlu glia hücreleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Astrosit

B) Oligodendrosit

C) Tanisitler

D) Mikroglia

C) Alveoler makrofajlar
D) Septal hücreler
E) Alveol Tip I epitel hücresi

E) Ependim hücreleri
www.tusem.com.tr
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28 – C

31 – A

Kalp yetmezliğinde oluşan pulmoner konjesyonda, alveoler
makrofajlar eritrositleri fagosite ederler. Hemosiderin içeren
bu hücrelere kalp hatası hücreleri denir.

29. Aşağıdakilerden hangisi oksijen-hemoglobin ayrışma
eğrisini sola kaydıran nedenlerden biri değildir?
A) Karbondioksit azalması
B) Hidrojen iyonu azalması
C) Sıcaklık azalması
D) 2-3 difosfogliserat artışı
E) Methemoglobinemi
29 – D
Oksijen-Hb disosiasyon eğrisini etkileyen faktörler
Sola kaydıranlar

Sağa kaydıranlar

2-3 DPG azalması
Karbondioksit azalması
Hidrojen iyonu azalması (Alkaloz)
Sıcaklık azalması
Karbonmonoksit zehirlenmesi
Methemoglobinemi
HbF

2-3 DPG artışı
Karbondioksit artışı
Hidrojen iyonu artışı (asidoz)
Sıcaklık artışı
Egzersiz
Hiperkloremi

32. Aşağıdakilerden hangisi D vitamininin etkileri ile ilgili
olarak yanlıştır?
A) Bağırsaklardan kalsiyum emilimini artırır.
B) Osteokalsin sentezini artırır.
C) PTH sentezini baskılar.
D) Yüksek dozlarda kemik yıkımına neden olur.
E) Böbreklerden fosfat atılımına neden olur.

30. Diş minesini sentezleyip salgılayan hücre hangisidir?

32 – E

A) Odontoblast

Vitamin D etkileri

B) Sementosit

Bağırsaklardan kalsiyum ve fosfat emilimini artırır.
Böbreklerden kalsiyum ve fosfat atımını azaltır.

C) Fibroblast

Osteoblastlarda D vitamini reseptörü varken osteoklastlarda yoktur.
Osteoblastlar üzerinden osteoklastları etkileyerek kemik yıkımını uyarır
(yüksek dozlarda).

D) Ameloblast
E) Lacis hücresi

Osteoid dokunun mineralizasyonunu sağlar.

30 – D

Osteokalsin sentezini artırır.

Diş minesi insan vücudundaki en sert madde olup %96-98
oranında kalsiyum hidroksiapatiten oluşur. Mine ektodermal
kökenli hücreler (ameloblastlar) tarafından salgılanır.

Bağışıklık sistemini etkiler. B lenfositlerden Ig sentezini azaltır. T ve B
lenfositlerin çoğalmasını engeller.

PTH sentezini baskılar.

33. Ökaryotik hücrelerde bulunan DNA polimerazlardan
hangisi öncü sarmaldaki DNA sentezini katalizler?

31. Aşağıdaki nörotransmitterlerden hangisi bağırsak peristaltizmi sırasında kasılmanın oluşumundan sorumludur?

A) DNA polimeraz- a

A) Substans P

B) DNA polimeraz -d

B) NO

C) DNA polimeraz -b

C) VİP

D) DNA polimeraz e

D) PACAP

E) DNA polimeraz g

E) ATP

7
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33 – B

36. Üre siklüsünde, ana kontrol enzimi ve lokalizasyonu
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Ökaryotlarda beş adet DNA polimeraz bulunur:

		
Enzim

a: seken sarmal
d: öncü sarmal
b; tamir
e; tamir
g ; mitokondrial DNA sentezi

Reaksiyonun
lokalizasyonu

A) KPS-I

Mitokondri

B) KPS-II

Sitoplazma

C) Arginino süksinaz

Mitokondri

D) Arginaz

Sitoplazma

E) Ornitin trans karbomoilaz

Mitokondri

36 – A
Üre siklüsünde ana kontrol enzimi KPS-I ve lokalizasyonu
mitokondridir.

34. Aşağıda verilen hücre membranlarının hangisinde lipit/protein oranı en düşüktür?
A) Plazma membranı
B) Mitokondri dış membranı
C) Mitokondri iç membranı
D) Miyelin kılıf
E) Golgi membranı
34 – C
Tüm hücreler sitoplazmaları ile dış ortam arasında, kendilerini
dış ortamın olumsuz şartlarından koruyan ayrıca besin alış verişini sağladıkları bariyer tarzında fonksiyon gören bir membran
içerirler. Hücre membran yapısı incelendiğinde farklı oranlarda
lipit, karbonhidrat ve proteinlerden oluştuğu görülür. Normal
bir epitel hücresinde %40 lipit içeriği bulunurken, aksonları
saran miyelindeki lipit içeriği yaklaşık %90’ı bulmaktadır. Mitokondri iç membranında ise protein oranı %80-85’i bulur.

37. HDL molekülü üzerinde bulunan ve kolesterolü kolesterol esteri haline çeviren enzim hangisidir?
A) LCAT (Lesitin kolesterol açil transferaz)
B) ACAT (Açil kolesterol açil transferaz)
C) CETP (Kolesterol ester transfer protein)
D) HTGL (Hepatik triaçilgliserol lipaz)

35. Glikolipit yapıda bir bileşik parçalandığında aşağıdaki
moleküllerden hangisi oluşmaz?

E) LPL (Lipoprotein lipaz)
37 – A

A) Sfingozin

LCAT (Lesitin kolesterol açil transferaz): HDL üzerinde bulunur ve perifer hücrelerden alınan ve membrana yerleşmiş
olan kolesterol moleküllerine yağ asiti transferini gerçekleştirip onları kolesterol esterine çeviren ve HDL içine yönlenmesini sağlayan enzimdir.

B) Yağ asidi
C) Seramid
D) Monosakkarit
E) Gliserol

ACAT (Açil kolesterol açil transferaz): LCAT’ın yaptığı işi perifer hücrelerde gerçekleştiren enzimdir.

35 – E
Glikolipid yapılar, seramid türevidirler. Seramid sentezi için
önce serin ve palmitik asit birleşerek sfingozin’i oluşturur.
Ardından sfingozin bir yağ asidi ile birleşerek, seramid’i oluşturur. Gklikolipidler seramid yapısına mono sakkaritlerin ilave
edilmesi sonucu oluşur. Gliserol glikolipit yapıda yer almaz.

www.tusem.com.tr

CETP (Kolesterol ester transfer protein): HDL molekülünün
tamamen kolesterol esterleri ile dolduğunda ve HDL 2 oluştuğunda, bu artan kolesterol içeriğinin en yakındaki lipoproteine aktarılmasından sorumlu olan enzimdir.
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HTGL (Hepatik triaçilgliserol lipaz): Lipoprotein lipazla aynı
fonksiyonu gören ancak hepatik kan dolaşımında yer alan damarların endoteline tutunan enzimdir.
LPL (Lipoprotein lipaz): Damar endoteline heparan sülfatla
bağlı olan ve dolaşımdaki şilomikronlar ile VLDL’lerin içindeki
TAG’leri parçalayan enzimdir.

40 – B
Karaciğerde insülin varlığında fosfofruktokinaz 2 enziminin
substratı, fruktoz 6-fosfattır.

38. Melatonin, Seratonin, NAD ve NADP sentezine katılan
amino asit hangisidir?
A) Glisin

B) Tirozin

C) Histidin

D) Triptofan

E) Metiyonin
Karaciğerde fruktoz 2,6-bifosfat düzeylerinin regülasyonu

38 – D
Serotonin, melatonin, NAD ve NADP’nin nikotinamid parçası
triptofandan oluşurlar.
Triptofan, fenilalaninin hidroksilasyonu gibi TH4 gerektiren bir
reaksiyonla hidroksillenir.
Ürün 5-hidroksitriptofan dekarboksile olarak seratonini oluşturur.

41. Elektron transport zincirinde aşağıdaki yapılardan hangisi mobil (hareketli) elemandır?
A) NADH dehidrogenaz
B) Sitokrom c
C) Süksinat dehidrogenaz
D) Sitokrom b ve c kompleksi
E) Sitokrom oksidaz
41 – B

Serotonin
pineal
bezde, asetil KoA tarafından asetilasyona ve
Serotoninin
sentezi
SAM tarafından metilasyona girer ve sonuçta melatonin oluşur.

Sitokrom c ve Ubikinon (koenzim Q) elektron transport zincirinde mobil (hareketli) elemanlar olarak adlandırılır

Serotonin pineal bezde asetil CoA tarafından asetilasyona
ve SAM tarafından metilasyona uğrar ve sonuçta melatonine
39.çevrilir
Aşağıdaki monosakkaridlerden hangisi yapısında keton

42. Yapısındaki karbonhidrat ile proteinler arasında kovalent bağ içermeyen, sülfat bulundurmayan glikozaminoglikan hangisidir?

grubu içerir?

Triptofan NAD ve NADP’nin nikotinamid parçasına
A) Riboz
B) Glukoz
çevrilebilir
C) Ksilüloz

D) Mannoz

E) Galaktoz
39 – C
Fruktoz, ribuloz ve ksiloz organizmamızda kullanılan önemli
ketozlardır.
Aldozlar
Glukoz

Fruktoz

Pentoz (riboz, ksiloz, ribüloz)

Galaktoz

Ribüloz

Heksoz (glukoz, fruktoz, galaktoz)

Riboz

Ksilüloz

D) Heparan sülfat

Hyaluronik asit, yapısında sülfat içermez ve karbonhidratprotein arasında da kovalent bağ yerine non-kovalent bağlar
bulundurur.

Ketozlar

Tetroz (eritroz 4-fosfat)

C) Hyaluronik asit

42 – C

Fonksiyonel Gruplara Göre

Trioz (gliseraldehid 3-fosfat)

B) Heparin

E) Kondrotin sülfat

MONOSAKKARİDLER

Karbon Sayılarına Göre

A) Keratan sülfat

Heptoz ( sedoheptüloz 7-fosfat)

43. Kalp kasında 1 mol glukozun pirüvat’a kadar yıkılması
sonucu üretilen net ATP miktarı kaç moldür?

40. Karaciğerde insülin varlığında (toklukta) fosfofruktokinaz 2 enziminin substratı hangisidir?
A) Glukoz

B) Fruktoz 6-fosfat

C) Fruktoz 1-6 bifosfat D) Fruktoz 2-6 bifosfat

A) 2

B) 5

C) 7

D) 10

E) 12

E) Fruktoz

9
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43 – C

46. Palmitik asit sentezleninceye kadar, yağ asiti sentaz sistemine giren malonil KoA ve harcanan CO2 sayısı nedir?
Malonil KoA sayısı

Harcanan CO2

A) 1 mol

7 mol

B) 1 mol

14mol

C) 7 mol

7 mol

D) 14 mol

7 mol

E) 14 mol

14 mol

46 – C
44. Kalp kası ve karaciğerde, sitoplazmada glikoliz sırasında oluşan redükte NADH’nın mitokondri içine girişi
hangi mekanizma ile gerçekleştirilir?

Bir molekül palmitik asit sentezleninceye kadar yağ asiti sentaz sistemine katılan malonil KoA molekül sayısı 7’dir. Harcanan CO2 molekül sayısı da 7 mol’dür.

A) Gliserol 3-fosfat mekik sistemi
B) Sodyuma bağımlı sekonder aktif transport
C) Malat aspartat mekik sistemi
D) Aktif transport
E) Kolaylaştırılmış difüzyon
44 – C
Glikolizde gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenaz reaksiyonu ile
üretilen redükte NADH, farklı dokularda iki farklı mekik sistemi aracılığı ile aktarılır. Bunlar, malat-aspartat ve gliserofosfat şantlarıdır. Malat aspartat mekik sistemi karaciğer ve kalp
kasında bulunurken, gliserol 3-fosfat mekik sistemi ise iskelet
kası ve beyinde yer alır.

Yağ asiti sentezi

45. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi amino asitlerden köken
almaz?
A) T3-T4

B) Glikoproteinler

C) Kreatin

D) Seratonin

47. Aşağıda verilen yapılardan hangisinin lizozomlarda birikimi mukopolisakkaridoz hastalıklarından birini oluşturmaz?

E) Fosfotidil kolin
45 – E
Seçeneklerde verilen bileşikler:
T3-T4: Fenilalanin ve tirozinden
Glikoproteinler: Seramid türevidirler. Seramid, sfingozine yağ
asidi ilavesi ile oluşur. Sfingozin yapısı ise serin ve palmitik asidin birleşmesi ile oluşur.
Kreatin: Glisin, arginin ve SAM’den sentezlenir. Glisin böbrekte, argininle birleşerek ornitin ve guanidinoasetat oluşur.
Guanidinoasetat, karaciğerde SAM tarafından metillenir ve
kreatin oluşur.
Seratonin: Triptofandan sentezlenir.
Fosfotidil kolin: Fosfoaçilgliserol olup fosfotidik asite kolin ilavesi ile oluşur.

www.tusem.com.tr

A) Kondrotin sülfat

B) Hyaluronik asit

C) Heparin

D) Heparan sülfat

E) Glikojen
47 – E
Glikozaminoglikanlar; (önceleri mukopolisakkaridler olarak
adlandırılıyordu), proteoglikanların uzun, lineer polisakkarid zincirleridir. Başlıcaları; Kondrotin sülfat, Hyaluronik asit,
Heparan sülfat, Heparin, Keratan sülfat ve Dermatan sülfattır.
Hücreler tarafından sentezlenip sekrete edilirler. Bu yapılar
yıprandığında, hücreler tarafından endositoz yoluyla alınırlar
ve lizozomal enzimler tarafından yıkılırlar. Bu lizozomal enzimlerdeki herhangi bir yetersizlik bir mukopolisakkaridozla (örn.
Hurler veya Hunter sendromu) sonuçlanır.
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48. Glikolipidler parçalandığında aşağıdaki bileşiklerden
hangisi oluşmaz?
A) Seramid

B) Fosfatidik asit

C) Sfingozin

D) Palmitik asit

50. Ökaryotik canlılardaki DNA sentezinde (replikasyonda)
seken sarmalda sentezi gerçekleştiren DNA polimeraz
hangisidir?
A) DNA polimeraz α
B) DNA polimeraz δ

E) Serin

C) DNA polimeraz β

48 – B

D) DNA polimeraz ε

Glikolipidler; seramid yapısına monosakkaritler ve kompleks
karbonhidratların birleşimi sonucu oluşurlar. Yapılarında gliserol ve fosfotidik asit bulundurmazlar.

E) DNA polimeraz γ
50 – A
DNA sentezini DNA polimerazlar katalizler. Prokaryotlarda üç
adet DNA polimeraz vardır: pol- I, pol-II ve pol-III. Pol-III öncü
sarmalın, Pol-I seken sarmalın sentezinde ve pol-II ise tamirde rol oynar. Ökaryotlarda beş adet DNA polimeraz bulunur:
Bunlar ve fonksiyonları:

49. Kollajen fibrillerinin direncini arttıran kovalent çapraz
bağlanmayı katalize eden enzim ve kullanılan amino
asitler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

DNA polimeraz – α: seken sarmal

Amino asit

DNA polimeraz –δ: öncü sarmal

A) Prolin hidroksilaz

Prolin – Lizin

DNA polimeraz- β: tamir

B) Prolin oksidaz

Hidroksiprolin – Prolin

DNA polimeraz –ε: tamir

C) Lizil oksidaz

Hidroksilizin – Lizin

DNA polimeraz- γ: Mitokondrial DNA sentezini gerçekleştirirler.

D) Glisin hidroksilaz

Glisin – Hidroksilizin

E) Glisin oksidaz

Glisin – Hidroksiprolin

Enzim

51. Aşağıda verilen amino asitlerden hangisi glukojenik
özellik göstermez?

49 – C
Hücre dışında (ekstrasellüler matrikste), lizin ve OH-lizin aminoasitleri önce lizil oksidaz enzimi (kofaktörü bakırdır) ile
oksidatif deaminasyona uğrar. Bu oksidatif deaminasyon sayesinde olgun tropokollajen molekülleri kompakt bir hal alır.

A) Alanin

B) Glutamat

C) Lösin

D) Valin

E) Serin
51 – C
Lösin ve lizin saf ketojenik amino asitlerdir. Bunların dışında kalan amino asitler ya saf glikojenik ya da hem glikojenik hem de
ketojenik özellik gösterirler. Hem glikojenik hem de ketojenik
olan amino asitler: Fenilalanin, tirozin, triptofan ve izolösindir.
En önemli iki glikojenik amino asitler ise alanin ve glutamattır.

52. De novo pürin biyosentezinin hücresel lokalizasyonu
ve bu sentezde oluşan ilk pürin nükleotidi hangisidir?
LOKALİZASYON

11

İLK OLUŞAN

A) Sitoplazma

AMP

B) Mitokondria

GMP

C) Peroksizom

Ksantin monofosfat

D) Sitoplazma

IMP

E) Sitoplazma

UMP
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52 – D

54 – E

Yeniden pürin sentezi esnasında üretilen ilk nükleotid inozin
monofosfattır.

Sitoplazmik karbamoil fosfat sentetaz enzimi pirimidin sentezinin kontrol enzimidir.

53. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikoprotein yapıda
değildir?
A) Östriol

B) TSH

C) LH

D) FSH

E) HCG
55. Yapısında ribitol fosfat ve gliserol fosfat içeren bakteri
hangisidir?

53 – A
TSH, LH, FSH ve hCG birbirine yapısal olarak çok benzeyen glikoprotein yapıda hormonlardır. Adenilil siklazı aktive ederek
hücre içi etkilere yol açarlar. Östriol ise steroid yapılı hormonur.

A) E.coli
B) Proteus spp.
C) Bordetalla pertussis
D) Brucella abortus

54. Sitoplazmik karbamoil fosfat sentetaz enzimi için doğru olan ifade hangisidir?

E) Listeria monocytogenes
55 – E

A) Azot kaynağı olarak serbest amonyağı kullanır

Seçeneklerde yer alan Listeria monocytogenes Gram pozitif
bir basildir. Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı yapısında
teikoik asit (ribitol fosfat ve gliserol fosfat polimerlerinden
oluşur) bulunur. Diğer seçeneklerdeki bakteriler Gram negatif
bakteriler olup, hücre duvarı yapısında teikoik asit içermezler

B) N-Asetilglutamat tarafından aktive edilir
C) Üre sentezinde yer alır
D) Pürin sentezine katılır
E) Pirimidin biyosentezine katılır

www.tusem.com.tr
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56. Aşağıdakilerden hangisi antiseptik solüsyon olarak kullanılabilir?
A) Gluteraldehit 			

B)

Perasetik asit			

D) Klorheksidin 			

E)

Hidrojen peroksit

C) Formaldehit

56 – D
Seçeneklerde yer alan klorheksidin antiseptik bir solüsyondur. Diğer seçenekelerde yer alan kimyasal maddelerden gluteraldehit, perasetik asit ve hidrojen peroksit yüksek düzey dezenfektan, formaldehit ise sterilizasyonda kullanılabilen gaz yapıda kimyasal maddedir.
Dezenfektanlar

Bakteri

Virus

Fungus

Bakteri
Sporu

M.
tbc

Kullanım alanı

Aldehitler (Gluteraldehit vb)

+

+

+

+

+

Endoskop ve solunum aletleri

Klorin (sodyum hipoklorid vb)

+

+

+

+

+

Kritik aletler ve yüzey dezenfeksiy

Hidrojen peroksid

+

+

+

+

+

Kontak lens ve cerrahi implantlar

Quarterner amonyum bileşikleri (katyonik deterjanlar,
benzalkonyum klorid vb)

+/-

+/-

+/-

-

-

Gıda ve yüzey dezenfeksiyonu

Fenolik bileşikler (Heksaklorofen, kresol vb.)

+

+/-

+

-

+

Bazı sabunlarda heksaklorofen bulunur

Alkol (etil, izopropil vb)

+

+

+

-

+

El ve yüzey temizliği

İyodofor [iyodin, Polividon iyodin (batikon)]

+

+

+

-

+

Cerrahi el ve yara temizliği

Klorheksidin

+

+

+

-

+

El temizliği

Triklosan

+

+

+/-

-

+/-

Bazı sabun ve diş macununda var

Parachlorometaxylenol

+/-

+/-

+

-

+/-

El yıkama ürünlerinde var

Antiseptik ajanlar

57. Antipsödomonal etkinliği olmayan antibiyotik hangisidir?
A) Seftazidim 			

B)

Piperasilin 			

D) Doripenem 			

E)

Seftriakson

C) Tikarsilin

57 – E
Seçeneklerde yer alan seftriaksonun Pseudomonas aeruginosa’ya karşı etkinliği yoktur. Diğer seçeneklerde yer alan antibiyotiklerin ise antipseudomonal etkinliği vardır. Kinolon grubu antibiyotiklerden antipseudomonal etkinliği olan siprofloksasindir.
58. Amplifikasyon yöntemi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polimeraz zincir reaksiyonu

B)

Dallanmış DNA			

D) Hibrit yakalama			

E)

Western blot testi

C) Ligaz zincir reaksiyonu

58 – E
Seçeneklerde yer alan Western blot testi hibridizasyon testidir. Diğer seçeneklerde yer alan yöntemler amplifikasyon yöntemleridir
59. Laktozu fermente etmeyen, hareketsiz enterik basil hangisidir?
A) E.coli 			

B)

Klebsiella pneumoniae 		

D) Shigella sonnei 			

E)

Salmonella typhi

C) Proteus vulgaris

59 – D
Shigella sonnei laktoz negatif ve hareketsiz enterik basildir. Diğer seçenekelrde yer alan E.coli ve Klebsiella laktoz pozitiftir,
Proteus ve Salmonella typhi laktoz negatif ve hareketlidir.
Shigella: Basilli dizanteri etkenidir. Enfektif dozu oldukça düşük olduğundan en bulaşıcı diyare etkenlerinden biridir (10- 100
bakteri). Shigella dysenteriae’da 10 bakteri, Shigella flexneri ve Shigella sonnei’de 100- 200 bakteri alınması hastalığa yol açabilir
(Salmonella ve Vibriyo’da 105 ve 108). Yalnız insanlar bu bakterinin doğal konağı ve rezervuarıdır. Shigella gastrointestinal sistem
flora elemanı değildir.
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60. Turist ishaline en sık neden olan bakteri hangisidir?

62 – D
Soruda Corynebacterium minitissimum’un özellikleri tanımlanmaktadır.
Corynebacterium minutissimum
Non lipofiliktir ve asidorezinstan boyanır. Eritrazma (süperfisiyel cilt enfeksiyonu) etkenidir. Genellikle koltuk altı ve kasık gibi kıvrım bölgelerinde kırmızı- kahverengi kaşıntılı veya
asemptomatik olabilen lezyonlara neden olur. Bu durum kasık
mantarıyla (Tinea cruris) karıştırılabilir. Ayrım için wood (uv
ışığı) ışığıyla kırmızı refle veren lezyonların gösterilmesi eritrazmayı düşündürür. Tedavide eritromisin kullanılır.

A) Klebsiella oxytoca
B) Proteus vulgaris
C) ETEC
D) Enterobacter cloacae
E) E.coli O157 H7
60 – C
Turist ishaline en sık neden olan bakteri Enterotoksijenik E.
coli (ETEC)’dir.
E. coli türü

Etki mekanizması

Klinik

Enterotoksijenik
E. coli (ETEC)

Plazmid’le kodlanan
iki tür toksini var. Isıya
duyarlı (Labil toksin=
LT) toksin kolera toksini
gibi GM1 gangliozite
baglanarak ADP
ribozilasyonuyla adenilat
siklazı aktive eder. Isıya
dirençli (Stabil toksin=
ST, 100°C de 30 dakika’da
tahrip olur) toksin
guanilat siklazı aktive
ederek cGMP’yi arttırarak
sekretuar ishal yapar.

Turist ishalinin en sık
etkeni.
Aniden başlayan sulu
ishal ve abdominal
kramp. 1-3 gün içinde
iyleşir.

63. Yüzme havuzu granülomu etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mycobacterum marinum
B) Adenovirus
C) Nocardia asteroides
D) Pseudomons aeruginosa
E) Chlamdia trachomatis
63 – A
Yüzme havuzu granülomu etkeni Mycobacterum marinum’dur.
M. marinum: Yüzme havuzu granülomu (balık tankı granülomu) etkenidir. Kontamine balık tankı, akvaryum veya tuzlu
sudan travma sonucu bulaşır. Genellikle ekstremitelerde etkenin girdiği cilt bölgesinde gözlenen papülonodüler lezyon zamanla ülserleşebilir. Lenf bezlerinin tutulumuyla karakterize
ve sporotrikoza benzer bir klinik tabloyada neden olabilir. Aydınlıkta sarı pigment oluşturması ve 30 oC’de üremesi önemli
özelliğidir. Tedavide rifampin ve etambutol kombinasyonu ile
birlikte genellikle cerrahi tedavi gereklidir.

61. Zoonotik bir enfeksiyon etkeni olup, fare ısırığı sonucu
bulaşan, kültürde üretilemediği için tanısı Gram boyama ile konulan Gram negatif bakteri hangisidir?
A) Mycobacterium bovis
B) Treponema pallidum
C) Rickettsia typhi (mooseri)
D) Spirillum minus
E) Ricketsia rickettsi
61 – D

64. İntertisiyel keratit, sağırlık ve testlere dişi aşağıdaki
hastalıklardan hangisinde görülür?

Soruda fare ısırığı hastalığı etkeni olan Spirillum minus tanımlanmaktadır.
Mycobacterium leprae, Trephonema pallidum (sifiliz) ve Spirillum minus’un kültürü yapılamamıştır.

A) Whipple hastalığı

B) Weil hastalığı

C) Lyme hastalığı

D) Konjenital sifiliz

E) Lepramatöz lepra
64 – D
İntertisiyel keratit, sağırlık ve testlere dişi konjenital sifilizin
bulguları olup, Hutchinson triadı olarak isimlendirilir.

62. En sık kasık bölgesinde görülen, Tinea inguinalis (kasıktaki yüzeyel dermatofit enfeksiyonu) ile karışabilen,
Wood ışığıyla kırmızı röfle veren, hem Gram pozitif
hem de EZN ile boyanan bakteri hangisidir?

Konjenital sifiliz: Fötüse bulaş ilk trimestirden sonra daha sık
görülür. Primer (%30), sekonder (%60) ve latent sifilizin erken
(%40) ve geç (%7) döneminde anneden bebeğe geçebilir. Perinatal ölüm oranı %40’dır. Mortalitesi en yüksek konjenital
enfeksiyon etkenidir. Doğumdan en az 30 gün önce anneye
tedavi verilmelidir.

A) Propionibacterium acnes
B) Nocardia asteroides
C) Erysipelotrix rhusiopathiae
D) Corynebacterium minitissimum

Yenidoğanda en erken belirti burunda septal defekt ve kanlı
rinittir.

