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ANATOMİ
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
1.

Aşağıdakilerden hangisinin kalça ekleminde dış rotasyon hareketine katkısı diğerlerine göre daha
fazladır?
A) Musculus gluteus maximus
B) Musculus gluteus medius
C) Musculus tensor fasciae latae
D) Musculus biceps femoris
E) Musculus obturatorius extemus

Seçeneklerde verilen kaslardan m. gluteus maximus, m. biceps femoris ve m. obturatorius externus uyluğa
dış rotasyon yaptırır. Bu kaslar içinde kitlesel olarak en büyük olan m. gluteus maximus’tur.
• Fleksiyon; m. iliopsoas (en kuvvetlisi), m. tensor fasciae latae, m. sartorius, m. pectineus, m.
rectus femoris, m. adductor longus ve diğer adduktor kaslar yardım eder.
•

Ekstensiyon; m. gluteus maximus (en kuvvetlisi), iskiyokrural kaslar (m. semitendinosus, m.
semimembranosus, m. biceps femoris) ve m. adductor magnus

•

Abdüksiyon; m. gluteus medius (en kuvvetlisi) ve m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae ve
m. sartorius yardım eder. Uyluk dış rotator kasları da fleksiyondaki uyluğa abdüksiyon yaptırırlar.

•

Adduksiyon; m. adductor magnus (en kuvvetlisi), m. adductor longus, m. adductor brevis, m.
gracilis ve m. pectineus M. obturatorius externus yardım eder.

•

Dış rotasyon; m. quadratus femoris (en kuvvetlisi), m. obturatorius internus, m. obturatorius
externus, m. gemellus superior ve inferior. Ekstensiyondaki uyluğa, m. biceps femoris. M.
piriformis, m. gluteus maximus, m. iliopsoas ve m. sartorius yardım eder.

•

İç rotasyon; m. gluteus medius, m. gluteus minimus ve m. tensor fasciae latae. Ekstensiyondaki
uyluğa m. semitendinosus ve m. semimembranosus.
Cevap A
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 154, 159

2.
I. Musculus pectoralis major
Il. Musculus pectoralis minor
Ill. Musculus coracobrachialis
IV. Musculus biceps brachii, caput longum
Yukarıdakilerden hangileri Fossa axillaris’in ön duvarını oluşturan kaslardır?
A) Ill ve IV
B) I ve ll
C) I ve Ill
D) I, II ve Ill

ANATOMİ
E) I, ll, lII ve lV
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FOSSA AXILLARIS
Sınırları
•

Ön duvar; m. pectoralis major, m. pectoralis minor ve fascia clavipectoralis

•

Arka duvar; yukarıda m. subscapularis, aşağıda m. latissimus dorsi ve m. teres major

•

İç duvar; ilk dört kaburga ve aralarındaki interkostal kaslar ile m. serratus anterior’un üst parçası

•

Dış duvar; sulcus intertubercularis, m. biceps brachii ve m. coracobrachialis

İçinden geçen anatomik yapılar
-

A. axillaris ve dalları

-

V. axillaris

-

Plexus brachialis’in infraklaviküler parçası ve dalları (n. axillaris, n. radialis, n. medianus vs…)

-

N. thocicus longus (iç duvarda seyreder)

-

Axiller lenf düğümleri ve interkostal sinirlerin lateral dalları

-

N. intercostobrachialis

Cevap B
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 122, 123
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3.
I. Os occipitale
ll. Os temporale
Ill. Os parietale
IV. Os sphenoidale
Foramen lacerum, yukarıdaki kemiklerden hangileri arasında oluşan bir geçittir?
A) I ve Il
B) Il ve Ill
C) I, II ve III
D) I, ll ve lV
E) I ve lV
Foramen lacerum; os temporale, os occipitale ve os sphenoidale tarafından sınırlanır.
• For. lacerum;
V Hiçbir büyük anatomik oluşum bu delikten geçmez. Canalis caroticus’un ağzı (apertura interna
canalis carotici), deliğin arka-dış tarafındadır. Kanaldan çıkan a. carotis interna, deliği üst-içten
çaprazlar ve sulcus caroticus’a girer.
V N. petrosus major ve n. petrosus profundus for. lacerum’un çatısında birleşerek n. canalis
pterygoidei’yi (Vidian siniri) oluşturur. Bu sinir, for. lacerum’un ön tarafında yer alan canalis
pterygoideus’tan (Vidian kanalı) geçerek fossa pterygopalatina’ya ulaşır.
Deneme 90 / Soru 5. A. carotis interna, fossa cranii media’da aşağıdaki geçitlerden hangisinin üzerinde
seyreder?
A) For. ovale
B) For. lacerum
C) For. jugulare
D) For. spinosum
E) For. mastoideum
Cevap B
Cevap D
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 45
Referans: Deneme Sınavı 90, Soru 5

4.

Tekrarlayan kol abduksiyonları sonucunda aşağıdaki fibröz ligamentlerden hangisinin, alt
komşuluğunda bulunan bursaya ve musculus supraspinatus'a bask yaparak bursit, tendinit tablosuna
neden olması en olasıdır?
A) Ligamentum anulare
B) Ligamentum coracoacromiale
C) Ligamentum acromioclaviculare
D) Ligamentum trapezoideum
E) Ligamentum transversum scapulae superius
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Subakromiyal sıkışma, omuz sıkışmasının en yaygın şeklidir. Korakoakromiyal kemer ile altta yer alan
supraspinatus tendonu veya subakromiyal bursa arasındaki yıpranmaya sekonder olarak ortaya çıkar ve
sırasıyla tendinopati ve bursite yol açar.
Arcus coracoacromiale’yi acromion, ligamentum coracoacromiale ve processus coracoideus oluşturur.

Cevap B

5.
I. Arteria dorsalis scapulae
ll. Arteria subscapularis
lll. Arteria suprascapularis
IV. Arteria circumflexa scapulae
Yukarıdakilerden hangileri scapula çevresindeki arter anastomozuna katılan ve arteria axillaris'ten
daha proksimalden kaynaklanan damarlardandır?
A) I ve Ill
B) Il ve Ill
C) Il, Ill ve IV
D) I, Il ve Ill
E) I, Il, Ill ve lV
A.dorsalis scapula ve a.suprascapularis, a.subclavia!nın dallarıdır.
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Cevap A

Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 260, 264

6.

Thalamus ile nucleus caudatus arasından geçerek, amygdala’yı area septalis ve hypothalamus’a
bağlayan