E) Vibrio vulnificus

www.tusem.com.tr
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65. Aflatoksini ile hepatosellüler karsinoma neden olabilen etken aşağıdakilerden hangisidir?

67. Antifungal ilaç ve kullanım endikasyonu eşleştirmesinde yanlış olan seçenek hangisidir?

A) Penicillium marneffei

Antifungal ilaç

B) Aspergillus flavus

Endikasyonu

A) Amfoterisin B	İnvaziv kandidiyazis ve
aspergillozis

C) Sporothrix schenckii

B) Flukonazol	Aspergillus, Zygomyces ve
fusarium türleri

D) Aspergillus fumigatus
E) Fusarium solani
65 – B
Aspergillus flavus mikotoksini olan aflatoksini ile hepatosellüler karsinomaya nende olabilir. Aflatoksin bilinen en güçlü
doğal karsinojen maddedir.

C) Kaspofungin

Candida ve Aspergillus türleri

D) Flusitozin

Cryptococcus neoformans

E) Terbinafin

Dermatofit enfeksiyonları

67 – B
Aspergillus, Zygomycetes ve Fusarium türleri flukonazole doğal dirençlidir.

Diğer mikotoksinler ve yaptıkları hastalıklar;
Fumonizin ösofagus kanseri yapar TUS

Diğer seçeneklerde yer alan eşleştirmeler doğrudur.

Claviceps purpurea (çavdar mahmuzu) enfekte çavdarın yenmesi ergotamine bağlı zehirlenme bulguları, gangren, konvülzyon

Tablo: Antifungallere doğal dirençli mantarlar

Strinin: Nefropatiyle seyreden Sarı pirinç hastalığı

Antifungal Flukonazol

Okratoksin: Balkan nefropatisi, üroepiteliyal tümör

Dirençli
mantar

66. Makrofajlar içinde intrasellüler çoğalan ve 25°C’de küf
formu besi yerinde kırmızı pigment oluşturan fırsatçı
mikoz etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

Flusitozin

Ketakonazol Amfoterisin B

Aspergillus
Aspergillus Aspergillus
türleri (spp.) Dimorfik
C. crusei
mantarlar
C. galabrata*
Zygomycetes
spp.
Fusarium spp.

Dermatofitler
(poliyenlere
dirençlidir)
Aspergillusterreus
Candidalusitaniae

A) Hortaea werneckii
B) Trichosporon beigeii
C) Trichophyton rubrum
D) Penicillium marneffei
E) Histoplasma capsulatum
66 – D
Soruda fırsatçı mikoza neden olan Penicillium marnefei tanımlanmaktadır. Bu mantarın 25°C’de küf formu besiyerinde
kırmızı pigment oluşturur. Dimorfik mantarlar ve yaptığı hastalıklar Tablo’da gösterildi.
Tablo: Dimorfik mantarlar
Dimorfik Mantarlar

Yaptığı
hastalıklar

Tedavi

Histoplasmacapsulatum
Blastomycesdermatidis
Paracoccoidesbrasiliensis
Coccidiodesimmitis

Sistemik
mikoz

Sporothrixschenckii

Deri altı
mikozu

Penicilliummarneffei

Fırsatçı
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.

68. Virüsler ve konak hücrelerdeki reseptörleri eşleştirmesinde yanlış olan hangisidir?
Virüs

15

Reseptörü

A) Parvovirüs B19

Eritrosit P antijeni

B) İnfluenza virüsü

ICAM-1

C) Kuduz (Rabies)

Asetil kolin

D) Kızamık (hemaglütinin)

CD46 (Makrofaj)

E) Epstein Barr virus

CD21 (B lenfoısit) ve C3d
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68 – B

70. Parvovirüs B19 aşağıdaki klinik tablolardan hangisine
neden olmaz?

İnfluenza (grip) virüsü konak hücrede siyalik asit reseptörüne
tutunur. Diğer seçeneklerde yer alan eşleştirmeler doğrudur.

A) Çocuklarda eritema infeksiyozum (5. Hastalık)

Tablo: Bazı virüsler için belirlenmiş özgül reseptörler

B) Kronik hemolitik anemili hastalarda aplastik kriz

Virüs

Reseptör

C) İmmun yetmezlikli hastalarda kronik hemolitik anemi

HIV (gp 120)

Primer: CD4 (T lenfosit ve makrofaj) ve
Sekonder: Kemokin reseptörü (CXCR4 ve
CCR5)

D) Erişkinlerde artrit ve artralji

Parvovirüs B19

Eritrosit P antijeni

E) Perikardit
70 – E

Influenza (hemaglutinin) Siyalik asit

Perikardit ve miyokardite en sık neden olan virüs Coxsackie B
virüstür. Coxsackie B aynı zamanda pankreatite neden olabilir,
Diabetes mellitus etiyolojisinde rol alır.

Ebstain Barr (gp 350 ve
gp 220)

B lenfositlerinde bulunan CD21 aynı
zamanda kompleman (C3d) reseptörüdür

Kızamık (hemaglutinin)

CD46 (Makrofaj)

Polio

Epitel hücrelerinde bulunan immün
globülin süper aile proteini (VAP)

Kuduz (gp G)

Asetil kolin reseptörü (Nikotinik)

Konakçı

Klinik

Rinovirüs (VP 1, 2 ve 3
kompleksi)

Major grup: ICAM-1 (intrasellüler adezyon
molekülü-1)
Minör grup: VLDL- R (düşükdansiteli
lipoprotein reseptörü)

5. Hastalık (Erythema
infectiosum)

Çocuk

Deri döküntüsü

Erişkin

Artralji- artrit (RA’e benzer)

Kronik hemolitik
anemililerde

Geçici aplastik kriz

İmmünyetmezliklilerde

Kronik anemi

Fetüste

Hidrops fetalis

HBV

IgA reseptörü

Herpes simpleks

Fibroblast growth faktör, heparan sülfat

Tablo: Parvovirüs B19 enfeksiyonları

71. CD4+-T lenfositlerin yüzeyinde bulunan CD2 molekülü
ile makrofajlarda bulunan hangi molekül bağlanır?

69. Hem sitoplazmada hem de çekirdekte inklüzyon cisimciği oluşturan virüsler hangisidir?
A) CMV, Adenovirus
B) Rubella, CMV

A) ICAM-I

B) CD3

C) TCR

D) LFA-3

E) B7

C) Rubeola, CMV

71 – D
T lenfositlerde bulunan CD2 reseptörü (koyun eritrositleri
ile rozet oluşturur) antijen sunan hücreler (makrofaj, doku
makrofajı)’deki adezyon moleküllerinden LFA-3 ile etkileşir.

D) CMV, Vaksinia
E) Adenovirus, rubeola
69 – C
Seçeneklerde yer alan Rubeola (Kızamık) ve sitomegalovirüs
(CMV) hem çekirdekte hem de sitoplazmada inklüzyon cisimciği
oluşturur. CMV’nin inklüzyon cisimciği baykuş gözü şeklindedir.

72. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi endojen pirojen özelliğe sahiptir?
A) TGF-beta

B) İnterferon gamma

C) IL-1

D) IL-5

E) IL-4
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72 – C

74. Giardia intestinalis (lamblia) hakkında yanlış olan ifade
hangisidir?

Sitokinlerden endojen pirojen özellik gösterenler; TNF-alfa,
IL-1 ve IL-6’dır. Bu sitokinler PGE2 aracılığı ile termoregülasyon
merkezini uyararak ateşe neden olur. Bazı sitokinler ve önemli
özellikleri Tablo’da verilmiştir.

A) Dört çekirdekli kist formu fekal – oral yolla bulaşır.
B) Trofozoid formu iki çekirdekli ve flajellalı olup armuta benzer

Tablo: Sitokinler ve etki mekanizması
Sitokin

Kaynak

TNF- alfa
Makrofaj,
(TNF-β= lenfotoksin) T lenfosit

C) Duodenumda yağ emilimini bozarak steatore ve malabsorbsiyona neden olur.

Fonksiyon
TNF-alfa enflamasyonda ilk
salgılanan sitokindir.
Düşük konsantrasyonda: Nötrofil
aktivasyonu ve endotel hücrelerine
adezyon. Yüksek konsantrasyonda:
septik şok, nekroz ve tümör. Yağ ve
kaslarda katabolik aktiviteye sahip
olduğundan kaşeksin de denir
(lipoproteinlipazıinhibe eder).
Endojen pirojendir

İnterlökin 1

Makrofaj

Hipotalamus: Ateş (endojenpirojen)
PGE2 yapımını arttırarak.
Karaciğer: Akut faz reaktanlarının
sentezi

İnterlökin 2
(TCGF)

Th1

Otokrin hücre proliferasyonu,T hücre
büyüme faktörü(T cellgrowthfactor)
Th, Tc ve B lenfosit aktivasyonu

İnterlökin 3

Th2

Multipotent kök hücrelere etki
ederek hematopoezi uyarır.

İnterlökin 4
(BCGF)

Th2, mast
hücresi

Th2 artışı. B lenfositlerin çogalması
(humoralimmüniteyi arttırır).
İzotipswich (IgG4) ve IgE artışı
(anaflatik tip hipersensitivite
reaksiyonu Tip-1’e yatkınlık). Makrofaj
ve Th aktivasyonunun inhibisyonu
sonucunda gama- interferon, IL-12 ve
TNF üretiminin engellenmesi.

İnterlökin 5(BCDF)

Th2

B lenfositlerin farklılaşması.
Eozinofil (allerjik tip hipersensitivite
reaksiyonu) ve IgA artışı.

İnterlökin 6

Th2,
makrofaj

Karaciğerde akut faz reaktanlarının
sentezi, B lenfosit proliferasyonu,
Myeloma (neoplastik plazma hücresi)
ve bunun derivesi olan monoklonal
antikor üreten hibridoma gelişimine
neden olur.

D) Tedavisinde mebendazol ilk tercih ilaçtır.
E) Tanısında duodenum tubajı veya enterotest (ip testi) kullanılabilir.
74 – D
Giardiyazis tedavisinde metronidazol ve türevleri kullanılır. Mebendazol nematod (yuvarlak solucan) infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler doğrudur.

75. Hipokrom mikrositer anemi (demir eksikliıği) anemisi
olan bir çocukta dışkıda helmint yumurtaları saptanmışsa etken aşağıdaki nematodlardan hangisi olabilir?
A) Enterobius vermicularis
B) Giardia intestinalis
C) Ascaris lumbricoides
D) Ancylostoma duodenale
E) Toxocara cati
75 – D
Soruda kancalı kurtlar (Necator americanus ve Ancylostoma
duodenale) tanımlanmaktadır. Her iki helmint de ince barsaklarda kanamaya ve demir eksikliği anemisine neden olur. Kancalı kurtlar filariform larvaların cildi delmesi (penetrasyonu)
ile bulaşır, dışkıda parazitin yumurtaları görülerek tanı konur.

73. İmmunglobulinin antijen bağlayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

76. Köpeklerin kesin konak, insan ve koyunların ise ara
konak olduğu, yumurtalarının ağız yoluyla alınmasıyla
bulaşan, en sık karaciğeri tutan, tanısı karaciğer biyopsisi, ultrasonografisi ve serolojik testlerle konabilen
sestod hangisidir?

A) Fc parçası
B) Fab parçası (VH ve VL bölgesi)
C) Epitop
D) H (Ağır) zincir

A) Ancylostoma caninum

E) L (Hafif) zincir

B) Toxocara canis

73 – B

C) Echinococcus granulosus

İmmunglobulin molekülünde antijen bağlayan kısım Fab bölgesi VH (ağır zincirin aşırı değişken bölgesi) ve VL bölgesi (hafif
zincirin aşırı değişken bölgesi)’nden oluşur. Bu bölgede antijenin epitop kısmıyla bağlanan kısma paratop adı verilir.

D) Toxocara cati
E) Hymenolepis nana
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76 – C

•

Hemosiderin, hemoglobinden derive olan altın sarısı
veya kahverengi bir pigmenttir. Lokal birikim nedeni kanamadır. Sistemik birikimine hemosiderozis denir ve majör 3 nedeni vardır: Hemolitik anemi, Kan transfüzyonları,
Hemorkromatozis.

•

Ochronosis (Alkaptonüri): Homogentisik asit birikimi ile
olur. Homogentisik asit oksidaz enzim defekti ile oluşur.
Yüz ve kıkırdak dokusunda siyah pigment görünür.

Soruda Echinococcus granulosus’un karaciğerde neden olduğu kist hidatik tanımlanmaktadır. Tedavisinde albendazol ve
kistin cerrahi olarak çıkarılması uygulanabilir.

78. Aşağıdaki kalıtsal lökosit fonksiyon bozukluğu hastalığı
ve temel bozukluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kronik Granülomatöz Hastalık- Fagosit oksidaz eksikliği
77. Doksan yaşındaki erkek hastaya karaciğer biyopsisi yapılmış ve histopatolojik değerlendirmede hepatosit sitoplazmasında lipid-protein karışısımı sarı-kahverenkli
birikimler gözlenmiştir.

B) Lökosit Adezyon Defekti tip 1- CD11/CD18 eksikliği
C) Lökosit Adezyon Defekti tip 2- Fukozil transferaz enzim eksikliği
D) Chediak–Higashi hastalığı- LYST gen mutasyonu

Bu hastada birikimi gözlenen en olası madde aşağıdakilerden hangisidir?

E) Hiper IgE Sendromu- SLAM gen mutasyonu

A) Melanin

78 – E

B) Trigliserid

SLAM gen mutasyonu, X’e bağlı lenfoproliferatif hastalıkta
izlenir. Hiper IgE sendromunda STAT3 gen mutasyonu (OD)
ve DOCK8 (OR) mutasyonları izlenir. STAT3 mutasyonu ayrıca büyük granüler lenfositik lösemi ve kronik mukokütanöz
kandidiyazis ile ilişkilidir.

C) Hemosiderin
D) Lipofuscin
E) Antrakotik karbon pigmenti

Diğer seçenekler, kalıtsal lökosit fonksiyon bozuklukları ve
eşlik eden patolojilerin iyi bilinmesi gerekmektedir.

77 – D
Lipofuscin pigmenti, serbest oksijen ve toksik radikallerin
etkisiyle biriken lipid ve protein karışımı sarı-kahverengi bir
maddedir. Yaşlılıkta ve atrofide birikir. Özellikle karaciğer ve
myokartta birikir. Soruda hastanın ileri yaşlı olması en önemli
ipucudur. Antrakozis pigmenti de kahverenkli bir pigmenttir
fakat akciğerde birikim gözlenir. Hemosiderin de kahverenkli
bir pigmenttir fakat hemolitik anemi gibi hemoglobin yıkımı
durumları ve kan transfüzyonlarında birikim gözlenir.
Hücre içi pigment birikimi ile ilgili TUS’ta soru çıkmasını beklediğim önemli noktalar:
•

Tüm dünyada en sık biriken ekzojen pigment karbondur.

•

Antrakozis sigara, kirli hava ve kömür işçiliğinde biriken
ekzojen bir pigmentdir. Akciğerde ve lenf düğümlerinde
birikimi gözlenir.

•

Lipofuscin pigmenti serbest oksijen ve toksik radikallerin
etkisiyle biriken lipid ve protein karışımı sarı-kahverengi
bir maddedir.

•

Lökosit Adezyon Defekti tip 1 hastalığında, CD11/CD18
yani LFA1/MAC1 eksikliği gözlenmektedir.

•

Lökosit Adezyon Defekti tip 2 hastalığında, Sialy Lewis X
glikoproteinini kodlayan fukozil transferaz enziminde
mutasyon gözlenmektedir.

•

Chediak –Higashi hastalığında LYST gen mutasyonu izlenir.

•

Kronik Granülomatöz Hastalıkta fagosit oksidaz eksikliği
mevcuttur.

79. Aşağıdaki inflamatuar mediyatörlerden hangisi makrofajlar tarafından mikroorganizmaların öldürülmesi ve
vasküler düz kas gevşemesi aşamasında rol oynayan
bir mediatördür?
A) Histamin
B) cGMP

•

Lipofuscin pimenti yaşlılık ve atrofide birikir.

C) NO

•

Melanin tek endojen siyah-kahverenkli pigmenttir. Tirozin oksidasyonu sonucu gözlenir.

D) Bradikinin
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79 – C
Nitrik oksit, makrofajlarda bulunun i-NOS enzimi ile Arginin’den
sentezlenir ve oksijen radikalleri ile birleşerek mikroorganizmaların öldürülmesinde rol oynar. Nitrik oksit ayrıca endotel hücrelerinde e-NOS enzimiyle sentezlenerek guanilat siklazı aktive
ederek cGMP’yi arttırıp düz kas gevşemesi sağlar.
Nitrik oksit’in fonksiyonları:
•

•

Notch sinyal yolu: Yeni damar dallanma oluşumuna katkı
sağlar.

•

ECM proteinleri: Stabilizasyon için gereklidirler.

•

Matriks metaloproteinazlar: Yeni damar oluşum bölgesini hazırlayarak anjiyogenezise yardımcı olurlar.

81. Von Willebrand eksikliği olgularında temelde hemostazın hangi basamağında sorun vardır?

İnflamasyonda dual etkisi vardır. Damarlarda vazodilatasyon yapar ve inflamasyonun vasküler yanıtına yardımcı
olur, bir yandan da inflamasyonun sellüler komponentlerini inhibe eder.

A) Platelet kontraksiyonu
B) Platelet adezyonu
C) Platelet agregasyonu

 Lökositlerin birikimini engelleyerek antiinflamatuar
etki gösterir.

D) Sekonder hemostatik tıkaç oluşumu
E) Vazokonstrüksiyon

 Trombosit aggregasyonu ve adezyonunu azaltır.
•

Septik şokta vasküler düz kas gevşetici etkisi ile hipotansiyondan ve myokardiyal kontraktiliteyi azaltıcı etki gösterir. (İ-NOS)

•

Aktive makrofajlarda mikrobisidal etki gösterir.

•

Mast hücre aracılı inflamasyonu azaltır.

•

Endojen inflamatuar cevabı azaltıcı etki gösterir.

81 – B
Von Willebrand faktör özellikle trombositlerin adezyonu aşamasında rol oynar. Von Willebrand faktör eksikliği durumlarında trombosit adezyonu aşamasında sorun gözlenir.
Von Willebrand eksikliği ile ilgili TUS’ta soru çıkmasını beklediğim önemli noktalar:

80. Aşağıdakilerden hangisi anjiyogenezis sürecinde rol
oynayan mediyatörlerden biri değildir?
A) Notch sinyal iletim yolağı
B) PDGF

•

Trombosit adezyon defekti sonuç
hemostaz’ın bozulduğu bir patolojidir.

•

Sıklıkla Otozomal dominant geçişlidir. (Tip 3 formu OR geçişlidir)

•

İnsanda en sık saptanan herediter koagulasyon anomalisi
vWF eksikliğidir. Hafif kanamalar gözlenir. (Hemofiliden
temel farkı !)

•

Tip 1 en sık gözlenen tiptir. Tip 3 en kötü prognozlu olan
ve OR geçişli olan tiptir.

•

Tip 2, vWF kalite bozukluğu ile giden tiptir.

•

Ristocetin kofaktör aktivite testi ile vWF serum seviyesi
belirlenir.

•

vWF faktör VIII stabilizasyonunda da rol oynadığı için,
faktör VIII eksikliği de eşlik edebilir. Özellikle tip 3 de gözlenir ve ağır kanamalar eşlik eder.

•

Tip 1 ve Tip 3 formlarında PTT uzar.

•

En sık izlenen bulgular epistaksis, menoraji ve yaralarda
gözlenen aşırı kanamalardır.

•

Sıklıkla cerrahi prosedür sonrası düzelmeyen kanamalar
sonrası tanı konur. Bu durumlarda vWF salınımını stimüle
eden dezmopressin ya da plazma tranfüzyonu yapılmalıdır.

•

Ayrıca von Willenbrand faktör CD31 ile birlikte endotel
hücre markerı olarak kullanılır.

•

vWF polimerlerini parçalayan ADAMTS-13 eksikliğinde
vWF polimerleri kanda birikir bu trombosit adezyonu ve
aggregasyonuna neden olarak Trombotik Trombositopenik Purpura hastalığı gelişir.

C) TGF-beta
D) VEGF
E) PAF
80 – E
PAF, anjiyogenez sürecinde rol oynayan bir faktör değildir.
Anjiyogenezde rol oynayan mediyatörler:
•

VEGF (özellikle VEGF-A): Endotel hücre proliferasyonu ve
maturasyonu tetikler. NO üretimini stimüle ederek vazodilatasyona yardımcı olur.

•

FGF (özellikle FGF2): Endotel hücre proliferasyonunu tetikler. Ayrıca yara yerine epitel hücre migrasyonunu uyarması için makrofaj ve firoblast göçüne yardımcı olur.

•

Anjiyopoetinler (Ang1 ve 2): Anjiyogenezde ve yeni damarların matürasyonunda rol oynar. (perisit, düz kas hücre göçü ve kollojen doku depolanmasını uyarak yeni oluşan damarı stabilize ederler). Endotel hücreleri üzerindeki
tie2 reseptör ile etkileşir.

•

PDGF: Düz kas hücre göçüne yardımcı olur.

•

TGF-beta: Son aşamada endotel hücre proliferasyonu ve migrasyonu inhibe ederek ECM proteinlerinin birikimini sağlar.

19

olarak

Primer

www.tusem.com.tr

Temel Bilimler / T 49 - 7

82. Tübüler yapılar/bez yapıları oluşturan benign epitelyal
tümörlere ne ad verilir?

84. Monosit ve makrofajları tanımak için kullanılan spesifik temel marker aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adenom

B) Hamartom

A) CD1a

B) CD3

C) Papillom

D) Sarkom

C) CD21

D) CD38

E) CD68

E) Karsinom

84 – E
Monosit ve makrofajları tanımamıza yarayan spesifik temel
marker CD 68’dir.
• Langerhans hücreleri tanımamıza yarayan spesifik temel
marker CD1a’dır.
• T lenfositleri tanımamıza yarayan spesifik temel marker
CD3’tür.
• T lenfositlerinde antijene spesifik monoklonalite oluşumunu sağlayan TCR’dir.
• B lenfositlerde antijene spesifik monoklonalite oluşumunu sağlayan BCR’dir. BCR’ye yardımcı olan ve sinyal iletiminde sorumlu olan ayrıca iki reseptör vardır. Bunlar Igα
(CD79a) veIgβ (CD79b)dır.
• B lenfositleri tanımamıza yarayan spesifik temel marker
CD 19 ve CD 20’dir.(pan-B hücre markerı)
• NK hücrelerini tanımamıza yarayan spesifik temel marker
CD 56’dır.
• Plazma hücrelerini tanımamıza yarayan spesifik temel
marker CD 38 ve CD 138’dir.
Diğer önemli CD’ler:
• T lenfositlerinin yüzeyinde bulunan ve B lenfositlerdeki
CD40’a yapışarak IgM dışında IgA, G ve E üretimlerine neden olan reseptör CD 154’tür. (CD 40L) (Eksikliğinde HiperIgM sendromu gözlenir)
• EBV’nin ve komplemanların B lenfositi üzerinde yapıştıkları reseptör CD 21’ dir. (Kompleman Reseptör 2, CR2)

82 – A
Tübüler yapılar oluşturarak gelişen (bez yapıları oluşturan) benign epitelyal tümörlere adenom denir.
Benign ve malign tümörlerin isimlendirmesi ile ilgili TUS’ta
soru çıkmasını beklediğim önemli noktalar:
•

Adenomatöz yapılara kist eşlik ederse kistadenom denir.
En sık over, apendiks ve pankreas’ta izlenir.

•

Epitelyal tümörlerin malign formuna karsinom denir.

•

Parmak benzeri çıkıntıların gözlendiği benign epitelyal tümörlere papillom, mukozadan gelişenlere polip denir.

•

Bez yapılar içeren poliplere adenomatöz polip denir. Polip
inflamasyon kaynaklı ise inflamatuar polip denir.

•

Benign mezenkimal tümörler’de kaynaklandığı dokunun sonuna om/oma eki getirilir. (Fibrom, Osteom, Kodrom vb…)

•

Malign mezenkimal tümörlere sarkom denir.

83. Kronik myeloid lösemilerde aşağıdaki genlerden hangilerinin füzyonu sonrası tirozin kinaz aktivasyonu gelişir?
A) Brc-abl füzyonu
B) Eml-alk füzyonu
C) Pax8-pparg gen füzyonu
D) Mect-maml gen füzyonu

85. On beş yaşında erkek hasta halsizlik nedeniyle değerlendiriliyor. Yapılan incelemede kalpte üfürüm saptanıyor
ve sonrasında mitral yetmezlik olduğu anlaşılıyor. Hastaya romatizmal kardit tanısı konuyor ve daha öncesinde
geçirmiş olduğu A grubu beta hemolitik streptokok farenjiti nedeniyle bu hastalığın geliştiği söylenir.

E) Myc-IgH füzyonu
83 – A
KML ve ALL olgularında gözlenen t(9;22) bcr-abl füzyonu sonrası tirozin kinaz aktivasyonu gözlenir. Diğer seçenekler:
Eml-alk füzyonu Akciğer adenokarsinomlarında gözlenir
ve iyi prognoz göstergesidir. ALK gen mutasyonu ayrıca
anaplastik büyük hücreli lenfoma ve nöroblastoma’da
gözlenir.

Bu hastada streptokok kaynaklı kardit gelişimi hangi
mekanizmayla açıklanabilir?

•

Pax8-pparg gen füzyonu, foliküler tiroid karsinomlarında
t(2;3) sonrası gözlenir.

B) T helper hücre sayısında azalma sonucu immün süpresyon yetersizliği

•

Mect-maml gen füzyonu, tükrük bezinin mukoepidermoid karsinomunda t(11;19) sonrası gözlenir.

C) Kompleman aktivasyonu

•

•

A) Streptokok proteinleri ile kardiyak proteinlerin moleküler benzerliği

D) Aşırı antijen birikimi nedeniyle gelişen hipergammaglobulinemi

Myc-IgH füzyonu, burkitt lenfoma olgularında t(8;14)
sonrası gözlenir.

www.tusem.com.tr

E) Artmış hücresel yanıt
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85 – A
Moleküler benzerlik nedeniyle önceden streptokok enfeksiyonu nedeniyle üretilmiş antikorların kardiyak hasara neden olması
bu hastalığın patogenezinde suçlanmış temel noktadır. Bu vakada tariflenen patoloji romatizmal kardittir. Romatizmal kardit tip 2
hipersensitivite reaksiyonu örneğidir.
•

Otoantikor kaynaklı doku hasarı tip 2 hipersensitivite ile ilişkilidir.

•

Hücre yüzeyindeki reseptörlere karşı gelişen otoantikorların inflamasyon ve hücre hasarına neden olmadan reseptör fonksiyonlarını bozduğu iki önemli otoimmün hastalık vardır: Myasthenia Gravis (reseptör fonksiyonları azalır) ve Graves (reseptör
fonksiyonları artar).

Antikor- aracılı hastalık (tip II hipersensitivite) örnekleri
Hastalık

Hedef antijen

Otoimmün hemolitik anemi

Eritrosit membran proteinleri (Rh ve Eritrositlerin opzonizasyonu ve fagositozu
I antijen)

Mekanizma

Belirtiler

Otoimmün trombositopenik Trombosit membran proteinler (Gp Trombositlerin opzonizasyonu ve fagositozu
purpura
2b3a;integrin)

Hemoliz, anemi
Kanama

Pemfigus vulgaris

Epidermal hücrelerin intersellüler Proteazların antikor aracılı aktivasyonu, intersellüler Deride büller
aktivasyonu (epidermal kaderin)
adezyonlarda kopma

ANCA(+) vaskülitler

Nötrofil granül proteinleri (proteinaz Nötrofil degranülasyonu ve iltihap
3, myeloperoksidaz)

Vaskülit bulguları

Goodpasture sendromu

Akciğer ve böbrek bazal membran Kompleman ve Fc reseptör aracılı inflamasyon
(COL4alfa3)

Nefrit, hemorojik alveolit

Akut romatizmal ateş

Streptokok hücre duvarı antijeni, İnflamasyon ve makrofaj
antikor myokard antijeniyle çapraz
reaksiyon verir

Myokardit, artrit

Myasthenia Gravis

Asetil kolin reseptörleri

Antikor asetilkolin bağlanmasını baskılar, sereptörle- Kas zayıflığı, paralizi
ri downmodüle eder

Graves Hastalığı

TSH reseptörü

TSH reseptörlerinin antikor aracılı stimülasyonu

Hipertiroidizim

İnsulin rezistan diabetus

İnsülin reseptörü

Antikor insülinin dokulara bağlanmasını inhibe eder

Hiperglisemi, ketoasidoz

Pernisyöz anemi

Mide parietal hücreler, intrinsik faktör İntrensek faktörün nötrolizasyonu, azalmış B12 emilimi Anormal eritropoez, anemi

86. Arnold Chiari Tip 1 malformasyonuna eşlik eden spinal kord malformasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Syringomyeli			

B)

Diastematomyelia			

D) Sacral agenezis			

E)

Tethered cord sendromu

C) Myelomeningosel

86 – A
Syringomyeli, spinal kord içerisinde sıvı dolu kavitasyonların varlığı ile karakterizedir. Arnold Chiari tip 1 malformasyonu ile ilişkili
olarak ortaya çıkar. Ayırt edici klinik bulgusu ağrı hissi ve sıcaklık hissi kaybıdır.

87. Aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi Friedreich ataxia hastalarında gözlenmez?
A) Sensoryal nöropati			

B)

Kardiyomyopati			

C) Diyabet

D) Derin tendon reflekslerinde kayıp E) Ekstansör plantar refleks kaybı
87 – E
Freidreich ataxia hastalarında sık gözlenen klinik bulguar: Ataksi, spastisite, zayıflık, sensoryal nöropati, kardiyomyopati, diyabet, derin
tendon reflekslerinde kayıp izlenir, bazen ağrı, sıcaklık ve duyu kaybı da gözlenebilir. Tipik olarak ekstansör plantar refleks kaybı izlenmez.
•

7.10 ve 12. Kraniyal sinirlerde defekt izlenir.

•

Spinal kord dejenerasyonu gözlenir

•

Motor korteksteki Betz hücreleri hasarı gözlenir

•

Serebellar hasar izlenir.

21

www.tusem.com.tr

Temel Bilimler / T 49 - 7

88. Pankreas neoplazmları ve eşlik eden mutasyonlardan
hangisi yanlış olarak verilmiştir?

89 – A
Alkol mesane karsinomu için risk faktörü değildir.

A) Seröz kistik neoplazm: VHL gen mutasyonu

Mesane karsinomu risk faktörleri

B) Müsinöz kistadenom:KRAS ve p53 mutasyonu
C) İntraduktal papiller müsinöz kistadenom: BRAF ve
VHL mutasyonu

Sigara (3-7 kat) en önemli risk faktörü, anilin boyaları,
β-naftilamin, Şistozoma hematobium, kronik fenasetin, siklofosfamid, pelvik radyasyon kromozom 9 delesyonu

D) Solid pseudopapiller tümör: WNT sinyal yolu overekspresyonu (beta katenin-CTNNB1 mutasyonu)

Siklofosfamid mesane karsinomu riskini artırır. Ayrıca hemorojik
sistit nedenidir. (Adenovirüsler de hemorojik sistit’e neden olur).

E) Pankreas adenokarsinomu: CDKN2A
90. BRCA1 down regülasyonu aşağıdaki meme karsinomlarının hangisinde en fazla oranda gözlenir?

88 – C
İntraduktal papiller müsinöz kistadenomlarda GNAS ve
SMAD4 mutasyonları izlenir. Diğer seçenekler doğrudur.

A) Duktal karsinom

•

Pankreas adenokarsinomunda en sık izlenen tümör süpresör gen delesyonu CDKN2A (P16)’dır.

B) Lobüler karsinom

•

Pankreas adenokarsinomlarında en sık izlenen onkogen
RAS’dır.

D) Müsinöz karsinom

C) Apokrin karsinom
E) Medüller karsinom

Pankreasın kistik neoplazmları ile ilgili TUS’ta soru çıkmasını
beklediğim önemli noktalar:
•

Kistik neoplazmlar içerisinde erkeklerde daha sık olarak
gözlenen intraduktal papiller müsinöz kistadenomdur.

•

Kadın predominansı en yüksek olan tip müsinöz kistadenomdur.

•

Daima benign seyirli olan ve prognozu çok iyi olan seröz
kistadenomdur.

•

Seröz kistadenomlarda VHL gen mutasyonu izlenir.

•

Daha büyük kistik kitlelerle karakterize olan ve invaziv
karsinomların eşlik ettiği kistik neoplazm müsinöz kistadenomdur.

•

Müsinöz kistadenomlara en sık eşlik eden mutasyon RAS
mutasyonudur.

•

Histolojik olarak ovaryan stromaya benzer stromaya sahip olan müsinöz kistadenomdur.

•

Büyük pankreatik kanallardan gelişen ve ovaryan stromaya benzer stromaya sahip olan intraduktal papiller
müsinöz tümördür. Bu tümörlerde en sık GNAS ve SMAD4
mutasyonları izlenir.

•

90 – E
Medüller kanser olgularında BRCA1 promotöründe hipermetilasyon nedeniyle BRCA1 downregülasyonu %67 oranında
gözlenir.
BRCA1 mutasyonu taşıyıcılarında gelişen kanserlerin sadece
%13’ü medüller tiptedir. Fakat bu olguların yaklaşık %60’ında
medüller kansere benzer histolojik özellik gözlenir.
91. Aşağıdakilerden hangisi Metabolik yollarda (enzim,
iyon kanalları, transporter) defekte bağlı gelişen hastalıktır?
A) Osteoporozis
B) Osteopetrozis
C) Osteogenezis imperfekta
D) Osteomalazi
E) Paget hastalığı
91 – B
Osteopetrozis hastalığında osteoklastlardaki karbonik anhidraz II enziminde defekt vardır. Bu defekte sekonder kemik
rezorpsiyonu olmaz.

Lokal agresif seyirli ve daima beta-catenin/APC mutasyonlarının gözlendiği solid pseudopapiller tümördür.

89. Aşağıdakilerden hangisi mesane karsinomu için bir risk
faktörü değildir?
A) Alkol

B) Sigara

C) Beta-naftilamin

D) Pelvik radyasyon

92. En sık ektopik gebelik lokalizasyonu aşağıdakilerden
hangisidir?

E) Siklofosfamid kullanımı

www.tusem.com.tr

A) Over

B) Tuba uterina

C) Abdomen

D) Serviks

E) Servikovajinal bileşke
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92 – B

•

Medüller Tiroid Karsinomu kalsitonin dışında CEA, VIP,
ACTH ve serotonin salınımı yapabilir(Cushing Sendromu
nedeni olabilir).
Familyal tiplerde histolojik olarak multisentrik C hücre hiperplazisi eşlik eder.

En sık ektopik gebelik lokalizasyonu tuba uterinadır. Tuba uterinanın en sık görülen hastalığı inflamasyondur.
•

Tuba uterinanın en sık primer malign tümörü adenokarsinomdur. Histolojik olarak overin seröz papiller karsinomuna benzerler.

•

•

Tuba uterinanın en sık benign tümörü adenomatoid tümör (mezotelyoma)’dır.

95. Altı yaşındaki çocuk hasta öksürük, ateş ve balgam şikayetleri ile pnömoni tanısıyla servise yatırılıyor. Hastanın
balgam kültüründe Pseudomanas Aeruginosa ürediği
gözleniyor. Hastada uzun süredir var olan pis kokulu bol
miktarda gayta hikayesi olduğu da öğreniliyor. Sepsis gelişmesi üzerine hasta exitus oluyor. Yapılan otopside ekzokrin pankreas atrofisi ve pankreatik kanallarda mukus
tıkaçları olduğu gözleniyor.

93. Gastrointestinal stromal tümörler gastrointestinal sistemde en sık nerede yerleşirler?
A) Mide

B) İleum

C) Duodenum

D) Kolon

E) Rektum

Bu bulguların gözlenmesine neden olan en olası hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

93 – A
Gastrointesinal stromal tümörler (GIST) abdomenin en sık
mezenkimal tümörlerdir ve tüm GIS’de en sık midede görülür.
•

GIST’ler midenin en sık olan nonepitelyal (stromal) tümörleridir.

•

GIST ler motiliteyi kontrol eden intersitisyel Cajalın intersitisyel hücrelerinde gelişir.

•

A) Kistik Fibrozis
B) Hirchprung Hastalığı
C) Abetalipoproteinemi
D) Turner Sendromu
E) Kleinfelter Sendromu

GIST’ler Sıklıkla 60’lı yaşlarda izlenirler.

95 – A
Soruda tariflenen olgu Kistik Fibrozis hastalığıdır. Pis kokulu
bol miktarda gaita hikayesi (malabsorpsiyon göstergesi), Pseudomanas Aeruginosa pnömonisi, pankreas atrofisi ve pankreatik kanallarda mukus tıkaç oluşumları Kistik Fibrozis’i düşündüren temel bulgulardır.

94. Kalıtsal geçiş özelliği en fazla olan tiroid karsinomu aşağıdakillerden hangisidir?
A) Papiller tiroid kanseri
B) Foliküler tiroid kanseri

Kistik Fibrozis ile ilgili TUS’da soru çıkmasını beklediğim
önemli noktalar:

C) Medüller tiroid kanseri
D) Anaplastik tiroid kanseri
E) Skuamoz hücreli tiroid karsinomu

•

Kistik Fibrozis tanısında ter testi kullanılır. Ter bezleri yapısal olarak normaldir. Fakat terde yüksek miktarda NaCl
düzeyi bulunması tanısaldır.

•

Kistik Fibrozis patogenezinde CFTR (kistik fibrozis transmembrane regulatuar) gen mutasyonu rol oynar (Hatalı
katlanmış protein birikimi örneğidir).

•

Ter bezlerinde klor kanallarından sodyum klorid reabsorbsiyonu bozulur. (hipertonik ter) GIS, SS ve GÜS’te
klor kanallarından lümene klor sekresyonu bozulur (Mukoza epiteli yüzeyinde su konsantrasyonu azalır, izotonik
fakat azalmış sıvı volümü patoloji sebebidir).

•

Kistik Fibrozis hastalarında en sık ölüm sebebi persistan
akciğer enfeksiyonlarıdır. Staf. aureus, P. aeruginosa ve B.
cepacia enfeksiyonları sık görülür. B. cepacia ağır fulminan hastalığa neden olur (son döneme geldiğini gösterircepacia kompleks).

94 – C
Medüller Tiroid Karsinomu ile ilgili TUS’ta soru çıkmasını
beklediğim önemli noktalar:
•

Folikül epitelinden gelişmeyen, parafoliküler veya C
hücrelerinden gelişen tiroid karsinomu Medüller Tiroid
Karsinomu’dur.

•

Histolojik olarak prokalsitonin (amiloid) birikiminin gözlendiği tiroid karsinomu Medüller Tiroid Karsinomu’dur.

•

Kalıtsal geçiş özelliği en yüksek olan tiroid karsinomu
Medüller Tiroid Karsinomu’dur. MEN 2a, MEN 2b ve familyal medüller tiroidKarsinomu Sendromu’nda sıklığı artar.
MEN2a Sendromu’nda Medüller Tiroid Karsinomu gelişme riski %100’dür. En agresif Medüller Tiroid Karsinomu
MEN2b Sendromu’nda gözlenir.
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•

Kistik Fibrozis hastalarında pankreas tutulumuna sekonder pankreas yetmezliği gelişir.

•

Kistik Fibrozis hastalarında yenidoğan döneminde mekonyum ileusu riski artmıştır.

A) Peripartum dönem

•

Konjenital bilateral vas deferans yokluğunda akla Kistik
Fibrozis gelmelidir.

C) Sarkoidoz

97. Aşağıdakilerden hangisi dilate kardiyomyopati nedenlerinden biri değildir?
B) Alkol
D) Adriamisin
E) Radyasyon

96. Aşağıdaki ajanlardan hangisi plevranın malign tümörü
olan malign mezotelyoma etiyolojisinde rol oynar?
A) Sigara

B) Asbest

C) Thoratrast

D) Benzen

97 – E
Radyasyon fibrozis nedeni olarak restriktif kardiyomyopatiye
neden olur.
•

Dilate kardiyomyopati nedenleri: Hemokromatozis,
Kronik anemi, Sarkoidoz, Coxsackie B myokarditi, Artmış
demir yükü, Takotsubo kardiyomyopatisi, Alkol, Kobalt,
Doksorubisin toksisitesi, Peripartum dönem, idiopatik ve
Genetik (%40).

•

Dilate kardiyomyopati en sık gözlenen kardiyomyopati
örneğidir.

Plevra tümörleri ile ilgili olarak TUS’ta soru çıkmasını beklediğim önemli noktalar:

•

Sistolik disfonksiyonun gözlendiği tek kardiyomyopati örneği dilate kardiyomyopatidir.

•

Plevranın en sık tümörü metastazdır. (Akciğer ve meme
karsinomu plevraya metastaz yapar)

•

Genetik geçiş özelliği en yüksek olan kardiyomyopati
(%100), hipertrofik kardiyomyopatidir.

•

Plevranın primer tümörü mezotelyomadır.

•

•

Benign mezotelyoma (Soliter fibröz tümör) CD 34 (+) ve
keratin (-) iken malign mezotelyoma tam tersi CD 34 (-)
ve keratin (+)’dir. Bu boyalar benign ve malign mezotelyoma ayrımında çok değerlidir.

Friedriech ataxia, Glikojen depo hastalıkları ve diyabetik
anne çocuklarında sıklığı artan hipertrofik kardiyomyopatidir.

•

Malign Mezotelyoma ise akciğer adenokanseri ile karışır.
Bu iki karsinomun ayrımında kullanılan boyalar bir sonraki
sorudan sonraki tabloda verilmiştir.

Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomyopatisi: Kalıtsal geçişli sağ ventrikül yetmezliği, aritmi ve ani ölümlerle karekterize bir hastalıktır. Naxos sendromu (palmoplantar
hiperkeratoz) ile ilişkilidir.

•

Malign Mezotelyoma etiyopatogenezinde asbest varken,
sigara etiyolojide rol oynamaz. Benign mezotelyomanın
asbest ile ilişkisi yoktur.

Löffler endomyokarditi restriktif kardiyomyopati nedenidir. Bu hastalığın patogenezinde eozinofiller ve eozinofillerdeki major basic protein suçlanmaktadır.

•

Amiloidoz, Radyasyon ve Metastaz restriktif kardiyomyopati nedenidir.

E) Bleomisin
96 – B
Asbest malign mezotelyoma etiyolojisinde rol oynar. Fakat
sigaranın böyle bir etkisi yoktur. Ayrıca asbest sadece malign
mezotelyoma ile ilişkilidir, benign mezotelyoma ile bilinen bir
ilişkisi yoktur.

•

•

•

Malign Mezotelyoma sıklıkla epitelyal kökenlidir (Adenokarsinomla bu formu karışır) Malign mezotelyoma mikst
(bifazik) yapıda ya da sarkomatoid formda da izlenebilir.

•

Soliter fibröz tümör için en spesifik mutasyon inversiyon
12 (NAB2-STAT6 füzyonu)’dur.

•

Malign Mezotelyoma da ise en sık gözlenen mutasyon
CDKN2A/p16 mutasyonudur. FISH ile 9.kromozomdaki
bu delesyonun gösterilmesi reaktif mezotelyal proliferasyonlardan ayırmamızda çok yararlıdır.

•

98. Aşağıdaki lenfoma/lösemi formlarından hangisine ağır
nötropeni eşlik edebilir?
A) Büyük Granüler Lenfositik Lösemi
B) Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma
C) Noduler Sklerozan Hodgkin Lenfoma
D) Diffüz Büyük Hücreli Lenfoma

Toraks karsinomları major lenfatik kanalları tıkayarak plevrada süte benzer plevral efüzyonlara sebep olur. (Şilotoraks)
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E) Mantle Hücreli Lenfoma
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101. Yirmi yaşındaki kadın hasta bilinç kaybı nedeniyle acil
servise getiriliyor. Kalp hızı 50/dakika ve bilateral toplu
iğne başı pupili olan hasta naloksona yanıt vermiyor.

98 – A
Büyük granüler lenfositik lösemi olgularına ağır nötropeni eşlik
edebilir. Nötropenin nedeni tam olarak bilinmez, fakat prolifere
olan lenfositlerin salgıladığı sitokinlerin nötrofil prekürsörlerini
baskılaması sonucu nötropeninin geliştiği düşünülmektedir.
•

Romatoid artrit + Splenomegali +Nötropeni triadına
Felty Sendromu denir.

•

Felty Sendromu’na eşlik eden lösemi büyük granüler lenfositik lösemidir. Bu lösemiye ayrıca anemi de eşlik eder.

•

Büyük Granüler Lenfositik lösemide en sık saptanan mutasyon STAT3’tür.

•

Büyük Granüler Lenfositik lösemi T (CD3 +) veya NK (CD
56+) hücre kaynaklı olabilir.

•

Büyük Granüler Lenfositik lösemide sıklıkla hepatomegali
ve lenfositoz gözlenmez.

Entübasyon hazırlığı sırasında siyanoz, aşırı terleme,
gayta ve idrar inkontinansı gelişen hastada en uygun
tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trisiklik antidepresan zehirlenmesi
B) Atropin zehirlenmesi
C) Organofosfat zehirlenmesi
D) Amfetamin zehirlenmesi
E) Morfin zehirlenmesi
101 – C
Organofosfat (Fosforlu İnsektisid) Zehirlenmesi
Ekotiofat, malation ve paration gibi organofosfatlar (tarım
ilaçları) ile somon gazı gibi savaş gazları asetilkolinesterazı irreversibl inhibe ederler.

99. Aşağıdaki sitokrom p450 enzimlerinden hangisini indükleyen veya inhibe eden bir ilaç diğerlerinden daha
fazla ilaç etkileşmesine girer?
A) CYP3A4

B) CYP2C9

C) CYP2C19

D) CYP2D6

Fosforlu İnsektisid ve Savaş Gazı Zehirlenmesi Bulguları

E) CYP2E1
99 – A
İlaçların faz I metabolizmasında en fazla rol alan CYP3A4/5
enzimidir. CYP3A4/5 enzimlerini indükleyen veya inhibe eden
ilaçlar en fazla sayıda ilacın metabolizmasını etkiler.
100. Non-kompetetif tip farmakolojik antagonizmada agonistin Emaks ve EC50 değerlerindeki değişiklik aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Emaks değişmez, EC50 artar.

•

Bulantı-kusma

•

Diyare

•

İdrara sıkışma

•

Hipersalivasyon

•

Aşırı terleme

•

Bilateral myozis

•

Akomodasyon spazmı ve görme bulanıklığı

•

Hipotansiyon

•

Bradikardi

•

Bronkokonstriksiyon

•

İskelet kaslarının felci

•

Eksitasyon ve konvülsiyon

102. Altmış yaşında myastenia gravis tedavisi için pridostigmin ve metilprednizolon tedavisi alan erkek hastada son
3 gündür solunum sıkıntısı, yutma ve konuşma güçlüğü
gelişiyor. Hastanın öyküsünden pridostigmin dozunun 3
ay önce 2 katına çıkarıldığı öğreniliyor.

B) Emaks değişmez, EC50 azalır.
C) Emaks azalır, EC50 artar.
D) Emaks azalır, EC50 değişmez.
E) Emaks azalır, EC50 azalır.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi yukarıdaki bulguların ilaç
dozundaki artmaya mı yoksa myastenia gravise mi bağlı olduğunu ayırmak için en uygundur?

100 – D
Non-Kompetetif Antagonizma
Antagonist, agonistin uyardığı reseptöre irreversibl bağlanarak agonistin etkisini tamamen önler. Reseptör rezervi azalır.
Non-kompetetif antagonist agonistin kan düzeyini doğrudan
etkilemez.

A) Neostigmin
B) Ambenonyum
C) Rivastigmin

Agonistin dozu artırılırsa aynı maksimum etkiyi oluşturamaz
(Emaks azalır). EC50 değerinde önemli bir değişiklik olmaz. Dokuda yedek reseptör varsa, agonist maksimum etkiyi oluşturabilir.

D) Edrofonyum
E) Fizostigmin
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102 – D

105 – E

Edrofonyum

Aripiprazol ve kariprazin D2 reseptörlerine parsiyel agonist
etki yapan atipik antipsikotiklerdir. Prolaktin düzeyini artırmazlar. Klasik ilaçlara bağlı yükselen prolaktini düşürebilirler.

Alkol yapısında olup santral sinir sistemine geçemez. Yarı ömrü
en kısa antikolinesterazdır (5-15 dakika). Myastenia gravis krizi
ile kolinerjik krizi ayırmak, myastenia ilaçlarının dozlarını ayarlamak ve supraventriküler taşikardi tedavisinde kullanılır.

106. Pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan riosiguatın etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

103. Aşağıdaki benzodiazepinlerden hangisi epilepsi tedavisinde kullanılmaz?
A) Diazepam

B) Lorazepam

C) Klordiazepoksit

D) Klonazepam

A) Guanilat siklaz aktivasyonu
B) Prostasiklin reseptör aktivasyonu
C) Endotelin reseptör blokajı

E) Klobazam

D) Fosfodiesteraz-5 inhibisyonu

103 – C

E) Rho-kinaz inhibisyonu

Benzodiazepinler

106 – A

GABAA-benzodiazepin reseptör kompleksi ile allosterik etkileşmeye girerek antiepileptik etki yaparlar. Antiepileptik etkilerine tolerans gelişir. Dozları azaltılarak kesilmelidir. Enzim
indüksiyonu veya inhibisyonu yapmazlar.

Riosiguat
Stoplazmik guanilat siklazı aktive eder. Pulmoner arterlerde
en fazla olmak üzere damar gevşemesi yapar. Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde oral yoldan kullanılır.

Diazepam, status epileptikus ve febril konvülsiyonda ilk tercih
ilaçtır. Status epileptikus tedavisinde lorazepam ve midazolam
da kullanılabilir. Klonazepam ve nitrazepam, myoklonik nöbet
ve infantil spazmda etkilidir. Klorazepat ve klobazam, yetişkinlerdeki kompleks parsiyel nöbet tedavisinde yararlıdır.

107. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi romatoid artrit tedavisinde kullanılmaz?

104. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi alkol dehidrogenazı inhibe
ederek metil alkol ve etilen glikol zehirlenmesinin tedavisinde kullanılır?
A) Disülfiram

B) Akamprozat

C) Naltrekson

D) Vareniklin

A) TNFalfa antikorları
B) IL-5 antikorları
C) CD20 antikorları
D) Kalsinörin fosfataz inhibitörleri
E) Janus kinaz inhibitörleri

E) Fomepizol

107 – B

104 – E

Tablo: Romatoid Artritte Hedefe Yönelik Tedavi

Fomepizol
Alkol dehidrogenazı inhibe eder. Formaldehit ve formik asit
oluşumunu azaltır. Metil alkol ve etilen glikol (antifiriz) zehirlenmesinde kullanılır.

Mekanizma

İlaç

Kalsinörin fosfataz inhibisyonu

•
•

Siklosporin
Takrolimus

TNFalfa antikoru

•
•
•
•
•

Etanersept
İnfliksimab
Adalimumab
Sertolizumab
Golimumab

IL-6 antikoru

•
•

Tokilizumab
Sarilumab

CD20 antikoru

•

Rituksimab

CD80/86 füzyon proteini

•

Abatasept

Janus kinaz inhibisyonu

•
•

Tofasinib
Barisitinib

105. Dopamin D2 reseptörlerine parsiyel agonist etki yaptıkları için yükselmiş prolaktini düşürebilen antipsikotik
ilaçlar hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Klorpromazin ve tioridazin
B) Flufenazin ve haloperidol
C) Olanzapin ve klozapin
D) Risperidon ve ketiyapin
E) Aripiprazol ve kariprazin
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Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlara bağlı gastriti önlemek
için kullanılır. Duodenum ülserinde kullanılmaz. En sık yan
tesiri hastaların %30’da görülen diyaredir. Uterus düz kasını
kastığı için gebelik boyunca kullanımı kontrendikedier. İnflamatuvar barsak hastalıklarına bağlı diyareyi provake ettiği için
inflamatuvar barsak hastalığı olanlarda kullanılmaz.

108.
I.

PGE2

II. PGF2alfa
III. PGI2
Yukarıdaki prostaglandinlerden hangilerinin kimyasal
analogları oksitosik amaçlı kullanılır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

111. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi klorürden zengin sıvıyı
(CFTR) azaltarak HIV-ilişkili diyare tedavisinde kullanılır?

108 – C
PGE1 analoğu mizoprostol, PGE2 analoğu dinoproston ve PGF2alfa analoğu karboprost ve dinoprost oksitosik amaçlı kullanılır.

A) Krofelemer

B) Teduglutid

C) Prukaloprid

D) Loperamid

E) Lubiproston
109. Aşağıdaki nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlardan
hangisinin eliminasyon yarı ömrü en uzundur?
A) Diklofenak

B) Piroksikam

C) Aspirin

D) İndometazin

111 – A
Krofelemer
Gastrointestinal sistemde klorürden zengin sekresyonu azaltır. HIV-ilişkili diyare tedavisinde kullanılır.

E) Ketorolak
109 – B
Tablo: Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçların Yarı Ömürleri
En uzun
•
•
•
•
•
•

Tenoksikam
Oksaprozin
Piroksikam
Meloksikam
Nabumeton
Naproksen

En kısa
•
•
•
•

112. Konjestif kalp yetmezliği olan hipertansif hastada aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi tercih edilmez?

Diklofenak
Ketoprofen
Aspirin
Asetaminofen

A) Karvedilol

B) Valsartan

C) Hidroklorotiazid

D) Verapamil

E) Ramipril
112 – D

110. İnflamatuvar barsak hastalığı olan 32 yaşındaki kadın hastaya peptik ülser tanısı konuyor. Peptik ülser tedavisi başlanan
hastada tedavinin 3.gününde şiddetli diyare ortaya çıkıyor.

Konjestif kalp yetmezliği olan hipertansif hastalarda ACE inhibitörler, anjiotensin reseptör blokörleri, karvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol ve diüretikler tercih edilir. Verapamil
gibi kardiyoselektif kalsiyum kanal blokörleri uygun değildir.

İnflamatuvar barsak hastalığına bağlı olduğu düşünülen ve peptik ülser tedavisi için başlanan ilacın uyardığı
diyareye aşağıdaki ilaçlardan hangisinin neden olma
olasılığı en yüksektir?
A) Pantoprazol

B) Ranitidin

C) Mizoprostol

D) Bizmut bileşikleri

113. Digoksinin tiazid veya furosemid ile alındığında toksisite riskindeki artış primer olarak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

E) Alüminyum hidroksit
110 – C

A) Plazma potasyum düzeyinde azalma

Mizoprostol

B) Plazma kalsiyum düzeyinde azalma

Prostaglandin E1 analoğudur. Hem mide asit salgısını azaltır
hem de mukoza koruyucu etkiye sahiptir. Midede bulunan EP3
reseptörlerine agonist etki yaparak hücre içinde cAMP miktarını azaltır.

C) Plazma magnezyum düzeyinde azalma
D) P-glikoprotein pompa inhibisyonu
E) Çizgili kaslardan ayrılmasında artma
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113 – A

115 – E

Digoksin

Bromokriptin / Kabergolin

İskelet kası ve kalp kasına sekestre olur. Sanal dağılım hacmi,
vucut hacminden büyüktür (700 litre). Yarı ömrü 40 saattir.
Kararlı durum derişimine yaklaşık 7 gün sonra ulaşır.

Dopamin D2 reseptörlerine agonist etki yapan ergot türevleridir. Erkek ve kadında hiperprolaktinemi tedavisinde kullanılırlar.

Büyük kısmı böbreklerden değişmeden p-glikoprotein pompa
ile elimine edilir. Verapamil, diltiazem, kinidin ve amiodaron,
p-glikoprotein pompayı inhibe ederek böbreklerden itrahını
azaltır.

Dopamin D2 reseptörlerine agonist etki yapan non-ergot ilaçtır. Erkek ve kadında hiperprolaktinemi tedavisinde kullanılır.
Bulantı-kusma, hipotansiyon, aritmi, öfori ve halüsünasyon
gibi yan tesirlere neden olur.

Güvenlik indeksi dardır. Hipokalemi durumunda toksik etki
yapma olasılığı artar. Tiazid veya furosemid gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında kan potasyum düzeyi takip edilmelidir.
Gebelerde ve laktasyonda güvenlidir.

116. Aşağıdakilerden hangisi östrojen reseptörü pozitif
meme kanserinin anti-östrojenik tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri değildir?

Kinagolid

114. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi LDL-kolesterolü düşürmek
için kullanıldığında yaptığı trigliserit yükselmesine karşı yanına trigliseridi düşüren ilaç eklenmelidir?
A) Mipomersen

B) Niasin

C) Statin

D) Ezetimib

C) Abirateron

D) Tamoksifen

116 – C
Tablo: Meme ve Prostat Kanserinden Anti-Hormonal Tedavi
Meme Kanseri
•
•
•
•

114 – E
Safra Asidi Bağlayan Reçineler (Kolestiramin / Kolestipol /
Kolesevelam)
Barsakta safra asitlerini kimyasal antagonizmayla bağlayarak
safra asitlerinin feçesle itrahını artırırlar. İzole LDL yüksekliğinde kullanılırlar.

Tamoksifen
Fulvestrant
Aromataz inhibitörleri
GnRH agonistleri

Prostat Kanseri
•
•
•
•
•

GnRH agonistleri
GnRH antagonistleri
Abirateron
Flutamid / Nilutamid
Östradiol

117. Metisiline dirençli S.aureus’a (MRSA) bağlı endokardit nedeniyle hastanede yatarak tedavi olan hastaya intravenöz
yoldan bir antibiyotik başlanıyor. Tedavinin 10.gününde
hastada kreatin kinaz düzeyi normalin 7 katına çıkıyor.

Trigliserit ve VLDL düzeyini artırırlar. Trigliserit düzeyi 250 mg/
dL’nin üzerindeki hastalarda artış daha belirgindir.

Metisiline dirençli S.aureus için kullanılan antibiyotiğe
bağlı olduğu düşünülen bu yan tesiri aşağıdaki ilaçlardan
hangisinin yapma olasılığı en yüksektir?

Hipertrigliseridemi tedavisinde kullanılmazlar. LDL-kolesterolü
düşürmek için kullanıldıklarında yanlarına trigliseridi düşüren
ilaç eklenmelidir.
115.
Atosiban

A) Daptomisin

B) Vankomisin

C) Rifampin

D) Tigesiklin

E) Nafsilin

II. Bromokriptin

117 – A

III. Kinagolid

Daptomisin

Yukarıdaki ilaçlardan hangileri prolaktin salgılayan
adenomun medikal tedavisinde kullanılır?

Lipopeptit yapıdadır. Stoplazmik membrana bağlanır. İyon
akışkanlığını değiştirir ve membran potansiyel kaybına bağlı bakteriyi depolarize eder. Böbrekler yoluyla elimine edilir.
Kreatin kelensi 30 mL/dakika’nın altında dozu ayarlanmalıdır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II

Yalnızca gram(+) bakterilere etkilidir. Metisiline dirençli stafilokok ve vankomisine dirençli enterokok tedavisinde intravenöz kullanılır. Pseudomonas ve E.coli gibi gram(-) bakteri
enfeksiyonlarında kullanılmaz.

C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
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B) Eksemestan

E) Letrozol

E) Kolestiramin

I.

A) Fulvestrant
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Myopati ve kreatin kinaz artışı yapar. Kreatin kinaz düzeyi haftalık takip edilmelidir. Statinlerle birlikte verilmez. Karaciğer
transaminazlarını artırır.

119. Onkoserkiazis tedavisi alan 26 yaşındaki hastada ateş,
ağrılı lenfadenopati, hipotansiyon, taşikardi ve artralji
bulguları ortaya çıkıyor.

Pulmoner surfaktan tarafından antagonize edildiği için pnömoni tedavisinde kullanılmaz. Uzun süren tedavide alerjik
pnömonitis gelişebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin yukarıdaki bulgulara
neden olma olasılığı en yüksektir?
A) Niklozamid
B) Pirantel pamoat
C) İvermektin
D) Albendazol
E) Prazikuantel

118. Vankomisin dirençli enterokok enfeksiyonu nedeniyle
antibiyotik başlanan hastada trombositopeni, anemi,
nötropeni ve kemik iliği depresyonu gelişiyor.

119 – C
İvermektin
Glutamat aracılı klorür kanallarını aktive eder. Nematod ve filarya ilacıdır. O.volvulus (onchocerciasis) tedavisinde ilk tercihtir.

Kullanılan antibiyotiğin kesilmesi ile normale dönen bu
yan tesirleri aşağıdaki ilaçlardan hangisinin yapma olasılığı en yüksektir?

Uyuz tedavisinde oral yoldan tek doz kullanılır. Taşikardi, lenfanjit ve hipotansiyona (mazotti reaksiyonu) neden olabilir.

A) Sefaperazon		

Menenjitte kontrendikedir. Benzodiazepin, barbitürat ve valproik asit gibi GABA’erjik etkinliği artıran ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

B) Doksisiklin
C) Tigesiklin		
D) Linezolid
E) Telitromisin
118 – D
Linezolid
Oxazolidinon türevidir. 50S ribozomda 23S alt birime bağlanarak protein sentezini inhibe eder. Bakteriyostatik etkilidir. 50S
ribozoma bağlanan diğer ilaçlarla çapraz direnç göstermez.
Oral verilişten sonra %100 absorbe edilir. Oral ve intravenöz
yoldan kullanılır. Oral dozu ile intravenöz dozu aynıdır. Karaciğerde inaktif metabolitlere dönüşür. Mikrozomal enzim indüksiyonu veya inhibisyonu yapmaz.
Metisilin veya vankomisin dirençli S.aureus, vankomisin dirençli enterokok ile penisilin dirençli pnomokok enfeksiyonlarında kullanılır. Nokardiya ve çoklu ilaç dirençli tüberküloz
tedavisinde de yararlıdır.

120. Aşağıdakilerden hangisi kronik lenfositik lösemi tedavisinde kullanılan BCL-2 inhibitörüdür?
A) Vismodegib

Primer olarak hematolojik yan tesirlere neden olur. En sık yan
tesiri trombositopenidir. Anemi, nötropeni, optik nörit ve periferik nöropati yapabilir.

B) Ruksolitinib
C) Karfilzomib
D) Daprafenib

MAO inhibitörüdür. Tiraminden zengin besinlerle veya sempatomimetik ilaçlarla alındığında hipertansif kriz ortaya çıkar.

E) Venetoklaks

Fluoksetin gibi SSRI ilaçlarla alındığında; hipertansiyon, hiperrefleksi, ateş, konvülsiyon ve koma ile birlikte olan serotonin
sendromuna neden olur. SSRI ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

120 – E
Venetoklaks
BCL-2 inhibitörüdür. BCL-2’nin apopitotik aktivitesini inhibe
eder. Kronik lenfosittik lösemi tedavisinde kullanılır.
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KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

1.

Altmış sekiz yaşında erkek hasta ateş, halsizlik, öksürük
ve balgam çıkarma şikayetleri ile acil servise başvuruyor.
Hastanın öyküsünde hipertansiyon, diyabetes mellitus ve
10 yıl önce koroner stenleme mevcuttur. Fizik muayenede TA:85/50 mmHg, Nb:121/dk/ritmik, oda havasında
oksijen saturasyonu %88 ve solunum sayısı 20/dk olarak
ölçülüyor. Laboratuar analizinde beyaz küre:14.800, kreatinin: 1.3, BUN:36, Na:140, K:3.4, CRP:9.9, CK-MB:43 (üst
sınır:20), troponin I: 0.923 (üst sınır:0.2) olarak ölçülmüş
olup diğer laboratuar bulgularında patolojik bir bulguya
rastlanmıyor. EKG’sinde inferiyor derivasyonlarda patolojik Q bulunan hastanın yatak başı yapılan ekokardiyografisinde EF %52 olup inferiyor duvarı hafif hipokinetiktir.

2–A
Vakada verilen tipik bir wolf-parkinson-white sendromudur
(WPW). WPW sendromundaki hastalarda sıklıkla aritmiler
gelişir ve çarpıntı şikayeti ile kliniğe başvururlar. Hastaların
EKG’lerinde soruda olduğu gibi, geniş qrs, kısa pr ve delta
dalgası mevcuttur. WPW en iyi tanı yöntemi elektrofizyolojik
çalışma olup kesin tedavisi RF ablasyondur. Unutulmaması gereken diğer bir nokta WPW sendromlularda verapamil, adenozin ve digoksin kullanımı önerilmemektedir.

3.

Bu hastanın mevcut tabloda kardiyak biyomarker yüksekliğinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stent trombozu

B)

Kardiyojenik şok

C) Septik şok

D) Serbest duvar rüptürü

E) Koroner plak rüptürü

Elli beş yaşında kadın hasta şiddetli göğüs ağrısı ile acil
servise başvuruyor. Hastanın yapılan fizik muayenesinde
sol kol tansiyon arteryeli 210/115 mmHg ve sağ kol tansiyon arteryeli ise 180/80 mmHg tespit ediliyor. Özgeçmişinde bilinen herhangi bir hastalığı olmayan hastanın
ara ara burun kanamalarının olduğu ve burun kanamalarına şiddetli baş ağrılarının eşlik ettiği öğreniliyor.
Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin
yeri yoktur ?

1–C
Vakada net bir pnömoni verilmiştir. Pnömoniye sekonder septik şok gelişmiştir. Hastanın angina pektorisi yoktur ancak kardiyak biyomarkerler yükselmiştir. Ancak şok vakalarında diyastolik basınç düşüklüğü nedeni ile koroner perfüzyon bozulur
ve miyosit hasarı olur. Bu grup Mİ özellikle tip 2 Mİ olup, tip 2
Mİ nedenleri TUS için değerlidir.

A) IV hidralazin

B)

IV enalapril

C) IV nitroprussid

D) IV diltizem

E) IV propranolol
3–A
Vakada verilen aort disseksiyonudur. Aort disseksiyonunda
öncelikle yapılması gereken hipertansiyonu yoğun bakımda
düzeltmektir ve sistolik kan basıncını 120 mmHg altına düşürmektir. Soruda tansiyon arteryeli düşürmede kullanılmayacak
olan tedavi sorulmuştur. Direk vazodilatörler (hidralazin) aort
disseksiyonunda kesinlikle kontraendikedir.

TİP 2 Mİ nedenleri: Yeterli kan desteğinin sağlanamaması
(spazm, anemi, taşiaritmi/bradiaritmi, solunum yetmezliği,
şok, koroner emboli, hipotansiyon/hipertansiyon)
2.

4.
Yirmi sekiz yaşında erkek hasta çarpıntı şikayeti ile kardiyoloji polikliğine başvuruyor. Hastanın tıbbi özgeçmişinde anlamlı bulguya rastlanmıyor. Fizik muayenesinde 1.
kalp sesinde şiddetlenme dışında patolojik bulgu yoktur.
Hastanın poliklinikte çekilen EKG’si yukarıdaki gibidir.

On dokuz yaşında erkek hasta halı sahada futbol oynarken aniden senkop geçiriyor. Kardiyak arrest olduğu anlaşılan hastaya kardiyopulmoner resisütasyon uygulanıyor ancak kardiyak aktivite geri dönmüyor.
Bu olguda bu durumun en olası nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu hastanın kesin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi
uygulanmalıdır?

A) Uzun QT sendromu

A) RF ile ablasyon

B)

C) Koroner arter hastalığı

C) Metoprolol

D) ICD

B) Miyokardit

Kalıcı pace-maker

D) Hipertrofik kardiyomiyopati

E) Digoksin

E) Brugada sendromu
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7.

4–D

Astım patogenezinde aşağıdakilerden hangisinin yeri
yoktur?

Spot bir bilginin kısa vaka halinde sorulmuş şeklidir. Gençlerde
ani kardiyak ölümün en sık nedeni hipertrofik kardiyomiyopatidir. Hipertrofik kardiyomiyopati aynı zamanda en sık görülen
genetik kardiyovasküler hastalıktır.
5.

A) Bazal membranda kalınlaşma
B) Solunum epitelinde dökülme
C) Vazokonstrüksiyon
D) Havayolunda ödem

AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi
integraz enzimi inhibitörüdür?

E) Anjiogenez

A) Nevirapin

7–C

B) Delavirdin

Astım patogenezindeki yapısal değişiklikler;

C) İndinavir
D) Ritonavir
E) Elvitegravir
5–E

•

Subepitelyal kollajen birikimi bazal membran kalınlaşması
yapar.

•

Epitel kırılgan ve dökülmeye eğilimlidir.

•

Havayolu duvarı kalınlaşmış ve ödemlidir (fatal).

•

Bronşial damarlardan sızan plazma proteinleri ve goblet
hücrelerinden sekrete edilen glikoproteinlerin oluşturduğu balgam (fatal).

•

Vazodilatasyon ve anjiogenez.

Raltegravir, Dolutegravir ve Elvitegravir HIV/AIDS tedavisinde
kullanılabilen integraz inhibitörü antiviral ilaçlardır.

Vazokonstrüksiyon değil bronkokonstrüksiyon astımda gözlenir.
6.
Yirmi üç yaşında erkek hasta son 8 yıldır astım nedeni
ile tedavi altındadır. Hastanın son üç aydır her gün ve
her gece semptomlarının olduğu ve maksimum inhaler
tedaviye rağmen semptomlarının şiddetinde azalma olmadığı tespit ediliyor.

8.

Bu hastaya son basamakta aşağıdaki tedavilerden hangisinin uygulanması önerilmez?
Sık öksürük ve balgam çıkarma şikayeti ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastanın ara ara da hemoptizisi olduğu öğreniliyor. Hastaya çekilen toraks
bilgisayarlı tomografisi yukarıda verilmiş olup mevcut
bilgiler ışığında bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Omalizumab

B)

Reslizumab

C) Benralizumab

D) Dupilumab

E) Oral kortikosteroid
8–D
Vakada verilen çok ağır persistan astımdır. Çok ağır persistan
vakalarda ise antikor tedavileri ve oral kortikosteroidler kullanılır. Ancak tüm antikorlar endike değildir.

A) Pulmoner tüberküloz

Anti-Ig-E; Omalizumab

B) Kronik bronşit

Anti IL-5;

C) Akciğer kanseri
D) Pulmoner alveoler proteinozis
E) Bronşektazi

•

IL-5’i bloke edenler; mepolizumab, reslizumab

•

IL-5 reseptör blokeri; benralizumab

9.

6–E
Vakada verilen bol balgam öksürük ve hemoptizi birçok klinik
durumda görülebilir. Toraks BT’sinde yaygın yıkım ve bronşial
genişlemeler görülen hastanın tanısı bronşektazidir. Bronşektazide bronş ve bronşiollerde kalıcı yıkım ve dilatasyon görülür, kesin tanısı yüksek rezolüsyonlu BT ile koyulur.

Hiperprolaktinemi saptanan bir hastanın öyküsünde
aşağıdakilerden hangisi prolaktin yüksekliğine neden
olabilecek ilaçlardan biri değildir?
A) Risperidon

B)

Metoklopromid

C) Kabergolin

D) Ranitidin

E) Verapamil
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9–C

11 – E

Prolaktin yüksekliği vakalarında öncelikle yapılması gerekenlerden biri ilaç kullanım öyküsünün alınmasıdır. Toplumda sık
kullanılan bazı ilaçların bir yan etkisi olabilir ve ilaç kesildiğinde PRL düzeyleri normale gelebilir. Şıklarda bulunan kabergolin tam tersine prolaktinoma tedavisinde kullanılan dopamin
agonistidir. Grup olarak anti-psikotikler, trisiklik antidepresanlar, seratonin re-uptake inhibitörleri, opioidler, H2 reseptör antagonistleri sıklıkla prolaktin yükselten ilaçlardır.

Tiroid nodüllerine yaklaşımda en sık yapılan tetkiklerden biri
USG’dir. Malignite kriterleri hem vaka sorularda biyopsi yapmak için sizi yönlendirici bir bulgu olabilecekken hem de spot
sorulara da aday olan değerli bir bilgidir. Şıklarda makrakalsifikasyon hariç hepsi malignite riskini arttıran kriterleridir. Makro değil mikrokalsifikasyon önemli bir malignite bulgusudur.
12. Tip-2 diyabetes mellitus ile takip edilen ve aynı zamanda
kalp yetmezliği de bulunan bir hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılması öncelikle düşünülmez?

10. Yirmi iki yaş erkek ellerinde titreme, çarpıntı ve terleme
şikayetleri ile geliyor. Fizik muyanesinde taşikardik, derisi nemli ve sıcak tespit ediliyor. Tiroid bezinde yaklaşık 5
mm çapında tek bir nodül palpe ediliyor. Yapılan tetkiklerinde TSH baskılı olduğu görülüyor. Serbest T4 seviyesi
yüksek bulunuyor.

A) Piaglitazon

B)

C) Vildagliptin

D) Liraglutid

Empagliflozin

E) Gliklazid
12 – A

Bu hastada bundan sonraki basamakta aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Konjestif kalp yetmezliği olan diyabet hastalarında piaglitazon
su tutulumunu arttıracağı ve kalp yetmezliğini alevlendirebileceği için kullanılması önerilmez. Evre 3-4 yetmezlikte ise kesin
kontrendikedir. Şıklarda bulunan empagliflozin ve liraglutid’in
ise bu hasta grubunda mortaliteyi azaltabileceği gösterilmiştir.
Metformin şıklarda olsaydı soru çok daha zor bir hale gelecekti. Böbrek fonksiyonlar normal olan kompanze kalp yetmezliği
hastalarında metformin de kullanılabilir.

A) Metimazol başlamak
B) İnce iğne aspirasyon biyopsisi
C) Beta bloker başlamak
D) Tiroid iyot uptake/sintigrafi
E) Cerrahi planlanması
10 – D

13. Dirençli P. falsifarumun olduğu bölgelere gideceklerde
sıtma profilaksisinde özellikle kullanılabilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

Tirotoksikoz ile prezente olmuş bir hasta. Tirotoksikoz etyolojisi
mutlaka acil bir durum yoksa (tiroid krizi) tedaviden önce planlanmalıdır. Graves hastalığında medikal tedavinin yeri olacakken
eğer hastada nodüler toksik bir tiroid hastalığı varsa ilk seçenek
olarak radyoaktif iyot tedavisi kullanmak gerekecektir. Bu ayırımın yapılabilmesi için de mutlaka hastalara sintigrafik bir inceleme yapılmalıdır. Hastadaki nodüle gelirsek tirotoksik hastalarda
nodül hiperfonksiyon gösterebileceğinden dolayı mutlaka sintigrafi ile bu durumun aydınlatılması gerekecektir. Bu hastada nodülün soğuk gelmesi durumunda USG planlanarak nodülde malign nodül kriterleri değerlendirilmeli ve herhangi bir özellik yok
ise hasta biyopsi yapılmadan takip edilmelidir. 5 mm boyutunda
(<1 cm) bir nodüle USGde malign özellik yoksa biyopsi yapılmaz!

A) Spiramisin

B)

Paramomisin

C) Primakin

D) Doksisiklin

E) Klorokin
13 – D
Klorokine dirençli Plasmodium falcifarum sıtması profilaksisinde doksisiklin, meflokin ve atovaquone-proguanildir. Klorokin ve primakin bu amaçla kullanılmaz. Spiramisin ve paramomisin sıtma profilaksisinde değil Cryptosporidium parvum’
a bağlı ishal tedavisinde kullanılabilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi bir tiroid nodülünde ulyrasonografide malignite olasılığını arttıran özelliklerden biri
değildir?

14. Otuz yaşında kadın hasta uzun süredir Crohn hastalığı
tanısıyla izlenirken, ara ara olan kusma ve şişkinlik yakınmaları ile başvurdu. CBC, biyokimya, CRP testleri normal çıkan hastada aşağıdakilerden hangisi en olasıdır?

A) Hipoekojenite
B) İrregüler sınırlar
C) Solid yapı hakimiyeti

A) Kolon kanseri

B)

D) Transvers planda geniş değil uzun olması

C) Kolitis aktivasyonu

D) Adezyon

E) Makrokalsifikasyon

E) Kolovezikal fistül
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14 – B

17 – D
Giardia enfeksiyonu kronik ishal ve malabsorpsiyon nedeni
olabilen bir parazitozdur. Gayta tektkiki de tanısal olabilmekle
birlikte, en kesin tanı yöntemi endoskopik duodenum biyopsisinde trofozitlerin görülmesidir.

Crohn hastalığı genellikle karın ağrısı ve ishalle prezente olur.
Fibrotik tipte darlık gelişirse kusma ve bulantı ortaya çıkar,
CRP gibi inflamatuvar belirteçler normal olabilir. Kanserde
kilo kaybı, anemi; adezyonda cerrahi öyküsü; fistülde akıntıdrenaj ipuçları verilirdi.

18. Otuz beş yaşında erkek hastada derin ven trombozu saptanıp, tetikleyici bir hastalık bulunamadığı için
trombofili açısından tarama planlanmışsa, aşağıdakilerden hangisini istemeye gerek yoktur?

15. Otuz beş yaşında kadın hasta şişkinlik, karın ağrısı ve ishal şikayetleri nedeniyle başvurdu.
Aşağıdakilerden hangisi irritabıl barsak sendromu lehine değildir?
A) Şikayetlerinin uzun süredir olması

A) Protein C düzeyi

B)

Protein S düzeyi

C) F8 düzeyi

D) Lupus antikoagülanı

E) Antitrombin düzeyi

B) Karın ağrısının defekasyonla düzelmesi

18 – C
F8 eksikliği kanamaya neden olur, tromboz yapmaz, diğer seçenekler trombofili taramasında istenen testlerdendir.

C) Geceleri de ishal olması
D) İshal-kabızlık atakları olması
E) Gayta formunda değişiklik

19. Yirmi beş yaşında kadın hasta boynunda şişlik nedeniyle
başvurduğunda, sağ servikal bölgede ağrısız lenfadenopatileri fark ediliyor. Laboratuvar incelemelerinde hafif
anemi, LDH, CRP artışı saptanıyor.

15 – C
İBS fonksiyonel bir barsak hastalığıdır. Noktürnel ishal, kanlı ishal,
kilo kaybı gibi organik hastalık düşündüren bulgular beklenmez.

Başka şikayeti ve ilaç kullanımı olmayan hastada aşağıdakilerden hangisi en olası tanıdır?

16. Yirmi sekiz yaşında erkek hasta birkaç yıldır olan sıvı ve
katı gıdalara karşı disfaji ile başvurdu. Baryumlu grafide dilate özefagus saptanan, endoskopisi normal olan
hastada kesin tanı için ne yapılmalıdır?

A) İnfeksiyöz mononükleozis
B) Hodgkin lenfoma

A) Manometri

C) Non-hodgkin lenfoma

B) Torakal BT

D) AML

C) SSA-SSB serolojisi

E) Akut HİV enfeksiyonu

D) Endoskopik USG

19 – B
Ağrısız servikal LAP’lar (açıklayacak enfeksiyon, ilaç vb bulgular yoksa) öncelikle lenfoma lehinedir, genç erişkinde Hodgkin
lenfoma öncelikli tanıdır. Anemi, LDH, sedim, CRP artışı; varsa
B grubu semptomlar da diğer ipuçları olabilir. Kesin tanı lenf
nodu biyopsisi ile konur.

E) Sintigrafi
16 – A
Hastanın kliniği akalazya ile uyumludur (genç erişkinde yıllardır olan sıvı-katı disfajisi). Baryumlu grafi ve endoskopi sonrası
kesin tanı için manometri yapılmalıdır.

20. Polisitemi vera’da en sık ölüm nedeni hangi tip vasküler komplikasyondur?

17. Kırk yaşında erkek hasta kronik ishal ve kilo kaybı nedeniyle araştırılıyor. Çölyak serolojisi, hidrojen nefes
testleri, baryumlu ince barsak grafisi normal olan hastada, giardiyazis araştırması için aşağıdakilerden hangisi en değerlidir?

A) İskemik stroke (SVO) B)
C) Pulmoner emboli

Budd-Chiari sendromu

D) Mezenterik iskemi

E) Eritromelalji

A) Kolonoskopi

20 – A

B) İdrar tetkiki

Polisitemi vera’da tromboemboliler en sık ölüm nedenidir
(en sık SVO, sonra kalp). Verilen seçeneklerin hepside PV’de
görülebilmesine rağmen en sık olan sorulduğu için Cevap A
şıkkıdır.

C) Abdomen BT
D) Endoskopik duodenal biyopsi
E) MRCP
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21. Otuz yaşında SLE tanılı kadın hastada trombosit sayısı
10.000 /mm3 saptanıyor.

23 – A
Gençlerde en etkin tedavi kemik iliği naklidir. 55 yaşın üzerinde ise graft versus host hastalığı sık olduğu için önerilmez. Bu
grupta AT G (anti-timosit globülin), siklosporin ve destek tedavisi uygulanır. İbrutinib refrakter KLL, sitarabin+daunorubisin
ise AML’de kullanılan tedavi seçenekleridir.

Bu hastada hangi tip kanama görülme olasılığı en yüksektir?
A) Hemartroz
B) Hematom
C) Retroperitoneal kanama

24. Yirmi beş yaşında erkek hasta boğaz ağrısını takiben gelişen gross hematüri ile başvurduğunda BUN, kreatinin,
elektrolitler normal, idrarda eritrositler ve 2+ protein
saptanıyor.

D) Oral mukoza kanaması
E) İntrakraniyal kanamalar
21 – D

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Hemartroz, hematom, retroperitoneal kanamalar genellikle
faktör eksikliklerinde görülen kanama paternleridir. Trombositopeni nedenleri ise genellikle yüzeyel cilt ve mukozal kanamalarla prezente olur. Örneğin SLE’de trombositopeniye bağlı
peteşi, purpura, ekimoz, oral kavite-diş eti kanaması, burun
kanaması ve menometroraji sıktır. Santral sinir sistemi kanamaları azdır, fakat majör mortalite nedenidir.

A) Mesane kanseri
B) Böbrek taşı
C) APSGN
D) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
E) IgA nefropatisi
24 – E

22. Altmış yedi yaşında erkek hasta ateş, kilo kaybı ve gece
terlemesi ile başvurduğunda torako-abdominal BT ve PET
incelemelerinde yaygın LAP ve kemik iliği tutulumu saptanıyor. Biyopside küçük olgun görünümlü CD5 ve cyclin D1
pozitif, CD23 negatif lenfosit infiltrasyonu izleniyor.

ÜSYE’yi takiben latent periyotsuz gross hematüri Berger (IgA
nefropatisi) prezentasyon şekillerinden biridir. Mesane kanseri, taş ve polikistik böbrekte proteinüri olasılığı azdır; ayrıca mesnae kanseri için yaşı genç, taş için klinik semptomlar
yoktur. APSGN’de hipertansiyon, hatta ABY olabilirken, latent
periyod vardır ve gross hematüri değil mikroskopik hematüri
beklenir.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kronik lenfositer lösemi
B) Mantle hücreli lenfoma
C) B-hücreli ALL

25. Yetmiş yaşında erkek hastaya streptokok endokarditi tanısıyla penisilin ve gentamisin tedavisi başlanıyor. Başlangıçta normal olan böbrek fonksiyonları 1 hafta sonra
bozuluyor (eGFR 27 ml/dak, 3+ protein ve eritrositler,
USG normal, serum komplemanları C3-C4 düşük).

D) Diffüz büyük hücreli NHL
E) Folliküler lenfoma
22 – B
KLL’de CD5 ve CD23 pozitif olur, cyclinD1 olmaz. Doğru cevap
Mantle hücreli lenfomadır. Diğer seçeneklerde ise CD5 negatiftir.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut tübüler nekroz (gentamisine bağlı)
B) Akut interstisiyel nefrit (penisiline bağlı)

23. Elli yedi yaşında erkek hasta halsizlik ve vücudunda morluklarla başvurduğunda pansitopeni saptanıyor ve kemik iliği
biyopsisi sonucunda ağır aplastik anemi tanısı konuyor.

C) Glomerülonefrit (enfeksiyona bağlı)
D) Mikroskopik PAN

Bu hastanın tedavisinde öncelikli yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

E) Pre-renal ABY (sepsise bağlı)
25 – C

A) ATG ve sonrasında siklosporin

ATN, AİN ve prerenal böyle bir hastada olası seçenekler arasındadır, fakat idrarda proteinüri ve hematüri bu durumları
değil glomerülonefriti düşündürmelidir, mikroskopik PAN
glomerülonefrit yapar ama kompleman düzeyleri normaldir,
dolayısıyla öncelikle endokardite bağlı enfeksiyöz GN en olası
tanıdır..

B) Kök hücre nakli
C) Yüksek doz steroid
D) İbrutinib
E) Sitarabin ve daunorubisin
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29. Elli yaşındaki erkek hasta bulanık görme ve yürüme güçlüğü nedeniyle nöroloji polikliniğine başvurmuştur. Muayenede alt ekstremitelerde paraparezi mevcuttur. Derin tendon refleksleri bilateral alınamamaktadır. Hasta 2
hafta önce ishal geçirmiştir.

26. Aşağıdakilerin hangisi tipik olarak otoantikor pozitifliği
beklenmez?
A) Antifosfolipid antikor sendromu
B) Dev hücreli arterit
C) Wegener granülomatozisi

Bu olguda tanı koymada en yardımcı olabilecek tetkik
aşağıdakilerden hangisidir?

D) Mikroskopik PAN
E) Polimiyozit

A) Kraniyal MR

26 – B
Dev hücreli arterit yani temporal arterit, otoantikor oluşumu
ile karakterize değildir, sedimentasyon artışı tanısal ipucudur. AFL’de antikardiyolipin ve benzeri antikorlar; Wegenerde
c-ANCA, mikroskopik PAND’da p-ANCA, Polimiyozitte ise ANA,
anti-JO1, antiMi2 gibi antikorlar pozitif çıkabilir.

B) Elektromiyelografi
C) Lomber ponksiyon
D) Kraniyal BT
E) Edrofonyum testi
29 – B

A) Haemophilus aphrophilus/paraphrophilus

Poliomiyelitin toplumdaki sıklığının azalmasından sonra GBS,
akut yaygın flask felce neden olan hastalıkların en sık görülenidir. Çocukluktan ileri yaşlara kadar her yaş grubunda rastlanan otoimmun kökenli bir hastalıktır. Hastaların büyük kısmında GBS’na ait yakınmaların başlangıcından önceki 1-4 haftalık
süre içerisinde geçirilen bir üst solunum yolu ya da gastrointestinal traktus infeksiyonu, cerrahi girişim ya da aşılanma
gibi bir olay vardır. Hastalığın en sık yerleşme şekli, bacaklardan başlayıp kollara, daha sonra yüze, orofaringeal kaslara ve
ağır olgularda solunum kaslarına doğru yükselen kas kuvvetsizliği ile olur. Duyusal yakınmalar genel olarak daha geri plandadır ve ekstremite uçlarında parestezi ya da nadir olmayarak
sırt, bel ve bacak ağrıları şeklindedir. Nörolojik muayenede,
tanımlanan alanlardaki kas kuvvetsizliğine ek olarak, hemen
daima, tendon reflekslerinin yaygın şekilde kaybolduğu ya
da azaldığı görülür.

B) Actinobacillus actinomycetemcomitans

Laboratuvar Bulguları

C) Cardiobacterium hominis

GBS’da tanıya en çok yardımcı olan laboratuvar yöntemleri
elektrofizyolojik incelemeler (EMG ve sinir iletim incelemeleri) ile BOS incelemesidir.

27. ANA pozitif, anti-dsDNA, SSA, SSB negatif, anti-RNP
pozitif olan bir seroloji hangi romatolojik hastalıkla
uyumludur?
A) SLE

B)

Polimiyozit

C) Sjögren sendromu

D) Sistemik sklerozis

E) Miks konnektif doku hastalığı
27 – E
Miks konnektif doku hastalığı; SLE, skleroderma, polimiyozit
ve RA‘nın özelliklerini içeren ve Anti-RNP‘nin pozitif olduğu bir
overlap sendromdur.
28. HACEK grubu olarak isimlendirilen ve geç kültür pozitif
endokardit etkeni bakteriler içerisinde aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

D) Eikenella corrodens
E) Klebsiella pneumoniae

Beyin omurilik sıvısı (BOS): Protein düzeyi artmıştır. Genel olarak hücre artışı görülmez

28 – E
Klebsiella pneumoniae fırsatçı bir patojen olup, sıklıkla immunsupresif hastalarda veya yoğun bakımda yatan hastalarda hastane enfeksiyonlarına (nozokomiyal) neden olur. HACEK
grubu içinde yer almaz.
HACEK GRUBU BAKTERİLER
• Haemophilus aphrophilus/paraphrophilus
• Actinobacillus actinomycetemcomitans
• Cardiobacterium hominis
• Eikenella corrodens (İnsan ısırıklarından sık izole edilir,
corrode- besiyerinde delik açar, penisilin ve ampisiline
duyarlı olmasına rağmen oksasilin, klindamisin ve aminoglikozitlere dirençlidir.)
• Kingella kingae (Kanlı agarda beta hemolitik, oksidaz pozitif ve hareketsiz)

(albuminositolojik disosiyasyon). Lomber ponksiyon yapmadan önce kesinlikle bir görüntüleme ile kraniyal bir kitle
olmaması gösterilmelidir.
EMG de sinir ileti hızı yavaşlamaları, ileti blokları gibi demiyelinizasyon bulguları izlenir. GBS’nun erken döneminde F
yanıtlarının kaybolması, latanslarının uzayıp persistanslarının
azalması başlıca elektrofizyolojik bulguyu oluşturabilir.
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30. Sol gözünde 10 dakika süren görme kaybı olan ve o sırada sağ kolda uyuşukluk ve güçsüzlük hisseden 65 yaşındaki hastada ilk yapılması gereken radyolojik tetkik
aşağıdakilerden hangisidir?

32 – C
Serebellum hastalıklarında
Ataksi
Dizartri

A) Elektroensefelografi

Oküler bulgular

B) Karotis ultrasonografi

Dismetri

C) SPECT

Disdiadokokinezi

D) Vizüel uyarılmış potansiyaller

İntansiyonel tremor: Hedefe yönelik hareketlerde amplitüd
ve frekansı artan tremordur.

E) Bilgisayarlı tomografi

Hipotoni

30 – E
Amarozis fugax geçici iskemik atakta görülebilen geçici körlük
denilen bir durumdur. Olay iskemik kökenli olsa da kraniyal
olaylarda öncelikle hemoraji kraniyal tomografi çekilerek
ekarte edilmelidir.

33. Bir aile hekimi bölgesindeki 0-6 yaş grubu çocuklarda
kas hastalığı sıklığını saptamak için çalışma yapıyor. 2008
yılında 0-6 yaş grubu 100 çocuktan 20’sinde hastalık saptıyor. 2009 yılında ise 20 çocukta daha hastalık saptıyor.
Bu bölgedeki 0-6 yaş grubu çocuklarda 2009 yılı kas
hastalığı insidansı yüzde kaçtır?

31. Trigeminal nevraljinin tedavisinde ilk tercih edilecek
ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4

B)

20

C) 40

D) 25

E) 50

A) Karbamazepin

33 – D

B) Barbitürat

İnsidans hesaplanırken sağlam kişilerin çalışmaya alınması
gerekmektedir. Bu nedenle sorudaki 2009 yılından önceki
hastalar 2009 insidansında hesaba katılmaz. 20/100-20(2008
yılında hasta olanlar)= % 25.

C) Naproksen sodyum
D) Asetil salisilik asit
E) Opiatlar
31 – A

34.

Trigeminal nevralji
En yararlı olduğu bilinen karbamazepin A sınıfı kanıta sahiptir.
Grup A sınıfına giren diğer ilaçlar; tizanidin, baklofen (antispastik) ve lamotrigindir.

Etken

Vaka

Kontrol

Toplam

Karşılaşan

100

200

300

Karşılaşmayan

50

250

300

Medikal tedavinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi yapılabilir. Son yıllarda uygulana cerrahi teknik ‘gamma knife’ ile
radyo-cerrahidir.

Toplam

150

450

600

Yukarıdaki tabloya göre atfedilen risk yüzde kaçtır?
A) 22,2

B)

25

C) 20,3

D) 16,6

E) 2
34 – A

32. İstemsiz hareket ve lezyon lokalizasyonu ikililerinden
hangisi yanlıştır?

Atfedilen risk ise sağlık problemine neden olduğu düşünülen sebebin sağlık probleminin oluşumunda ne kadar katkısı olduğunu
belirten bir ölçüt olup atfedilen risk etkene maruz kalan gruptaki sağlık problemi insidansının etkene maruz kalmayan gruptaki
sağlık problemi insidansının farkı ile hesaplanmaktadır.

A) Hemiballismus – Subtalamik nukleus
B) Donma fenomeni – Pandikulopontin nukleus
C) İntansiyonel tremor – Substansia nigra
D) Kore – Kaudat nucleus

Bu nedenle vakalardaki insidans %66,6, kontrol grubundaki
etken pozitif insidansı %44,4 olarak hesaplanır. Ve sonrasında
aradaki fark %22.2 olarak bulunur.

E) Bradikinezi – Substansia nigra kompleksi
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35. Aşağıdaki aşılardan hangisi sıcaklığa diğerlerinden daha
duyarlıdır?
A) OPA

B)

C) DaBT

D) Rotavirüs

38. Aşağıdakilerden hangisi psöriasis vulgaris plaklarının
görüldüğü lokalizasyonlardan biri değildir?

Kabakulak

A) Diz
B) Dirsek

E) Hepatit B

C) Oral mukoza

35 – A
OPA, kızamık, BCG, menenjit aşıları sıcağa çok duyarlı aşılardır.
DBT, DT, Td (Erişkin Tip Difteri Tetanos), tetanos, hepatit B aşıları donmaya çok duyarlıdırlar. BCG ve kızamık aşıları gün ışığı
ve UV ışınlarına duyarlı aşılardır. Kızamık aşısı sulandırılarak
yapılan bir aşıdır. Bu nedenle aşının yanı sıra aşı sularını da
uygun miktarlarda almak gerekmektedir.

D) Saçlı deri
E) Sakral bölge
38 – C
Psöriazis vulgaris

36. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritli hastanın izleminde kötü prognoz bulgularından birisi değildir?
A) Sabah sertliği

•

En sık ve tipik formu

•

Skuamların künt cisimle kazınması sonrası dökülmesi
(mum lekesi belirtisi)

•

Kazımaya devam edildikçe alttaki eritemli zeminde papillomatozis ve kapiller dilatasyon nedeniyle noktasal kanamalar görülmesi(auspitz belirtisi)

•

Normal deriye travma sonrası 1 hafta içinde lezyonların
ortaya çıkması (köbner fenomeni)

•

Saçlı deri, diz, dirsek, sakral bölgeler tutulum yerleridir.

•

Mukozalar tutulmaz

•

Tırnak tutulumu; yüksük tırnak(noktasal çukurlaşmalar- pitting), keratin debris nedeniyle tırnak plağının tırnak yatağından ayrılmasıonikolizis tırnak yüzeyinin bozulması görülebilir.

B) RF titrasyonunun yüksek olması
C) HLA DR4 genetik yatkınlığı
D) Çok sayıda eklemde inflmasyon olması
E) İlk yıl içinde eklemlerde eroziv değişiklikler olması
36 – A
Kötü prognoz kriterleri: Yüksek titrede RF (+), HLA-DR4 (+),
eklem erozyonlarının erken olması, artmış tutulan eklem sayısı, erken eroziv değişiklikler, daha genç hastalar, erkeklerde
olması, eklem dışı bulguların varlığı.
Sabah sertliği veya tutukluluğu her romatoid artritli de görülebilen ortak bir semptomdur.
37. Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonel Elektriksel Stimulasyon için uygun bir hastalıktır?

39. Aşağıdaki hücrelerden hangisi dermiste yer almaz?

A) Peroneal sinir paralizisi

A) Mast hücreleri

B) Spinal kord lezyonu

B) Langerhans hücreleri

C) Brakiyal pleksus lezyonu
D) Ulnar sinir nöropatisi

C) Fibroblastlar

E) Diabetik polinöropati

D) Plazma hücreleri
E) Çekirdeksiz hücreler

37 –B
Fonksiyonel Elektriksel Stimulasyon
FES; sinirsel kontrolden yoksun olan kaslarda, fonksiyonel hareket oluşturmak amacıyla, elektrik stimülasyon uygulamasıdır.
FES sistemlerinde kaslar değil, kasları besleyen sinirler uyarılmaktadır.
FES Uygulamasında Başarısızlığın Nedenleri
• Alt motor nöron lezyonu
• İleri spastisite
• Eklem kontraktürü
• Diabet ve alkolizm
• İleri kas atrofisi
• Obezite
• Stimülasyon noktasını belirlemede güçlük

39 – E
Epidermisin destekleyici tabakasıdır, papiller ve retiküler dermis olarak iki tabakadan oluşur.
Esas hücre olarak fibroblastlar olmak üzere;
•

Mast hücreleri

•

Mononükleer fagositer sistem hücreleri

•

Mast hücreleri

•

Glomus hücreleri(retiküler dermis)

•

Langerhans hücreleri

•

Lenfositler
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37

Klinik Bilimler / T 49 - 7

40. Otuz bir yaşında bir erkek hasta, son yıllarda birkaç ayda
bir alkol aldığı zamanlar çok agresif olduğu ve bu durumdayken insanlarla ilişkilerinde problemler yaşadığı için
eşinin isteğiyle psikiyatriye başvurmuştur. Öyküsünden
son aylarda sürekli olarak depresif ve anhedonik olduğu;
uyku, iştah ve konsantrasyonunun bozulmuş olduğu ve
bu belirtilerinin günlük hayatını belirgin derecede olumsuz etkilediği öğrenilmiştir. Hasta alkolü tamamen bırakmayı düşünmediğini söylemektedir.

Anhedoni (zevk almama)
Avolition (isteksizlik)
Affektif küntleşme
Düşünce fakirleşmesi
Konuşma süre ve içeriğinin azalması
Kendine bakımda azalma ve toplumdan kendini çekme
Bilişsel alandaki bozukluklar ise dikkat ve konsantrasyon sorunlarıdır.
Genel olarak negatif belirtiler sürekli olarak belirli bir düzeyde
devam ederken, pozitif belirtiler özellikle ilaç tedavisi altındayken kaybolur ya da ihmal edilebilir düzeye iner.

Bu hastaya aşağıdaki ilaçlardan hangisinin önerilmesi
kesinlikle uygun değildir?
A) Disulfiram

Hastaların çoğunda hastalık negatif belirtilerle başlar. Negatif
belirtiler çoğu zaman aile tarafından tembellik, irade eksikliği,
üşengeçlik olarak değerlendirildiğinden bu belirtiler hastaneye başvuru nedeni olmaz.

B) Paroksetin
C) Sertralin
D) Sitalopram
E) Venlafaksin
40 – A

42. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anestezi öncesi kesilmesi gerekmez?

Disülfiram: Farmakolojik tedavide aldehit dehidrogenaz enzimini bloke eden disülfram kullanılabilir. Alkol oksidasyonunu
asetaldehit seviyesinde durdurur. Kanda biriken asetaldehit
toksik belirtilere neden olur. Eğer bu ilaç kullanılırken alkol
alınırsa hastada yüzeysel kan damarlarında vazodilatasyon,
hipotansiyon, baş dönmesi, bulantı, kusma, taşikardi, terleme
gibi belirtiler görülür. Tedavi öncesinde hastaya ilaç kullanırken eğer alkol alırsa zehirlenme hatta ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı anlatılır. Hasta koopere ve tedaviye karşı yüksek
motivasyonlu olmalıdır. Bırakmayı çok istediği halde kompulsif
tarzda içki içme özelliği olan veya olumsuz çevre baskılarına
karşı koyamayan hastalarda başarılı sonuçlar alınabilir .

A) Steroid

B)

Asetil salisilik asit

C) Varfarin sodyum

D) Klopidogrel

E) Tiklodipin
42 – A
Özellikle pıhtılaşma sistemi üzerinden etkili olan ilaçlar anestezi öncesi kesilmesi gereken ilaçlar grubunda yer alırken steroid kullanan hastalarda ise steroid dozu arttırılabilir.

43. Aşağıdaki ilkel reflekslerden hangisi diğerlerinden
daha önce ortaya çıkar?

41. Bir şizofreni hastasında aşağıdaki belirtilerden hangisinin
antipsikotik tedavisine yanıt verme olasılığı en düşüktür?
A) Kendi kendine gülme
B) Afekt küntlüğü

A) Tonik boyun

B)

C) Moro

D) Arama

Emme

E) Paraşüt

C) Yönetilme hezeyanları
D) Başkasına zarar verici davranışlar

43 – C

E) Kendisi hakkında konuşan sesler duymak

İlkel reflekslerin zamanında görülmemesi de, zamanında kaybolmaması da patolojiktir.

41 – B

Yenidoğan refleksleri

Şizofreni

Refleks

Başlama

Tam olgunlaşma Kaybolma

Yakalama

28 w

32 w

2-3 ay(elde), 10 ay (ayakta)

Moro

28-32 w

37 w

3-6 ay

Emme

32 w

Arama

32 w

36 w

1 ay

Katatonik belirtiler

Tonik boyun

35 w

1 ay

6-7 ay

Negatif semptomlar

Paraşüt

7-8 ay

10-11 ay

Ömür boyu

Pozitif semptomlar
Dezorganizasyon (düşünce, affekt, davranış)
Sanrı (delüzyon)
Varsanı (halusinasyon)
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44. Monokoryonik ikiz gebelikte arteriyovenöz anastomoza
bağlı gelişen fetal transfüzyon sendromunda aşağıdakilerden hangisi donör fetusa ait sorunlardan birisi değildir?
A) Hipoglisemi

B)

46. Orak hücre anemili çocuklarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakteriyel sepsis

Mikrokardiya

B) Akut daktilit

C) Oligohihroamniyoz D) Triküspid yetmezliği

C) Akut göğüs sendromu

E) Anemi

D) Serebral inme
E) Splenik sekestrasyon krizi

44 – D
Kompanse olmayan A-V  şantı olan monokoryonik ikizlerde görülen değişiklikler
DONÖR=Arter tarafı

ALICI=Ven tarafı

Hipoglisemi
İnce duvar arteriol
Küçük glomerül
Mikrokardia
Malnütrisyon

Prematürite
(büyük)
Polihidroamniyos
Hipervolemi
Polistemi
Pletore

Prematürite (küçük)
Oligohidroamniyos
Hipovolemi
Anemi
Solukluk

46 – A

Hidrops
Kalın duvar arteriol
Büyük glomerül
Kardiak hipertrofi
Triküsipid yetmezliği

•

OHA’li bebeklerin immün fonksiyonları anormaldir. Bazı
çocuklarda 6 aylık kadar erken, çoğunluğunda ise 5 yaşa
kadar fonksiyonel aspleni vardır. OHA’li çocuklarda pnömokoklara karşı serum opsonin düzeyleri düşüktür.

•

Bakteriyel sepsis mortalite ve morbiditenin en sık nedenlerinden biridir.

•

Yaşa bakmadan, OHA’li tüm çocuklar S. pnömonia ve H.
İnfluenzae tip B gibi kapsüllü organizmalarla enfeksiyon
ve ölüm riski altındadır.

•

OHA’li çocuklar en az 5 yaşına dek oral penisilin proflaksisi
almalıdır. 5 yaş sonrası için proflaksi tartışmalıdır.

45. Aşağıdakilerden hangisi prematür bebeklerde bronkopulmoner displazi riskini azaltır?
A) Antenatal maternal steroid
B) Postnatal profilaktik surfaktan

47. Aşağıdakilerden hangisi trombin zamanında uzamaya
neden olmaz?

C) Koryoamniyonit
D) Erkek cinsiyet

A) Afibrinojenemi

E) A vitamini

B) Faktör 2 eksikliği

45 – E
•

C) Disfibrinojenemi

BPD gelişimi gebelik haftasıyla ters ilişkilidir. Mekanik ventilasyon ve oksijen ihtiyacı olan preterm bebeklerde akciğer hasarı sonucu olur.

D) Heparin
E) Fibrin yıkım ürünleri

Ureaplazma urealyticumla BPD arasında ilişki saptanmıştır.

47 – B

•

Antenatal steroid ve postnatal surfaktan tedavisi BPD riskini azaltmaz.

•

Fibrinojenin fibrine çevrildiği basamağı ölçer. Normal süresi 11–15 sn.

•

Vitamin A, erken nazal CPAP ve erken entübasyon BPD riskini azaltır.

•

Uzadığı durumlar fibrinojen düzeyinde azalma (DİC, hipofibrinojenemi, afibrinojenemi) veya fonksiyonel bozukluğudur (disfibrinojenemi).

•

Fibrin polimerizasyonunu etkileyen heparin ve fibrin yıkım ürünleri de TT’yi uzatır. (Heparinin uzattığı düşünülüyorsa reptilaz zamanı istenir)

•

Trombin Zamanı (TT)

Bronkopulmoner displazi (BPD) ile ilişkili durumlar
Riski artıranlar
RDS
Ventilatör hacim travması
O2 radikalleri
İmmatürite
Koryoamniyonit
İnfeksiyon
Semptomatik PDA
Malnütrisyon
Düşük gestasyonel yaş

Riski azaltanlar
İnterstisyel amfizem
Erkek cinsiyet
RDS tedavisinde düşük
PaCo2
Yüksek PİP
Yüksek havayolu direnci
Pulmoner hipertansiyon
Ailede atopi/astım öyküsü
Genetik polimorfizm
Fazla hidrasyon

Vitamin A
Erken nasal CPAP
Erken ekstübasyon

Reptilaz zamanı
•

Fibrinojen azalması, disfonksiyone olması ve fibrin yıkım
ürünleri varlığında uzar.

•

Trombin zamanının aksine heparinle uzamaz, normaldir.
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50. Siroz tanısı konan 4 yaşındaki bir hastanın doğduğundan
beri kronik ishali olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde
çıkık alın, geniş burun, hipertelorizm ve yün gibi kolay
kopan hipopigmente saçlar saptanıyor.

48. Çocuklarda maturasyon olan akut myeloblastik lösemiye en sık eşlik eden sitogenetik anomali aşağıdakilerden hangisidir?
A) t (9;22)

Bu hastada  en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

B) 16.kromozomda inversiyon

A) Fenotipik ishal

C) t (8;21)

B) Alfa 1 antitripsin eksikliği

D) t (15;17)

C) İntestinal lenfanjiektazi

E) t (8;14)

D) Mikrovillus inklüzyon hastalığı

48 – C

E) Kistik Fibrozis

AML FAB sınıflaması- sitogenetik anomaliler
İsim

Hücre tipi

Sitogenetik anomali

Prognoz

del 5
del 7

KÖTÜ
KÖTÜ

Akut myeloblastik lösemi M2
maturasyon (+)

t (8;21)

İYİ

Akut promyeloblastik lö- M3
semi

t (15;17)
t (11;17)

İYİ
KÖTÜ

Akut myelomonositik lö- M4
semi

inv 16 (M4-Eo)
11q23 (MLL)

İYİ
KÖTÜ

Akut monositik lösemi

M5

11q23 (MLL)

KÖTÜ

Eritrolösemi

M6

Akut myeloblastik lösemi M0
diferansiasyon (-)

50 – A
SENDROMİK İSHAL (Fenotipik ishal; TRİKO-HEPATO-ENTERİK
SENDROM)
• TTC37 gen defekti sonucu OR geçişli hastalıktır.
• IUGR ile doğanlarda yaşamın ilk altı ayında ortaya çıkan ishalle prezente olur. Çıkık alın, geniş burun, hipertelorizmi
içeren fasyal dismorfi ve yün gibi kolay kopan hipopigmente saçlarla karakterizedir. Hastaların yarısında karaciğerde fibrozis ve siroz görülür. Antikor yanıtı da bozuktur.
Çoğu hasta 2-5 yaş arasında ölür.
• Saç mikroskopisinde pili torti, anizo-poikilotrikozis ve trikorreksis nodosa; barsak biopsisinde villöz atrofi ve lamina proprianın mononükleer hücre infiltrasyonu görülür.

Akut myeloblastik lösemi M1
maturasyon (-)

Akut megakaryositik lösemi M7

51. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kabızlık nedenlerinden birisi değildir?
A) İnek sütü protein intoleransı

49. Bir yaşındaki bir çocuk annesinin kıyafet değiştirirken
karnında şişlik fark etmesi nedeniyle getiriliyor. Hastada
batında orta hattı geçen, solunumla hareket etmeyen
düzgün ve sert kitle palpe ediliyor. Yapılan tetkilerinde
hematüri ve polistemi dışında bir bulguya rastlanmıyor.

B) Hirschsprung hastalığı
C) Hipokalemi
D) Anoreksiya nevroza
E) Hipokalsemi

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

51 – E

A) Matür teratom

Çocuklarda konstipasyon nedenleri

B) Nöroblastom

1-Nonorganik (fonksiyonel)—retentive
2-Organik

C) Mezoblastik nefroma

Anatomik
Anal stenoz, İmperfore anüs
Anteriora displase anüs
İntestinal striktür (post NEK)
Anormal Kas Yapısı
Prune-belly sendromu
Gastroşizis
Down sendromu
İntestinal Sinir veya Kas Anomalileri
Hirschsprung hastalığı
Psödo-obstrüksiyon
İntestinal nöronal displazi
Spinal Kord Defektleri
Tethered kord , Spina bifida
Spinal kord travması

D) Wilms tümörü
E) Rabdomiyosarkom
49 – D
Batında kitle ile gelen 1 yaşındaki hastada öncelikle nöroblastoma düşünülür. Ancak hematüri sürrenali tutan bu tümörde görülmez, ayrıca polistemi değil kemik iliği tutulumuna
bağlı anemi beklenir. Diğerleri böbreği tutabilir ve hematüri
yapabilirler ama tesadüfen banyo sırasında ya da giysi değiştirilirken fark edilen abdominal kitle Wilm tümörünün en sık
bulgusudur. Ayrıca aşırı eritropoetin üretimine bağlı polistemi
görülebilir.
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İlaçlar
Antikolinerjikler, Narkotikler
Antidepresanlar, Kemoterapötikler (vinkristin), Pankreatik enzimler
(fibrozan kolonopati), Kurşun,
Vitamin D intoksikasyonu
Metabolik Hastalıklar
Hipokalemi, Hiperkalsemi, Hipotiroidi, Diabet
İntestinal Hastalıklar
Çölyak hastalığı, İnek sütü protein
intoleransı
Kistik fibrozis (mekonyum ileusu
eşdeğeri)
İnflamatuvar bağırsak hastalığı
(striktür), Tümör
Bağ Dokusu Hastalıkları
SLE, Skleroderma
Psikiyatrik Hastalıklar
Anoreksiya nervoza
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52. Aşağıdakilerden hangisi mikrosefali nedeni değildir?

54. Konjenital hipotiroidinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konjenital toksoplazmozis

A) Tiroid disgenezisi

B) Maternal diyabet

B) Tiroid peroksidaz defekti

C) Akondroplazi

C) TSH direnci

D) Fanconi aplastik anemisi

D) Maternal blokan antikorlar

E) Fetal alkol sendromu

E) Maternal propiltiourasil kullanımı

52 – C

54 – A

Baş çevresinin cinsiyet ve yaşa göre ortalamanın 3 SD’dan
daha fazla altında olmasına mikrosefali, üstünde olmasına
makrosefali denir.

Tiroid disgenezisi KH’nin en sık nedenidir. Olguların %80-85
’ini oluşturur. Çoğu sporadiktir. Olguların 1/3’ünde sintigrafide hiç doku saptanmaz (aplazi). 2/3’ünde rudimenter tiroid
dokusu ektopik veya normal (hipoplazi) yerleşimli bulunabilir.

Mikrosefali nedenleri
Primer (Genetik)

Sekonder (Genetik Olmayan)

Familial mikrosefali
Sendromlar
Down
Edward
Cri-du-chat
Cornelia de Lange
Rubinstein Taybi
Smith-Lemli-Opitz
Seckel,
Fanconi

Radyasyon
Konjenital enfeksiyonlar: CMV, Rubella,
Toxoplazmosis
Fetal alkol sendromu
Fetal hidantoin sendromu
Menejit-ensefalit
Malnütrisyon
Maternal diabet
Maternal Hiperfenialaninemi
Hipoksik iskemik ensefalopati
Hipertermi

55. Erkek çocuklarda püberte başlangıcının ilk klinik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

•

Pubertenin ilk belirtisi testislerin büyümesidir (volüm ≥ 4
ml veya uzun çap 2.5 cm)

•

Bunu skrotumun incelmesi ve pigmentasyonu ve penis
büyümesi izler.

•

Pubik kıllanma ardından aksiler kıllanma görülür.

•

Erkeklerde büyüme hızlanması genital evre III-IV (13-14
yaşlar arasında) başlar. Büyüme atağı erkeklerde kızlardan
2 yıl sonra meydana gelir ve büyüme 18 yaş ötesine kadar
devam eder.

•

Erkekler spermatogenez ile fertil hale gelerek pubertelerini tamamlarlar.

B) Postiktal dönem
C) EEG’de 1-2 Hz/sn diken ve yavaş dalga deşarjı
D) Gün içinde tekrarlama
E) Sesle provakasyon
53 – D

56. Aşağıdakilerden hangisinin klasik homosistinüri tedavisinde yeri yoktur?

Tipik absans nöbetler
Ani bilinç kaybı ile motor aktivitenin kısa bir süre durması,
yüzde anlamsız bakış ve göz kırpma ile karakterizedir. Gün
içinde yüzlerce kez tekrar edebilir.

•

EEG’de tipik olarak 3 Hz diken ve yavaş dalga deşarjları
vardır.

A) Piridoksin

B)

Riboflavin

C) Folik asit

D) Betain

E) C vitamini

Hiçbir zaman aura görülmez, nöbet genellikle 30 saniyeden uzun sürmez ve postiktal dönem gözlenmez. Nöbet
öncesi yaptığa işe hemen döner. Bu özellikleriyle kompleks parsiyel nöbetten ayrılır. Kas tonusu kaybolmaz, sadece baş hafifçe öne düşebilir. Basit otomatik hareketler
(dudak şapırdatma, giysisini toplam) nöbete eşlik edebilir.
Hiperventilasyon ve ışık uyarısı nöbeti provoke eder.

Pubarş

Erkeklerde;

A) Aura

•

D) Boy piki

55 – E

53. Aşağıdakilerden hangisi tipik absans generalize nöbetlerin özelliklerinden birisidir?

•

B)

C) Aksillarş

E) Testis volümünde artış

Akondroplazi bir makrosefali nedeni olan dismorfik sendromdur.

•

A) Telarş

56 – B
•
•

Yüksek doz B6 verilir. B6’ya hastalar dramatik cevap verirler.
B6’ya cevap vermeyen hastalarda

•

Folik asit tedaviye eklenebilir.

•

Diyetten metionin kısıtlanır, sistein ilave edilir.

•

Betain (trimetilglisin) metil donörü olarak homosisteinin
metionine remetilasyonu sağlar.

•

Yüksek doz C vitamini endotelyel fonksiyonu düzeltir.
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57. Kompanse hemolitik anemiye neden olan glukojen
depo hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

59 – E
Siyanotik DKH ve Eisenmenger sendromuna bağlı ekstrakardiyak komplikasyonlar

A) Tip 1, Glukoz-6-fosfotaz eksikliği
B) Tip 2, asit maltaz eksikliği
C) Tip 3 , Amilo 1-6 glukosidaz eksikliği
D) Tip 5, miyofosforilaz eksikliği

Problem

Etyoloji

Tedavi

Polisitemi

Persistan hipoksi

Flebotomi

Relatif anemi

Beslenme yetersizliği

Demir tedavisi

SSS apseleri

Sağdan sola şant

Antibiyotik, drenaj

SSS tromboembolik Sağdan sola şant ya da po- Flebotomi
inme
lisitemi

E) Tip 7, fosfofruktokinaz eksikliği

Düşük derecede DIC, Polisitemi
trombositopeni

57 – E
Tip 7 Tarui (fosfofruktokinaz eksikliği ) Kas ağrısı, egzersiz intoleransı, myoglobinüri ve kompanse hemolitik anemi ile karakterize kas lifinde PAS (+) diastaz resistan polisakkarit görülen
kas glukojenozudur.

Kanama yoksa tedavi yok, flebotomi

Hemoptizi

Pulmoner
infarkt, Embolizasyon
tromboz,pulmoner arter
rüptürü

Gum hastalığı

Polisitemi, gingivit, kanama Dental hijyen

Gut

Polisitemi, diüretik ajan

Allopurinol

Artrit, çomaklaşma

Hipoksik artropati

Yok

Gebe komplikasyon- Zayıf plasental perfüzyon, Yatak istirahati, geları:
kardiyak output’un artırıl- beliğin önlenmesi
düşük, SGA, prema- masında yetersizlik
türite

58. Aşağıdaki kalp hastalıklarından hangisinde sistolik
ejeksiyon üfürümü duyulmaz?

Enfeksiyonlar

A) Aort stenozu
B) Pulmoner stenoz

Aspleniye bağlı, DiGeorge Antibiyotik
s., endokardit
Pulmoner HTla birlikte fatal Ribavirin, RSV imRSV pnömonisi
münglobulin (korur)

C) Küçük muskuler ventriküler septal defekt
D) Fallot tetralojisi
E) Atrial septal defekt

Büyüme geriliği

Artmış O2 tüketimi, azalmış KYni tedavi et, defekbesin alımı
ti düzelt, kalori

Psikososyal uyum

Sınırlı aktivite, siyanotik Danışmanlık
görünüm, kronik hastalık,
hospitalizasyon

58 – C
Fallot tetralojisinde pulmoner stenozdan dolayı; ASD’de yalancı
pulmoner stenozdan dolayı sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur.

60. Alport sendromunda görülen böbrek dışı bulgulardan
hangisi hastalık için patognomoniktir?

Patolojik üfürümler
Sistolik

Diastolik

Devamlı

Sistolik ejeksiyon
Aort stenozu
Pulmoner stenoz
Fallot
ASD
HToKMP
Aort koarktasyonu
Pansistolik
Mitral yetmezlik
Triküsipit
yetmezliği
VSD
Geç sistolik
Mitral valv
prolapsusu
Aort koarktasyonu
Erken sistolik
Küçük muskuler
VSD

Erken diastolik
Aort yetmezliği
Pulmoner yetmezlik
Middiastolik mitral odak
Mitral stenozu
PDA
VSD
Mitral yetmezlik
Middiastolik triküspid
odak
Triküsipit stenozu
ASD
Endokardiyal yastık
defekti
TPVDA
Presistolik şiddetleme
Anatomik Mitral stenozu
Anatomik Triküsipit
stenozu

PDA
Aortiko pulmoner
pencere
AV fistül (koroner)
Trunkus arteriosus
Venöz hum-masum
Sinüs valsalva rüptürü
Aort koarktasyonu
(interkostal
kollateraller)
To and fro üfürümü
Aort stenozu ve
yetmezliği
Pulmoner stenoz ve
yetmezliği
VSD ve Aort yetmezliği

A) Bilateral sensörinöral işitme kaybı
B) Anterior lentikonus
C) Maküler beneklenme
D) Korneal erozyon
E) Leiomyomatozis
60 – B

59. Aşağıdakilerden hangisi siyanotik konjenital kalp hastalıklarına bağlı kalp dışı komplikasyonlardan birisi değildir?
A) Rölatif anemi

B)

Gut

C) Beyin absesi

D) Trombositopeni

E) Nötropeni

•

Bazal membranda yer alan tip IV kollajeni kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucu oluşan sık bir nefrittir. X
link(%85), OR, OD geçebilir. Genetik heterojinite klinik ve
histolojiye yansır.

•

Hastaların tamamında asemptomatik mikroskopik hematüri mevcuttur.

•

%50’sinde ÜSYE’yi izleyen 1-2 gün içinde gros hematüri
atakları olabilir. Nefrotik sendrom olabilir.

•

Ekstrarenal bulguları: Bilateral sensörinöral işitme kaybı
gittikçe ilerleyerek konuşmayı da etkiler. Oküler anomaliler anterior lentikonus, maküler beneklenme ve korneal
erozyondur. Nadiren trombosit anomalileri ile birlikte leiomyomatozis görülür.

Anterior lentikonus patognomoniktir.
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61. Aşağıdakilerden hangisi küçük çocuklarda en sık intrensik akut böbrek yetersizliği nedenidir?

63. Bronşiolitis obliteransa neden olan en sık enfeksiyöz
ajan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hemolitik üremik sendrom

A) Adenovirüs		

B) Akut tubuler nekroz

C) Mycoplazma pnömonia D) Kızamık virüsü

C) Kortikal nekroz

E) Bordetella pertussis

D) Renal ven trombozu

63 – A
En sık neden adenovirüs enfeksiyonudur. İnfeksiyöz diğer
etkenler mycoplazma, kızamık, influenza ve boğmacadır. RSV
etken değildir. Non-enfeksiyöz olarak JRA, SLE, skleroderma,
Stevens-Johson sendromu, toksik gaz inhalasyonu ve transplantasyon sonrası görülebilir.

E) Akut poststreptokoksik glomerülonefrit
61 – A
HÜS en sık intrinsik ABY nedenidir. Akut Tubuler Nekroz en sık
nefrotoksik ve/veya iskemik hasara maruz kalan ağır hastalığı
olan çocuklarda görülür. Akut interstisyel nefrit ise terapötik
ajan ya da çeşitli viral enfeksiyonlara karşı hipersensitivite sonucudur. Özellikle GNlerin rapidly progresif tipleri büyük çocuklarda en sık görülen formdur.

64. Fatal enfeksiyöz mononükleoz ve B hücreli lenfoma ile karakterize immun yetmezlik aşağıdakilerden hangisidir?

Akut böbrek yetmezliğinin sık nedenleri

A) Bruton sendromu

Prerenal

İntrensik renal

Dehidratasyon
Kanama
Sepsis
Hipoalbuminemi
Kalp yetmezliği

Glomerülonefrit
-APSGN
-Lupus
-Henöch-schönlein
-MPGN
-Anti glomerüler bazal membran
Hemolitik üremik sendrom
Akut tubuler nekroz
Kortikal nekroz
Renal ven trombozu
Rabdomiyoliz
Akut intertisyel nefrit
Tümör infiltrasyonu
Tümör lizis sendromu

B) İzole IgA eksikliği

Postrenal
Posterior üretral valf
UPJ darlık
UVJ darlık
Üreterosel
Yümör
Ürolithiasis
Hemorajik sistit
Nörojen mesane

C) Wiscott-Aldrich sendromu
D) Duncan sendromu
E) Hiperimmunglobulim M sendromu
64 – D
Duncan sendromu X’e bağlı resesif geçişlidir. Hastalar EBNA’ a karşı antikor yapamadığından fatal enfeksiyöz mononükleoz (EBV) ve
B hücreli lenfoma ile karakterizedir. Tedavi kök hücre naklidir.
65. Çocuklarda alerjen immunoterapi aşağıdaki hastalıkların hangisinde etkin olmadığı için kullanılmaz?

62. İki yaşında tekrarlayan pnömoni nedeniyle araştırılan
hastanın sağ akciğerinde normal akciğer dokusunun bir
arada hamartamatöz yapı tespit ediliyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Kistik adenomatoid malformasyon
D) Pulmoner hipoplazi
E) Bochdalek hernisi
62 – C
Kistik adenomatoid malformasyon;

•

Prenatal, USG ile tanı konulabilir.

•

Yenidoğan ve erken çocukluktaki semptomlar respiratuvar
distres, yineleyen akciğer enfeksiyonları, pnömotorakstır.

•

Diafragma hernisi ile karışabilir. Akciğer grafisinde kistler
ve mediastinal şift görülebilir. Tedavi cerrahidir.

B)

Rinokonjonktivit

C) Alerjik astım

D) Gıda alerjisi

65 – E
• Düzgün şekilde uygun adaya yapılırsa hastalığın ilerlemesini önleyerek hastalığın doğal seyrini değiştirme kapasitesine sahip güvenli ve en etkin tedavi şeklidir.
• Endikasyonları: Mevsimsel veya yıl boyu alerjik rinokonjonktivit, alerjik astım, böcek zehiri-venom duyarlılığı (hemen tedaviye başlamanın tek endikasyonu).
• Tavsiye edilmeyenler: Gıda alerjisi, atopik dermatit, lateks alerjisi, akut-kronik ürtiker.
• Kontrendikasyonları: < 5 yaş çocuk (venom immunoterapisi hariç), immünolojik-otoimmun hastalığı olanlar (
hastalığı aktive eder), alerjik bronkopulmoner aspergilloz
(hiç etkisi yok), hipersensivite pnömonisi (hiç etkisi yok),
ağır psikiyatrik bozukluklar, Beta-bloker kullananlar (tedaviye yanıt zayıf), unstabil astım,  gebelik (başlandıysa doz
artırmadan devam edilebilir).

B) Konjenital lobar amfizem

Genellikle bir lobu tutan, hamartamatoz veya displastik
akciğer dokusuyla, normal akciğer dokusunun bir arada
olduğu, sık görülen konjenital bir akciğer anomalisidir.

A) Atopik dermatit

E) Hipersensivite pnömonisi

A) Pulmoner sekestrasyon

•

B) İnfluenza virüs
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66. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığında koroner
anevrizma gelişiminin ön belirtilerinden birisi değildir?

68. Aşağıdaki etkenlerden hangisi ile enfeksiyon çocuklarda
otoimmun nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabilir?

A) Uzamış ateş

A) S.aureus

B)

B) Trombositopeni

C) C.jejuni

D) S.pyogenes

C) 1 yaşından büyük olmak

E) B.pertussis

D) Erkek cinsiyet

68 – D
PANDAS(S.pyogenes ile ilişkili Pediatrik autoimmun nöropsikiyatrik hastalıklar)
• GAS farenjiti ile ilişkili obsesif kompulsif bozukluk, tik veya
Tourette sendromudur.
• Profilaksiye ve İVİG/plazmaferez tedavisine gerek yoktur.

E) Nötrofili
66 – C
Ağır klinik gidişin (koroner anomali)  ön belirtileri şunlardır:
1. Erkek cinsiyet
2. <1 yaş

69. Aşağıdakilerden hangisi Kwashiorkorun klinik özelliklerinden birisi değildir?

3. Uzamış ateş,
4. Afebril dönemden sonra ateşin tekrar yükselmesi,
5. Aşağıdaki lab bulgularının varlığı
A) Düşük trombosit veya hemoglobin düzeyi,

67. Yumurta alerjisi aşağıdaki aşılardan hangisi için kontrendikasyondur?
İnfluenza

D) Su çiçeği

E) İnaktif polio
67 – B
AŞI KONTENDİKASYONLARI
DTB/DTaB

D) Kızıl saç

Ay dede yüzü

Marasmus ve Kwashiorkorun klinik özellikler

D) Düşük albumin ve IgG düzeyleri

C) Kızamık

B)

C) Dermatit
69 – A

C) Hiponatremi

B)

A) Aşırı kilo kaybı
E) Hepatomegali

B) Yüksek nötrofil ve bant sayıları

A) Hepatit B

C.diphteria

Marasmus

Kwashiorkor

Etioloji

Kronik açlık-kalori azlığı

Kronik protein azlığı

Başlangıç yaşı

1.-2. aylardan sonra

Anne sütünün kesilmesinden
sonra

En sık görülme yaşı 5.-6. aylardan sonra

18 ay – 3 yaş

Tartı azalması

Çok fazla

Az (ödem maskeler)

Boy kısalığı

Süreye göre az veya çok Yok veya az

Ödem

Yok

+++

Yüz

Zayıf (Voltaire yüzü)

Ay dede yüzü

Deri altı yağı

Çok azalmış

Normal veya hafif azalmış

Deri değişikliği

Normal veya kuru

+++ (dermatit-Dermatoz)

Saç değişikliği

+

+++ (kızıl, ince, seyrek saçlar)

Karaciğer

Normal

Büyük yağlı karaciğer

Apati / Anoreksi

+

+++

70. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin fazla alımı hiperoksalüriye neden olur?

Bir önceki DPT dozu uygulandıktan sonraki 7 gün içerisinde ensefalopati
Bir önceki/aynı dozda anafilaksi
Progresif nörolojik hastalık

A) Piridoksin

B)

Tiamin

C) C vitamini

D) D vitamini

İnaktif polio
aşısı

Neomisin veya streptomisine karşı anaflaktik reaksiyon

Oral polio
aşısı (OPV)

HIV enfeksiyonu/ HIV enfeksiyonu bulunan birisi ile aynı
ortamda yaşamak
İmmunsüpressif tedavi sırasında, Doğumsal immun yetmezlik hastalığı
Bağışıklık sistemi bozuk bir kişi ile aynı ortamda yaşamak

MMR

Hamilelik
Neomisine karşı anaflaktik reaksiyon
Jelatine karşı anaflaktik reaksiyon
Malignensi, İmmun yetmezlik hastalığı

Hepatit B

Hamur mayasına anaflaktik reaksiyon

Su çiçeği

Hamilelik
Neomisine karşı alerjik reaksiyon, Jelatine karşı anaflaktik reaksiyon

A) Fragil X

B)

Yumurta alerjisi

C) Friedreich ataksisi

D) Miyotonik distrofi

E) Angelman sendromu

İnfluenza

E) Folik asit
70 – C
Piridoksin eksikliği ve C vit fazlalığı hiperoksalüri ve böbrekte
oksalat taşına neden olur.
71. Aşağıdakilerden hangisi triplet gen tekrarı sonucu ortaya çıkan hastalıklardan birisi değildir?
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74. Elli yaşındaki erkek hasta ince barsak tümörü nedeniyle
rezeksiyon+ anostomoz yapılmış, 1 hafta sonra dren yerinden günlük debisi 1 L. Olan biliyer içerikli drenaj gelişmiştir.
Hastaya bu fistülü nedeniyle TPN başlanmıştır. Hastanın
takiplerinde 4. Günde tetkiklerinde PH 7.24, PCO2 40 mm
Hg, PO2 98 AG (Anyon Gap) 10 olarak tespit edilmiştir.

71 – E
Triplet tekrarı olan genetik hastalıklar
Fragil X
Huntington hastalığı
Friedreich ataksisi
Miyotonik distrofi
Spinal-bulbar muskuler atrofi
Spinoserebellar ataksi
Dentatorubral-pallidoluysian atrofi

Bu hastadaki tablonun en olası nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

72. Protein enerji malnütrisyonu olan çocuklarda ölümün
major nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enfeksiyonlar

B)

C) Hipotermi

D) Hipoglisemi

A) Diabetik ketoasidoz
B) Laktik asidoz

Kalp yetmezliği

C) Böbrek yetmezliği
D) İnce barsak içeriği kaybı

E) Solunum yetmezliği

E) Unkompanse metabolik alkaloz

72 – A

74 – D

Ağır PEM’li çocuklarda mortalite %10-20 arasındadır. Mortalite
riski YGA < %60 olanlarda 8 kat, %60-69 olanlarda 4-5 kat ve hatta
hafif malnütrelerde (%70-79) 2-3 kat artar. Ağır mental depresyon, hipotermi, hipoglisemi ve peteşiler kötü prognoz işaretidir.

Hastada yüksekdebili proksimal fistül geliştiği anlaşılıyor. Kan
gazı analizlerinden hasta metabolik asidozda ve AG normal sınırlarda olduğu anlaşılıyor.
Anyon açığı normal metabolik asidoz:

Ana ölüm nedeni enfeksiyonlardır ayrıca elektrolit dengesizlikleri ve kalp yetmezliği de rol oynar.

•

İyileşmeye başlayan hastalar ise genellikle 2-3 ay sonra boyuna uyan tartıya ulaşır. Vücuttaki değişiklikler genellikle reversible olmasına rağmen erken başlayan ve uzun süren PEM
vakalarında irreversible (erişkin kısa boy ve zayıflık) hale gelebilir. Çocukluk malnütrisyonunun yaşayanlarında ayrıca kognitif fonksiyonlar ve okul performansında defektler olur. Normal
çocuklara göre IQ’da 5–15 puan eksiklik vardır. BGA’sı düşük
(kronik-ağır) olan çocuklar daha fazla etkilenirler.

Böbrek dışı HCO3 - kaybı (klor artar ve toplam anyon yükü
dengelenir)
 Üreterosigmoidostomi
 Diare, intestinal ve pankreatik fistüller
 Distal RTA (↓ H+ atılımı)
 Proksimal RTA (↓ HCO3 - emilimi)
 Acetazolamide (CA inh.)

TPN: Hastanın kliniği ile değerlendirildiğinde en olası ihtimal
i.b. içerik (dolayısı ile HCO3) kaybıdır.

73. Kontamine gıda alımından 1-2 saat sonra kusmaları başlayan çocuk sonraki 5-6 saatte ishal ve karın ağrısı geliştiriyor.
Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bacillus cereus
B) Salmonella enteridis

75. Sodyum denge bozuklukları ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?

C) Vibrio parahemolitikus
D) Yersinia enterokolitika

A) Cerrahi hastalarda hipernatremi, hiponatremiye
oranla daha fazla görülür.

E) Clostridium botilinum

B) Akut hiponatreminin tedavisinde hızlı sodyum replasmanı pontin myelonizisine neden olabilir

73 – A
Kontamine gıda alımından 1-6 saat sonra başlayan kusma-ishal tablosu B.cereus ve S.aureus enfeksiyonlarında görülür.
Gıda önceden oluşan toksinler nedeniyle semptomlar erken
başlar.

C) Ameliyatları takiben gelişen hiponatremilerin sebebi postoperatif ADH salınımı olabilir
D) Hipernatremilerin hızla düzeltilmesi beyin ödemine
yol açabilir

Salmonella başta olmak üzere diğer ajanlarda inkübasyon süresi 8-72 saattir. Ayrıca, C.botulinium nörolojik semptomlar ve
Y.enterokolitika ise kanlı ishal yapabilir.

E) Susama hissi kaybolmamış bir insanda hipernatremi
gelişme ihtimali zordur
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75 – A

77. Aşağıdakilerden hangisi masif transfüzyon sonucu beklenen komplikasyondan değildir?

 Serum Na düzeyinin 130 meq/lt altına düşmesidir.
 Postoperatif dilüsyonel hiponatreminin en sık nedeni
cerrahi ve travma sonrasında artan ADH salınımıdır.
 Cerrahi hastalarda en sık görülen elektrolit bozukluğu hiponatremidir.
Belirti ve bulgular:
 SSS: Baş ağrısı, konfüzyon, irritabilite, artmış DTR, kas seğirmeleri,
 KVS: Taşikardi ve hipovolemiye sekonder taşikardi beklenir. Ancak artmış intrakraniyel basınç var ise hipertansiyon ve bradikardi olabilir.
 Renal: Oligüri mevcuttur.
 GİS ve Dokular:Deride parmak izi bulgusu, fışkırır tarzda
kusma, lakrimasyon, salivasyon ve sulu ishal.
 Akut hiponatremide yükseltme hızı merkezi sinir sistemi
bulguları ve nöbetler geçene kadar 1 mEq/L/saattir.  
 Bu koşullarda bile serum sodyumundaki yükselme 12
mEq/L/günü geçmemelidir. Daha hızlı yükseltilmesi pontin demyelinizasyonuna neden olabilir.
 Amaç kritik değer olan 120 mEq/L’nin üzerine çıkmaktır;
130 mEq/L geçilmemelidir.
 Hipernatremi (>150 mEq/lt) daha nadir görülür, sebep genellikle su eksikliği veya su alımının kısıtlanması durumunda ortaya çıkar. Normalde susama hissi ile su açığı giderilir ve hipernatremi engellenir. Tedavide Na düzeltme hızı yine sınırlıdır.
Eğer plazma ozmolalitesi hızla düzeltilirse su daha hipertonik
olan hücre içi bölmeye geçer ve beyin ödemi gelişebilir.
 Bu yüzden kural olarak hipernatremi 48 saat içinde, 12
mEq/L/gün oranında düzeltilmelidir.

A) Hipokalsemi

B)

C) Trombositopeni

D) Akciğer ödemi

Hipokalemi

E) CMV enfeksiyonu
77 – B
Masif Transfüzyon:
Tek seferde 2500 ml veya 24 h’te 5000 ml transfüzyona denir.
Komplikasyonları:
 Dolaşım yetmezliği, hipervolemi
 Dilüsyonel trombositopeni, trombosit fonk.bzk (Masif
tranfüzyonda en sık kanama nedenidir.)
 FV,VIII,XI eksikliği, DIC
 Asidoz (Rutin bikarbonat önerilmez)
 2,3DPG eksikliği, O2 dis. eğrisi sola kayar
 Hiperkalemi (oligüri yoksa sorun olmaz), hiperamonyemi
 Hipotermi
 Sitrat toksisitesi, İyonize Ca bağlar (Rutin Ca gerek yok)
 Hemolitik reax.
 Bakterialve veya viral bulaş riski

78. On gün önce künt batın travması sonucu splenektomi
geçirmiş 23 yaşında bir erkek hasta, üst kadran karın
ağrısı ve derin nefes almakla artan alt göğüs ağrısı ile
geliyor. Fizik muayenede; rektal ateş 38.2 oC, sol akciğer
bazalinde solunum sesleri azalmış, insizyon hattı temiz,
barsak sesleri artmış ve peritoneal irritasyon belirtisi
yok. Rektal tuşe normal, lökosit 12.500/mm3 ve formülde sola kayma mevcut. Akciğer filminde sol akciğerde
düz bir atelektazi alanı var. ADBG’de nonspesifik barsak
gazları ve sol üst kadranda hava-sıvı seviyesi mevcut. Serum amilazı 150 SU (normali 60-180).

76. Overfeeding (aşırı beslenme) durumunda hangisi beklenmez?
A) Oksijen tüketiminde azalma
B) Karbondioksit retansiyonu
C) Solunum sayısında artış
D) Hepatik yağlanma
E) İmmunitede baskılanma

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

76 – A
Aşırı kalori verilmesi sonucunda (Overfeeding)
• Oksijen tüketiminde artış,
• CO2 üretiminde ve solunum yükünde artış,
• KC yağlanması ve KC fonksiyon testlerinde bozulma
• Lökosit fonksiyonlarında bozulma ve infeksiyon riskinde
artış gelişebilir..
Bu komplikasyonlar en sık TPN verilen hastalarda ortaya çıkar.
Vücudun glukoz kullanım hızı 5 mg/kg/dk olduğu için dextrozlu solüsyonların infüzyonu sırasında bu miktar aşılmamalıdır.

A) İnsizyonel ağrı

B)

Subfrenik apse

C) Pnomotoraks

D) Pankreatit

E) Pulmoner emboli
78 – B
Subfrenik abseler en sık görülen karın içi abselerdir. Özellikle splenektomilerden sonra görülme sıklığı artar. Bu yüzden
splenektomi yapılan hastalara rutin dren kullanımı önerilmez.
Hastalarda karın ağrısı, ateş, akciğer bulguları ön plandadır.
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79. Özellikle IL 12 ve IL 18 tarafından indüklenen, majör
travmalardan sonra alveoler makrofaj aktivasyonu ile
akut akciğer hasarına neden olan medyatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) IL 4

B)

C) TNF alfa

D) İnterferon gama

81. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri multipl organ
yetmezliğine (MOY)  neden olabilir?
l.

A. Pankreatit

ll. Akut mezenter iskemi

IL 10

lll. Kan transfüzyonu
lV. TPN

E) IL 6

V. GİS kanama

79 – D

A) l

INF-γ: T helper lenfositlerden ve makrofajlarda salgılanır. IL12 ve IL-18 IFN-gamma üzerinden etki eder. Yaralanmadan
sonra serumda 8, yarada 5-7 gün yüksek kalır. Major travmadan sonra alveolar makrofaj aktivasyonuna ve akut akciğer
hasarına neden olur.

B) I, II, III
C) II, III
D) IV
E) I, II, III, IV, V
81 – E
Sırs yada sepsise neden olabilecek tüm patolojiler moy nedeni olabilir.

80. Acil servise AİTK (Araç içi trafik kazası) nedeniyle getirilen 35 yaşındaki hastanın, fiziki muayenede şuur açık,
koopere ve oryente idi. Hastanın solunum zorluğu, açık
yarası veya kanaması yoktu. Hastanın 4 ekstremitesinde
de hareket yoktu. Ekstremiteler sıcak ve pembe idi. Hastanın NDS 55, KB 70/40 mm Hg tespit edildi.

82. Otuz dört yaşında bayan hasta boyun sağ tarafında şişlik
şikayeti ile geliyor. Şişliğin tiroid bezinde nodül olduğu
tespiti sonucu gerekli uygun işlemler ve İİAB uygulanıyor. Tanı papiller karsinom olarak rapor ediliyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipovolemik şok

B)

Nörojenik şok

C) Septik şok

D) Kardiyojenik şok

Bu hastada en olası etyolojik faktör aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

E) SIRS

A) Endemik guatr bölgesinde yaşıyor olmak

80 – B

B) Hashimoto tiroditi bulunması

Nörojenik şok:

C) Foliküler adenom bulunması

Periferik vazokonstrüktör tonus kaybı nedeni ile yaygın vazodilatasyon gelişir.

D) Çocuklukta ionize radyasyona maruz kalınmış olması
E) Riedel tiroiditi bulunması

Etiyoloji

82 – D

Spinal (servikal – torasik) kord yaralanması, spinal anestezi,
özellikle çocuklarda akut gastrik dilatasyon, ani şiddetli ağrı.

 Papiller karsinom Folikül hücresinden köken alır.
 Tiroid ca’ların en sık görülenidir.

Bulgular
•

Periferik venöz göllenme ve kalbe venöz dönüşte azalma
sonucunda CVP ve kardiyak debi düşer, hipotansiyon

•

Vazodilatasyon nedeni ile cilt kuru ve sıcaktır, flushing görülür

•

Bradikardi (sempatik aktivite azlığı nedeni ile refleks taşikardi cevabı görülmez)

•

Hastaların bilinci genellikle açıktır

 Prognozu en iyi tiroid karsinomudur.
 Boyun bölgesine radyasyon alma hikayesi bulunan kişilerde görülme olasılığı çok yüksektir.
 30-40 yaş arası kadınlarda sıktır.
 Servikal lenf bezi tutulumu sıktır (Çocuk ve genç yaş erşkinlerde daha sık)
 Multisentrisite ve multifokalite oranları yüksektir(%20).
Endemik iyot eksikliği bölgelerinde daha çok foliküler karsinom gelişir.

Tedavi: Sıvı tedavisi ve vazopressörler (dopamin, adrenalin,
efedrin, fenilefrin)
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83. Kırk beş yaşındaki kadın hasta son haftalarda artan
yorgunluk yakınması ile geliyor. Sabahları zor uyanma,
kabızlık, defekasyonda zorlanma gibi ek şikayetleri olan
hastanın diyabetik ve orta derecede hipertansif olduğu
anlaşılıyuor. Hastanın FM de TA 130/90 mm.hg, Vücut
sıcaklığı 36.5 derece, pretibial gode bırakmayan ödem,
büyümüş ancak hassas olmayan tiroid bezi saptanıyor.

84 – C
Tiroglossal kist
 En sık görülen tiroid anomalisidir.
 Genellikle sessizdir ve insidental olarak tespit edilir. Enfekte olursa bulgu verir.
 Fizik muayenede en önemli tanı kriteri hastanın dilini dışarı çıkartması ile kistin yukarı deplase olmasıdır

Bu hastanın tiroid fonksiyon testleri aşağıdakilerden
hangisidir?
Total serum T4

Serbest serum T4

Serum TSH

A) Yüksek

N

N

B) Yüksek

N

N

C) Düşük

N

N

D) Düşük

Düşük

Yüksek

E) Düşük

Düşük

Düşük

 Tedavileri eksizyondur.
Kanal içinde tiroid epiteli olduğundan%1 oranında ca. gelişebilir.(Medüller troid ca hariç)
85. Paratiroid adenom eksizyonu sonrası gelişen semptomatik hipokalseminin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşırı ringer laktat infüzyonu
B) Hipomagnezemi

83 – D

C) Kalan paratiroidlerin devaskülarizasyonu

Klinik

D) Aç kemik sendromu

 Halsizlik,

E) Peroperatif kan transfüzyonu

 Soğuğa karşı intolerans,
 Unutkanlık,

85 – D
 Adenom eksizyonu sonrası hipokalsemi açısından dikkatli
olmak gerekir (Aç kemik sendromu).Uzun süredirPTH etkisinde kalan kemikler adenom eksizyonu sonrası, kandan
hızla Ca çekilmesine neden olur, bu yüzden postoperatif
erken saatlerde ciddi hipokalsemiler olabilir.
 Geçici ve erken hipokalsemide, IV Ca-glukonat verilir.
 Kalıcı hipokalsemilerde tedavi oraldır.
Vit D3 1.5-2.5 mg/gün ve
Ca-laktat 8 mg/gün

 İştahsızlık, konstipasyon, distansiyon
 Ses kısıklığı,
 Apati,
 Menstrüal değişikliklere yol açar.
 Çocuklarda ek olarak obesite ve gelişme geriliği olur.
Tanı
 Primer hipotiroidide TSH yüksektir.
 T3 ve T4 normal veya düşüktür.
Tedavi

86. Kırk yaşında hipertansiyon nedeniyle incelenen kadın
hastada kas güçsüzlüğü, poliüri ve parestezi tespit ediliyor. Hastada gode bırakan ödem yok. Hastanın 24 saatlik idrar K yüksekliği ve normal düzeyde kortizol tespit
ediliyor. Abdominal BT de sağ adrenal glanda lokalize,
enkapsüle kitle tespit ediliyor.

Tiroksin (T4) 2 mg/kg
84. On bir yaşındaki çocuk hasta ebeveyni tarafından boynunda şişlik yakınması ile başvuruyor. Öyküsünden, son
1 aydır fark edilen şişliğin son 1 haftadır hassas ve ağrılıve kızarık olduğu öğreniniyor. Hastanın fizik muayenede
boyun orta hatta 1,5 cm çaplı hassas ve hiperemik kitle
ele geliyor. Hastanın orofarengeal muayene sırasında dil
hareketleri ile kitleninde hareketlendiği tespit ediliyor.

Bu hastada muhtemel labaratuvar bulguları aşağıdakilerden hangisidir? (PRA:Plazma Renin Aktivitesi)
Serum
Aldosteron PRA

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Serum K Serum Bikarbonat

A) Tiroidit

A) Yüksek

Yüksek Düşük

Yüksek

B) Lenfoma

B) N

Düşük

Düşük

Yüksek

C) Tiroglossal kanal kist

C) Yüksek

Düşük

Düşük

Yüksek

D) Submandibuler siyaloadenit

D) Düşük

Düşük

Yüksek

Düşük

E) Lenfadenopati

E) Düşük

Yüksek Yüksek

Düşük
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86 – C

88. HER 2 (+) meme ca.’lı hastalarda hangisinin kullanımı
tedavi etkinliğini artırır?

Primer hiperaldosteronizm nadir HT nedenlerinden birisidir.
Aldosteron üreten adrenal adenom (Aldosteronoma) En
sık nedendir (2/3 vakada)

A) Tamoksifen

•

İdyopatik bilateral hiperplazi(%20-30)

C) Letrozol

•

Tek taraflı adrenal hiperplazi

D) Doxorubicin

•

Adrenal karsinom

E) Trastuzumab

•

Glikokortikoid duyarlı hiperaldosteronizm (Ailesel hiperaldosteronizm)

•

Ektopik aldosteron üreten tm.

•

Yeni başlayan veya kötüleşen hipertansiyon ve buna
bağlı frontal baş ağrısı durumlarında akla gelmelidir.

•

Hipokalemi ve bununla bağlantılı poliüri, noktüri, parestezi ve kas spazmları diğer bulgulardır.

•

B) Anastrozol

88 – E
HER 2 (human epidermal growth factor receptor 2) (+) meme
karsinomları kötü seyirlidir. Monoklonal antikor Trastuzumab
kullanımı bu hastalarda etkinliği kanıtlanmış ajandır.

Labaratuvar
•

Genellikle spontan hipokalemi önemli bir bulgu olmakla
beraber olguların bir kısmında normokalemi olabilir.

•

Metabolik alkaloz beklenir

•

Plazma aldosteron konsantrasyonu (PAK) artmış ve plazma renin aktivitesi (PRA) baskılanmıştır.

•

PAK/PRA oranı: 25-30/1 olması tanı için çok değerlidir. Bu
bulgu sekonder hiperaldosteronizmden ayrımda önemlidir.

•

Serum Na+ düzeyi normalin üst sınırında veya yüksektir.

89. Kırk beş yaşındaki bayan hastanın yapılan rutin mamografisi ve meme muayenesi sonuçlarıyla fiziki muayenede
herhangi bir kitle veya LAP ile karşılaşılmamış, ancak mamografide DCIS düşünülen şüpheli bir alan rapor edilmiştir.
Bu hastada aşağıdakilerden hangisidir doğrudur?
A) DCIS genellikle fiziki muayene ile tespit edilir.
B) Aksiller lenf nod tutulum riski yüksektir.
C) RT nin DCIS tedavisinde gerekliliği yoktur.

87. Aşağıdakilerden hangi malign meme patolojisi  duktal
sistemden köken almaktadır?
A) Paget hastalığı

B)

C) Yağ nekrozu

D) Sistosarkoma philloides

D) DCIS'de mamografide mikrokalsifikasyonlar en sıklıkla saptanan bulgudur.

İnvaziv lobüler ca.

E) Lumpektomi ve aksiller diseksiyon seçilecek tedavi
yöntemidir.

E) İntraduktal papillom

89 – D

87 – A

Duktal Karsinoma İn situ (DCIS)

Kronik, ekzamatoid, erupsiyonlu meme başı hastalığıdır .
Meme kanserlerinin % 1-4’ünü oluşturur. Genel olarak kabül
gören görüş meme başı duktuslarından primer olarak köken
ladığı ve daha sonra cildi tuttuğudur. Meme başında masum
ekzamaya benzer, kaşıntı, yanma, kanama bulguları olabilir.
birçok vakada cilt lezyonları yıllardır mevcut olan tek bulgudur ve çok yavaş gelişir. Lezyon tedavi edilmez ise daha sonra
altında kitle gelişir. 2/3 vakada kitle palpe edilir. Postmenapozal bir hastada meme başında birkaç haftadan uzun süre
sebat eden ekzamatoid lezyonlara biopsi yapılmalıdır. Tümör
infiltratif veya noninfiltratif yapıda olabilir. Noninfiltratif tipte
Paget hücrelerinin görülmesi patognomoniktir. Paget hücreleri içinde cea varlığı gösterilebilir. Sıklıkla invaziv seyreden
duktal bir karsinom olmasına rağmen dcıs ile beraber olabilir.

•

Noninvaziv meme kanserinin en sık rastlanan tipidir.  

•

Laktiferöz duktuslardan köken alır.

•

DCIS olguları geçmişte palpasyonla ele gelen kitle, meme
başı akıntısı gibi FM bulguları ile saptanırken, artık tarama
mamografileri tanıda daha etkin hale gelmiş ve görülme
sıklığı %3 lerden %30 lara çıkmıştır.

•

Tarama mamografilerinde en sık rastlanan bulgu küme
yapmış mikrokalsifikasyonların varlığıdır.

•

Çoğunlukla axiller lenf tutulumu yoktur. Bu yüzden axiller
diseksiyon endikasyonu çoğunlukla yoktur.

•

Meme koruyucu cerrahi (MKC) ile tedavi sıklıkla uygulanan yöntemidir. MKC sonrası hastalara RT verme gerekliliği vardır.
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90. Yirmi yaşında zayıf görünümlü kadın hasta acil servise
nefes darlığı ve retrosternal ağrı nedeniyle başvuruyor,
hastanın anksiyetesi vardı. Ateşi tespit edilmeyen ve
sinüs taşikardisi olan hasta taşipneikti. Abdomen muayenesinde hassasiyet, kitle yada organomegali yoktu.
Toraks ve batın üst kısımlarında ciltaltı amfizem tespit
edildi, özgeçmişinde “Bulimia nervosa” nedeniyle tanı
ve takip altında olduğu ve hastaneye geliş öncesi zorlayarak kustuğu öğrenilmiştir.

belirti verirler. Kanama ile gelen hastalarda belki endoskopik
biyopsi ile tanı konabilirse de intramural bir tm olduğu için en
etkili yöntem BT'dir.
Tedavi cerrahidir. (Lenf diseksiyonuna gerek yok)
Unrezektabl vakalarda veya metastatik olgularda imatinib kullanılabilir.
İğne bx yapılmamalı.
92. Medikal tedaviye yanıtsız prepilorik bir ülser için cerrahi
tedavi planlanmaktadır. Aşağıdaki prosedürlerden hangisi
bu hasta için daha yüksek ülser rekürrensine neden olur?

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tansiyon pnomotoraks
B) Boerhaave sendromu

A) Turunkal vagotomi

C) Mallory Weis sendromu

B) Turunkal vagotomi + piloroplasti

D) Peptik ülser perforasyonu

C) Turunkal vagotomi+ antrektomi

E) Akalazya

D) Turunkal vagotomi+ gastroduedonostomi
E) Yüksek selektif vagotomi

90 – B
 Spontan perforasyon:

92 – E

 Özefagus perforasyonlarının % 15’ini oluşturur.

Prepilorik ülserlerde patogenezde hiperasidite önemli bir
faktör olduğu için cerrahi gereken hastalarda asit salınımını
engelleyen proedürler yapılmalıdır. Bu yöntemler temel anlamda vagotomi ve takiben cerrahi drenaj işlemlerini kapsar.
Yöntemler içinde Yüksek selektif vagotomi ek bir cerrahi drenaj işlemi gerektirmediği için morbidite ve mortalitesi daha
düşüktür. Ancak yüksek ülser rekürrens riskine sahiptir.

 Çoğu postemetiktir. (Barojenik perforasyonlar) ilk kez
Boerhaave tarafından tanımlanmıştır. Bu nedenle
spontan özefagus perforasyonu Boerhaave sendromu
olarak da bilinmektedir.
 Boarhaave sendromunda perforasyon genellikle ösofagogastrik bileşimin hemen proksimalinde torakal
özefagusta, distal özefagusun sol posterolateral duvarında oluşur ve longitüdinaldir. Yırtık sadece mukoza
ve submukozada ise Mallory-Weiss sendromu olur.

93. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen hamartamatöz
polipozis sendromudur?

 Spontan perforasyonların bir kısmı malign hastalıklar
veya distaldeki benign nitelikteki ülserlerin kendiliğinden perforasyonu sonucu oluşabilir. (Non-barojenik)

A) Familyal adenomatöz polipozis koli
B) Lynch sendromu
C) Cronchite Canada sendromu
D) Peutz Jeghers sendromu

91. Gastrointestinal stromal hücreli tümörler (GISTS) hakkında hangisi yanlıştır?

E) Cowden sendromu

A) Tanıda endoskopi altın standarttır.

93 – D

B) Primer tedavi yöntemi cerrahidir.

Peutz-Jeghers Sendromu:

C) GISTS lerin çoğunluğu midede yerleşir.

En sık görülen hamartamatöz polipozis hastalaığıdır.

D) Genellikle gastrointestinal kanama ile bulgu verir.

Otozomal dominant (STK 11 Serine-treonin kinaz 11 gen defekti).

E) Unrezekteabl tümörlerde İmatinib Mesilat yararlıdır.

Mukokuteneal bölgelerde hiperpigmentasyon ve GİS’de hamartomatöz polipler (özellikle ince barsakta)

91 – A

Polipler çoğunlukla i.b.tadır fakat kolon ve rektumda bulunabilir ve düşük ihtimalle de olsa malign değişim gösterebilirler.

Gastrointestinal stromal tümörler(GISTs) önceleri leimyom
veya leiomyosarkom olarak adladırılırdı. İnterstisyel cajal hücrelerinden köken alır.

Tüm GİS maligniteleri için risk artmıştır. (Özellikle periampüller bölge)

Bu tm ‘lerin çoğunda c-kit protein expresyonu sözkonusudur.
GİS sarkomları arasında en sık görülen tümördür ve GİS içinde
de en sık midede görülür. Genellikle kanama ve dispepsi ile

Bu hastalarda ekstraintestinal maligniteler de sık (meme Ca,
seks kord tm, Sertoli hücreli testiküler tm)
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94. Ülseratif Kolit nedeniyle takip edilen 45 yaşındaki erkek
hasta karın ağrısı, ateş, çok sayıda kanlı defekasyon şikayetleri ile geldi. Hastanın son 1 aydır hastalığına yönelik ilaçlarını düzenli kullanmadığı öğreniliyor. FM de, KB 140:90
mmHg, vücut sıcaklığı 37.80C, özellikle sol alt kadran olmak
üzere orta derecede hassasiyet ve rebaund mevcut, tuşe
de eldivene kan bulaşı tespit edildi. Lab tetkiklerde WBC
17.000 /mm3, K 3.1, Na 129 dışında patoloji yoktu. Hasta
akut fulminan kolit ön tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için servise alındı. Hastanın yatışından kısa süre sonra, genel durumu daha da bozuldu, taşikardi ve hafif hipotansiyon gelişti.
İshali kesilen hastanın batında distansiyon tespit edildi.

95 – E
Hastanın akutbaşlangıçlı sağüst kadran ağrısı, ateş ve sarılık
tipik Charcot triadıdır. Koledokolithiazis için tanı ve tedaviden
etkin yöntem ERCP'dir. Etken genellikle asendan yolla kazanılan E.Colidir.

96. Yukarıda tanımlanan hastanın hastalığında en muhtemel mikroorganizma hangisidir?
A) E. Coli

B)

B. Fragilis

C) K. Pneumonia

D) Enterococcus

E) S. Typhi

Bu hastada, bu tabloyu açıklayacak en olası durum aşağıdakilerden hangisidir?

96 – A

A) Kolon perforasyonu
B) İntraabdominal abse
C) Toksik megakolon

97. Aşağıdakilerden hangisi pankreas kanseri etyolojisinde
rol oynamaz?

D) Kolon kanserine bağlı obstrüksiyon
E) Amebiazis
94 – C

A) İleri yaş

B)

C) Kahve Alışkanlığı

D) Kronik Pankreatit

Sigara alışkanlığı

E) Lynch Sendromu

Toksik megakolon:
Mortalitesi en yüksek kompliklasyondur. Fulminan kolitlerin
%4-11’inde görülür, mortalite %40’a kadar çıkar.

97 – C

Ateş, peritonit, distansiyon, toksemi tablosu gelişir.

Herediter non polipozis kolorektal kanser

ADKG’de transvers kolon çapı artmıştır. Aktif koliti olanlarda
iyileşme belirtileri olmadan aniden ishal kesilirse toksik megakolon düşünmek gerekir.

BRCA 2 mutasyonlu ailesel meme kanseri

Pankreas Kanseri Gelişme Riski Yüksek Olan Sendromlar

Peutz-Jeghers sendromu
Ataksi-telenjiektazi sendromu

Riski artıran faktörler:

Ailesel atipik multipl mol melanoma sendromu

Hipokalemi

Herediter pankreatit

Barsak duvarında müsküler tabakaya yayılan şiddetli inflamasyon

Risk faktörleri:

Lavman Opiat kullanılması , antikolinerjik kullanımı
Akut atakta Baryum kullanılması
95. Altmış yaşında kadın hasta acile 2 gündür ateş ve titreme şikayetleri ile geliyor. Hastada iştahsızlık, bulantı ve
kusmada var imiş. Ateş 39.2 0 C, NDS: 98, KB. 115/70.
Fiziki muayenede hasta bitkin görünümlü, skleral ikter
mevcut, mukoz membranlar kuru ve sağ üst kadran hassasiyeti var. Labratuvarda WBC: 18 000, T. Bil. 4.0, ALP:
450 Ü/L olarak bulunuyor.
B)

C) A. Eroziv gastrit

D) Sağ akut pnomoni

 yahudi köken

 erkek cinsiyet,

 Sigara

 siyah ırk,

 Kronik Pankreatit

98. Aşağıdakilerden hangisi varikosel için yanlıştır?
A) Sağ tarafta daha sıklıkla saptanır.
B) İntraskrotal ısı varikosele bağlı yükselir
C) Varikoselektomi sonrası sperm hareketliğinde artış
gözlenebilir.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pankreas başı tm.

 İleri yaş,

Duodenal ülser

D) Böbrek tümürlerinin paraneoplastik sendromlarından biridir.

E) Kolanjit

E) Cerrahi ile düzeltilebilen infertiletenin en sık nedenidir.
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98 – A

101. Kosta kırığında ağrıyı gidermek için acil yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

En sık görülen skrotal kitledir.
Pampiniform pleksus venlerinin aşarı dilatasyonu ve torsiyonudur.

A) Cerrahi kostektomi B)

%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.

E) Bandaja alınır.

C) Torakotomi

101 – D
Tedavi; Kosta kırıklı hastalarda pnömotoraks veya hemotoraks
görülme ihtimali nedeni ile birkaç gün hastaneye yatırılarak
tedavileri 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 unutılmamalıdır (1. 2. Kot fraktüründe A. V. Subklavia yaralanması, 9-12.
Kırıklarda; Dalak, karaciğer, böbrek rüptürü

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 konulsadaDopler USG kesin
tanı koydurur.

99. Renal pelvisdeki skuamoz hücre kanserinde en sık rastlanan predispozan etken aşağıdakilerden hangisidir?

102. Burger hastalığında en sık tutulan arter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anilin boyaları
B) Bilhariozis
C) Taşlar
D) Polikistik böbrek

Renal Pelvis ve Üreter Tümörleri

•

Mesane tümörü ile birlikte görülebilir.

•

Sıklık sırasına göre transizyonel hücreli( değişiçi) Ca, squamöz hücreli Ca, adeno Ca görülebilir.

B)

A.Femoralis

C) A.Fibularis

D) A.Tibialis anterior

102 – D

99 – C
Tüm böbrek tümörlerinin %7 sini oluşturur. 60 yaş üzerinde görülür.

A) A.Politea
E) A.Tibialis posterior

E) Kronik analjezik kullanımı

•

Flaster stabilizasyonu

D) İnterkostal sinir blokajı

103. Yirmi beş yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası pelvis ve femur fraktürü ile hastaneye yatırılan bir hasta 48
saat sonra ateş yükselmesi, nabız hızlanması ve dispne
izleniyor. Muayenede konjunktivalarda ve aksiller bölgede peteşiler, akciğer grafisinde yaygın konsolidasyon
alanları, hematokrit değerinde düşme ve arteryel P02
seviyesinin50 mmHg olduğu gözleniyor.

Etiyolojide; sigara, analjezik, kronik iritasyon(özellikle squamöz hücreli karsinom), siklofosfamid kullanımı mesleki karsinojenler, radyoterapi yer alır

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dissemine intravasküler koagülasyon
B) Pnömoni
C) Akciğer embolisi

100. Velofarengial yetmezliğin en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Atelektazi
E) Yağ embolisi sendromu

A) Facial cerrahiler

103 – E

B) Myastenia gravis

Yağ embolisi uzun kemik kırığı veya bir başka büyük travma
sonrası, genellikle asemptomatik olarak akciğer parankimi ve
dolaşımda yağ globüllerinin bulunması dır. En sık uzun kemik
ve pelvisin kapalı kırıkları nda görülür. Klinikte – Solunum güçlüğü, nörolojik bozukluklar ve peteşiyal döküntülerle karakterizedir.

C) Yarık damak dudak
D) Travma
E) Malinglensi
100 – C
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 Cerrahi tedavi (Prenatal tanı konulan hastalarda intrauterin cerrahi girişim uygulanabilir).

104. Konjenital diyafram hernisi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Diyafram defekti sıklıkla sol taraftadır.

Stabilize edilemeyen seçilmiş olgular ECMO (Ekstra
corporal membran oksijenasyonu)’ya bağlanır bir haftalık süre içinde hastanın akciğeri dolaşımdan devre
dışı bırakılarak bu esnada hasta akciğerinin gelişmesi
sağlanmış olur ve hasta ameliyata alınır. ECMO sonrası
başarı oranı %55-60 bildirilmektedir.

•

B) Akciğer hipoplazisi prognozu etkileyen en önemli
faktördür.
C) Acil cerrahi tedavi gerektirir.
D) Prenatal tanı konulabilen hastalıklar arasındadır.
E) Hastaların bir kısmı ekstrakorporeal membran oksijenasyon sistemine gereksinim duyarlar.

105. Aşağıdakilerden hangisi Poland sendromunun bulgularından biri değildir?

104 – C
Diafragma hernileri

A) Serratus anterior kası yokluğu

•

Diafragma hernilerinin  %80 sol taraftadır.

B) Sindaktili

 Anterior diafragma hernisi (Retrosternel herni, Morgagni hernisi, Anterior septum defekti hernisi): 5-6
yaşlarında daha sık görülür.

C) Kosta kıkırdakları olmaması
D) Dekstrokardi
E) Aksiller kılların eksikliği

 Hiatal herni (Slidig herni, Rolling hiatus hernisi, Parahiatal herni)

105 – D
Poland sendromu

 Posterolateral herni (Bochdalec hernisi): Yenidoğanda daha sık görülür.

•

Pektoralis major, pektoralis minor, Latissimus dorsi, serratus anterior kasları yokluğu

•

Sindaktili, kısa parmak , ulna, radius’un gelişmemesi

•

Meme başı , meme yokluğu.

Klinik;

•

 Solunum sıkıntısı, siyanoz, asidoz, burun kanatlarının solunuma katılması, interkostal çekilmeler, herniasyon olan
tarafın solunuma katılmaması.

Kosta kıkırdakları olmaması , toraks duvarı deri ve deri altı
dokusu iyi gelişmemesi, vertebrada anormal eğimi

•

Koltuk altı kıllanması olmaması

•

Bazı kanser türleri ve kalp ve böbrek anomalileriyle birliktelik gösterir.

•

Ek doğumsal anomaliler (Nöral tüp defektleri, Kardiyak
anomaliler, Midline defektleri ve trisomi 13-18) % 25-50
oranında görülebilir.

 Persistan fötal sirkülasyon
 Skafoid görünümlü abdomen.

106. Tiroglossal kist ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 Oskültasyonda; herniasyon olan tarafta akciğer sesi alınmaz barsak sesleri alınır.
•

Tanı; prenatal USG, X ray, lavman opakt ve kontrastlı
üst pasaj grafisi ve BT ile konulabilir.

•

Prognozu etkileyen en önemli faktör akciğer hipoplazisinin derecesi ve klinik semptomların ortaya çıkış zamanıdır(İlk 24 saatte semptomatikse % 34-50
yaşam oranı, 24-48 saatte semptomatikse %78-90
yaşam oranı bildirilmektedir.)

A) Boyun orta hat kitlelerinin en sık görülenidir.
B) Tümör gelişim riski oldukça fazladır.
C) Genellikle asemptomatiktir.
D) Cerrahi tedavide Sistrunk ameliyatı uygulanır.
E) Dil hareketleri ile hareket eder.
106 – B
Tiroglossal kist

Tedavi
 Farmakolojik tedavi
 Tolazolin (α-reseptör blokörü)
 Antihipertansifler (Nitroprussid, İzoprotereonol, Nitrogliserin, Kaptopril )
 Sürfaktan
 Nitrik oksit

•

En sık konjenital orta hat kitlesidir.

•

Hyoid kemik üzerinde veya altında(%80) yerleşim gösteren asemptomatik kitle şeklinde bulunur.

•

Dilin dışarı çıkartılması ile yukarı hareket eder.

•

Erişkin yaşlarda kanserleşebilir(%1 den daha az).

•

Tedavi: Cerrahi olarak hiyoid orta bölümü ve dilin köküne
kadar uzanan traktus tümüyle çıkarılır, çıkarılmazsa nüks
edebilir.
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107. Erişkinlerde en sık görülen primer malign göz içi tümörü hangisidir?
A) Melanom

B)

C) Optik gliom

D) Lenfoma

109 – A
Her kanserde olduğu gibi endometrium kanserinde de en
önemli prognostik faktör, hastalığın evresidir. Ancak bunun
dışındaki prognostik faktörler de vardır. Bunlar;

Hemanjiom

Prognostik faktörler: Sağ kalımı belirleyen en önemli faktör cerrahi evresidir.

E) Retinoblastom

•
•

107 – A
En sık görülen göz içi tümörler metastazlardır. Erişkinlerde
en sık görülen primer malign göz içi tümörü koroid melanomu iken çocuklarda en sık görülen primer malign göz içi tümörü retinoblastomdur

•
•
•
•
•
•

108. Prematüre retinopatisiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Retina gebeliğin 4. ayından sonra vaskülarize olur.

•
•
•
•

B) Nazal retinanın vaskülarizasyonu gebeliğin 8. ayında
biter.
C) Temporal retinanın vaskülarizasyonunun tamamlanması postnatal döneme uzanır.

•
•

D) En uygun tarama zamanı 28-32. haftadır.
E) İntraventriküler hemoraji prematüre retinopatisi
için risk yaratır.

Yaş: İleri yaş kötü, nisbeten genç yaş iyi prognostik faktördür.
Histolojik tip: Nonendometrioid tipler tüm kanserin %10’sini oluşturur ve kötü faktördür.
Histolojik grade:Grade’in artması önemli kötü prognostik faktördür.
Tümör çapı: 2 cm’den büyün tümör varlığı kötü faktördür.
Hormon reseptörleri: E. ve P. reseptör (+) ise iyi, (-) ise kötü faktördür.
DNA yapısı ve proliferatif indeks: Diploid DNA yapısı iyi. Nondiploid
ise kötü faktördür.
Myometrial invazyon: Özellikle %50’den fazla olur ise kötü faktördür.
Lenfo-vasküler alan tutulumu varlığı nüks ve ölüm için bağımsız risk
faktördür.
İsthmik- servikal tutulum
Peritonela sitolojide malign hücre varlığı
Adneks ve uterin serozal tutulum olması
Lenf nodu metastazı: Erken evre endometrium kanserinde en önemli
prognostik faktördür.
İntraperitoneal tümör varlığı
Genetik ve moleküler belirteçler: HER2/neu, K-ras, P53, p16,
e-cadherin, yüksek proliferasyon indeksi(Ki67), anormal DNA ploidisi,
artmış S-fazı fraksiyonu(9%), DNA metilasyonu, p21 ekspresyonu ve
heterozigosite kaybı kötü prognoz ile ilişkilidir.

110. HPV DNA incelemesi aşağıdaki durumların hangisinde
kullanılmaz?

108 – D
Prematüre retinopatisi zamanından önce doğarak yüksek okisijen konsantrasyonlarına maruz kalmış düşük doğum ağırlıklı
bebekleri etkileyen proliferatif retinopatidir. Retina gebeliğin 4.
ayına kadar hiç vasküler yapı bulundurmayan tek dokudur. Bu
anda sonra optik diskteki hyaloid damarlardan köken alan damarlar perifere doğru uzanırlar. Bu damarlar gebeliğin 8. ayından
itibaren nazal perifere ulaşsalar da temporal perifere uzanmaları
postnatal 1. ayı bulur. Bu non-vasküler temporal retina oksijen
hasarına karşı çok hassastır. 32 haftadan önce doğmuş veya 1500
gr altında doğum ağırlığı bulunan ve oksijen tedavisi almış tüm
bebekler prematüre retinopatisi için taranmalıdır. İntraventriküler hemoraji gibi sistemik komplikasyonları bulunan bebeklerde
prematüre retinopatisi için risk altındadır. En uygun tarama zamanı 32-36. haftalardır. Daha öncesinde bunu yapmak pupilanın
dilate olmaması ve tunika vaskülosa lentise bağlı vitreus haze’i
nedeniyle çok zordur. Pupilla dilate edilirken %2.5 fenilefrin katkılı (veya katkısız) siklopentolat kullanılmalıdır.

A) 30 yaşından sonra smear ile birlikte kombine test
olarak
B) HGSIL tanısında
C) Tedavi edilmiş preinvaziv lezyon takibinde kombine
test olarak
D) ASCUS tanısından sonra hasta yönetiminde
E) Anormal sitoloji sonrası kolposkopi yapılan olguların
takibinde
110 – B
HPV DNA testi: Onkojenik riskli olanların saptanması durumunda anlamlıdır. 30 yaşını geçen bayanlarda smear testine kombine
bakılabilir. Her ikisi de negatif ise 5 yıl tarama yapılmayabilir. En
çok kullanılan iki test hibrid capture I-II ve PCR yöntemidir. Herhangi bir riskli HPV olması durumunda test pozitif denir. İstenir
ise daha sonra hangi tip olduğu tespit edilebilir.

109. Endometrium kanseri olan vakalarda aşağıdakilerden
hangisinin olması iyi prognozu düşündürür?

Günümüzde HPV DNA Bakma Endikasyonları:
•

Sitolojide ASCUS olması durumunda

•

Anormal sitoloji sonrası kolposkopi yapılan olguların takibinde

C) Grade’nin yüksek olması

•

CIN 2-3 tedavisi sonrası takipte

D) Tümörün 2 cm’den büyük olması

•

30 yaş üzeri bayanlarda tek başına veya sitoloji ile birlikte
tarama testi olarak(co-test)

A) Estrojen resptörü pozitif olması
B) P 53 pozitifliği

E) Heterozigositenin olmaması
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Sitolojik bulgusu ASC-H, HGSIL, AGC olana, invaziv serviks
kanseri olana ve adölesana HPV DNA bakılmaz.

113. Aşağıdakilerden hangisi tokolitik etki amaçlı kullanılmaz?

HPV RNA testi: E6 ve/veya E7 RNA ekspresyonu bakılmakta.
Aktif HPV onkogen ekspresyonunun daha iyi göstermekte.
HPV DNA testine göre daha sensitiftir.

A) Terbutalin

B)

C) Progesteron

D) Nifedipin

Atosiban

E) Sulindak
113 – C
Progesteron, önceki gebeliği preterm olan veya şimdiki gebeliğinde kısa serviks tespit edilen hastalarda kullanımı gebelik
süresini anlamlı seviyede uzatmaktadır. Ancak uterin kontraksiyon varlığında akut olarak tokolitik etkisi yoktur. Progesteronun muhtemel etkiler;

111. Aşağıdakilerden hangisi endometrioziste over kanseri
gelişim riskinde artışına neden olur?
A) P53 mutasyonu

B)

C) c-myc mutasyonu

D) ARİD-1a mutasyonu

KRAS mutasyonu

E) ALK mutasyonu
111 – D
Endometriozis ve kanser: Overde endometrioid ve berrak
hücreli kanser (%1.6-1.9), ayrıca m.melanom ve non hodgkin lenfoma ile ilişki bildirilmiştir. Ancak bu durumlar için özel
bir takip veya tedavi yoktur. Endometriosis ile ilişkili ovaryan
kanserlerde ARID 1A tümör supresör geni kaybı sorumludur.
Endometriosis premalign bir lezyon olarak kabul edilmiyor.

•

Antiestrojenik

•

Antiinflamatuar

•

Servikal olgunlaşma inhibisyonu

•

Gap junktion azalması

NSAID: Tokolitik etkilidirler. En yaygın kullanılanı indometazindir. Ancak bu nonspesifik COX inhibitörüdür. Nimesulid ve
sulindak ise spesifik COX2 inhbitörüdür. Uterusta COX 2 aktivitesi daha fazladır.

112. Aşağıdakilerden hangisi normal gebelikte izlenmez?
A) Kardiyak output artışı
B) Total akciğer kapasitesinde azalma

114. Aşağıdakilerden hangisinin kullanımı durumunda etkinlik başlayıncaya kadar ek yöntem kullanmaya gerek
yoktur?

C) Böbreğin boyutunda artış
D) Karaciğerin boyutunda artış

A) Bakırlı RİA

E) Kan osmolalitesinde azalma

B) Levonorgestrelli RİA

112 – D
Gebelik, tüm sistemleri etkilemekte ve hem anatomik hem
de fonksiyonel değişimlere neden olmaktadır. Örneğin kalpte
büyüme ve sola rotasyon olurken, kalp hızı ve kan volümü artmasına sekonder kardiyak output artmıştır. Bu artış doğumun
ikinci evresinde ve postpartum ilk 1 saatte maksimumdadır.
Solunum sistemi değişimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Artanlar

Azalanlar

Değişmeyenler

Tidal volüm
İnspiratuar kapasite
Dakikada ventile
edilen hava miktarı
Ölü boşluk hacmi
pO2

Fonksiyonel rezidüel
kapasite
Total akciğer kapasitesi
Ekspiratuar rezerv volüm
Rezidüel volüm
pCO2

Solunum hızı
Vital kapasite
İnspiratuar
rezerv volüm

C) Oral kontraseptif
D) Sadece progestin içeren hap
E) Cilt altı implant
114 – A
RİA, acil kontraseptif yöntemler içerisinde başarı oranı en
yüksek olan yöntemdir. Bu nedenle herhangi bir dönemde
kullanılmaya başladığı andan itibaren etkindir. Bu nedenle ek
bir koruma yöntemi kullanılmasına gerek yoktur.

115. Monozigotik ikiz gebelik için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Üriner sistem: Gebelikte renal kan akımı, böbrek boyutu ve
GFR %50-70 artar. Bunun sonucunda kreatinin kleren¬si 150200 ml/dk’ya çıkar. BUN, kreatinin, ürat düzeyleri ve kan osmolalitesi düşer. Kan osmolalitesinin düşmesine rağmen vasopressinde (ADH) ciddi bir değişim olmaz.

A) Plasentaları her zaman tek olmayabilir
B) Tek amniotik kavite olabilir
C) İki yolk sak olabilir

Karaciğer: Anatomik değişiklik olmaz. Serum alkelen fosfataz
artar (plasental üretim sonucu). ALT-AST –GGT ve bilirubin düzeyi hafif azalır. Albümin miktarı artar ancak volüm artışı daha
fazla olduğu için rölatif bir azalma vardır.

D) Kromozom yapıları her zaman aynıdır
E) IVF gebeliklerinde daha sık görülürler
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Genetik faktörler: Bazı ailelerde sık görülmesi, annesi PE olan
bayanlarda PE oluşması ve ikiz kardeşlerden birinde olması
durumunda diğerinde gelişim riskinin artması genetik nedeni
düşündürür.

115 – D
Monozigotik gebeliklerin görülme oranı1/250’dir. IVF gebeliklerinde daha sık olmaktadır. Bölünme gününe göre diamniotik
dikoryonik, diamniotik monokoryonik, monoamniotik monokoryonik veya yapışık ikizlik olabilir. Yolk sak tek veya çift olabilir. Burada ilginç olan bazen bölünme sonrası kromozomal
hatalar nedeni ile her zaman aynı karyotipe sahip olmayabilirler. Bu nedenle monozigotik gebeliklerde karyotip gerektiğinde her fetüsünki ayrı ayrı izole edilmeye çalışılır.

İmmünolojik: Fetusa karşı immün cevap olmaması ve trofoblastik invazyonun sınırlanması trofoblast ile maternal immün sistem arasındaki
ilişkinin düzgün olmasına bağlıdır.
HLA-G ve Desidual Natürel Killer (NK) hücreleri ilişişi sonucunda
ise NK hücrelerinin trofoblasta karşı sitotoksik etki göstermesi engellenir.
• HLA-C ve KIR(killer cell immnüglobülin like reseptör) taşıyan NK
hücresi birbirini düzgün tanır ve fetüsün semiallojenik olarak tanınması engellenir.
PE’de bu iki yol bozulmuştur ve bu durum trofoblastik invazyonun
azalmasına neden olur.
•

116. Preeklampsi gelişim etyolojisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

Anjiotensin II’ye karşı artmış duyarlılık: Normal gebelikte
plazma renin, anjiotensin II, aldosteron düzeyi artar. Ancak
normalde olan refraktör durum nedeni ile HT oluşmaz. Ancak
PE’de normal gebeye göre daha düşük olasına karşın artmış
sensitivite saptanmıştır. Ek olarak AT-1’e karşı agonist otoantikorlar tespit edilmiştir.

A) Bozulmuş trofoblastik invazyon
B) Artmış antianjiogenik faktörler
C) Artmış natürel killer hücre aktivasyonu
D) Artmış metalloproteaz aktivasyonu
E) Anjiotensin’e karşı otoantikor pozitifliği
116 – D

117. Otuz dört yaşında, primer infertil hastanın anamnezinde
disparoni ve dismenoresi olduğu öğreniliyor.

Etyoloji: Kesin etyolojisi bilinmemektedir. Ancak risk faktörleri bulunmaktadır.
Preeklampsi riskini artıran faktörler
Nulliparite
Preeklampsi öyküsü
Maternal yaşın > 35 yaş
veya < 16 yaş
Çoğul gebelik
Düşük sosyoekonomik
seviye
Molar gebelik(20 hafta altı
gelişim)
Fetal Hidrops (mirror
sendromu)
Aile hikayesi

Bu hastanın infertilitesinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Azaltan faktörler

Obezite Kronik hiperSigara
tansiyon
Plasenta previa
Kronik renal hastalık
DM (En sık white
sınıfı: F)
Antifosfolipid antikor
sendromu- herediter
trombofililer
Kollajen vasküler
hastalıklar(SLE)
Anjiotensinojen geninin
t235 mutasyonu
Trizomi 13

A) Kronik anovulasyon B)
C) Cinsel isteksizlik

Bozulmuş plasentasyona sekonder endotel disfonksiyonu (en çok kabul edilen neden)

•

Genetik faktörler

•

İmmünolojik

•

Anjiotensin II’ye karşı artmış duyarlılık

D) Endometriozis

E) Tubal oklüzyon
117 – D
Endometrial gland ve stromanın uterus dışında olmasıdır. En
sık pelvistedir, ancak vücudun her yerinde olabilir. Nükslerle
giden ve kronik inflamatuar hastalıktır. Kesin tanısı cerrahi olmasında sıklığı net bilinmiyor(%10). En sık reprodüktif çağda
görülür (25-35 yaş), ancak prepubertal, adölesan, postmenopozalde ve tüm etnik-sosyal gruplarda görülebilir.

PE Patofizyoloji: Sadece insanda ve sadece gebelikte görülür.
Gelişimi için fetus şart değildir. Hala tam olarak nedeni bilinmemektedir. Olası neden teorileri;
•

Vajinal atrofi

Endometriozis olma riski en yüksek hasta profili: Sekonder dismenoresi veya kronik pelvik ağrısı olan ve infetilite şikayeti ile başvuran reprodüktif çağdaki bayanlardır(%50).

118. Normal doğum eylemi takibinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Anormal plasentasyon (en çok kabul gören mekanizma)

A) Amniotomi yapılması

Preeklamptik hastada normalde olan endovasküler ve intersitisyel
trofoblastik invazyon tam olmaz ve spiral arterler dönüşümü bozulur.
Azalmış uteroplasental kan akımı sonucunda plasental hipoksi olur. Sonrasında plasental iskemi ve hipoksiye sekonder plasental endotelden
salınan antianjiojenik maddelerin anneye geçmesi ile klasik PE semptomları gelişir. PE’de ise antianjiogenik maddeler olan soluble fimozin
like tirozin kinaz-1 (sFlt-1) ve soluble endolgin düzeyleri artar. Artan bu
antianjiogenik maddeler VEGF ve plasental büyüme faktörü bağlayarak
etkisiz hale getirir, sonuç olarak plasental anjiogenez inhibe edilir.

B) Metil ergonovin verilmesi
C) Lavman uygulaması
D) Oral alımın kesilmesi
E) Tansiyon takibi
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118 – B

120. Mülleryen sistem agenezisi varlığında aşağıdakilerden
hangisi veya hangileri doğrudur?

Normal doğum eylemi takibi sırasında rutn olarak uygulanan
takip işlemleri vardır. Bunların birkaçı;

I.

Meme gelişimi normaldir.

•

Oral alımın kesilmesi

•

Damar yolu açılması

II. Hormon profilinde hipogonadotropik hipogonadizm eşlik eder.

•

TA Takibi

III. Üriner sistem anomalileri görülebilir.

•

Düzenli aralıklarla vajinal muayene

IV. Otoimmün hastalıklarla birlikte seyreder.

•

Düzenli aralıklarla NST ile takip

A) I-III

•

Mesane boşaltılması ve lavman uygulaması

B) I-II-III

•

Gerek olur ise amniotomi yapılması

C) II-IV

•

Gerek olur is oksitosin ile doğum eylemine yardımcı olunması

D) IV

•

Servikal olgunlaşma için PgE1-2 uygulaması

E) III-IV

Ancak hiçbir zaman metil ergonovin kullanımı söz konusu
olamaz. Sadece doğum sonrası ve plasenta çıktıktan sonra
uygulanabilen bir preparattır. Bilinen en güçlü uterotoniktir.
Hipertansiyona neden olabilir. Gebelikte yanlışlıkla kullanımı
uterin rüptür, fetal ve maternal ölüme neden olabilir.

120 – A
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (Müllerian agenezi-Hipoplazi) sendromu:

119. Aşağıdakilerden hangisi bakteriel vajinozis tanısında
kullanılan Amsel kriterlerinden değildir?

•

Müllerian sistemin agenezisi vardır. Overler ve vajenin alt
kısmı olmasına rağmen uterus, tüpler ve vajen üst kısmı
yani müllerian kanaldan gelişen yapılar genellikle yoktur.
Çok nadir hipoplazik uterus ve tüp bulunabilir ancak
bunlar kesinlikle alt vajen ile ilişkide değildir.

•

Overlerin olması nedeni ile estrojen seviyesi normaldir ve
sekonder seks karekter gelişimi söz konusudur. Normogonadotropik amenoredir.

•

Hastaların geliş şikayetleri primer amenoredir. Yapılan
muayenede alt 1/3’lük bir vajen olduğu saptanır.

•

Pelvik ultrasonografi ile overler izlenir, ancak uterus izlenemez, şüpheli durumlarda MRI ile tanı kesinleştirilir.
Hiçbir zaman adet göremezler ve bebek sahibi olamazlar.

•

Anormal galaktoz metabolizması ve iskelet sistemine ait
patolojilerde eşlik edebilir.

•

Ayrıca hastaların 1/3’ünde beraberinde üriner sistem
anomalisi vardır. IVP çekilerek araştırılmalıdır. En sık karşılaşılan ürogenital anomali çift üriner toplama kanal (en
sık) varlığıdır.

•

Tanı sonrası cinsel hayatın olması için bu vakalara vajinoplasti uygulanmaktadır.

A) Anormal yüksek vajinal Ph
B) Vajinal eritem
C) KOH eklenmesi durumunda kötü koku duyulması
D) İp ucu hücrelerinin %20’den fazla olması
E) Akıntıda aşırı lökosit olmaması
119 – B
Bakteriel Vajinozis Tanı kriterleri(amsel tanı kriterleri):
•
•
•
•
•
•

Özellikle cinsel ilişki sonrası artan kötü koku (balık kokusu)
Gri renkte, ince, yoğun ve bol miktarda vajinal akıntı
Yükselmiş pH (> 4.5)
Clue cell’lerin %20nin üzerinde olması, lökosit bulunmaması
Vajinal sekresyona KOH (potasyum hidroksit) damlatıldığında ortamdaki aminler nedeni ile ortaya balık kokusu (Whiff Testi) çıkması.
Tanıda kültürün yeri yoktur.

Vajinal eritem, bakteriel vajinozde beklenen bir durum değildir. Bu durum kandidial vajinit için çok daha tipiktir.
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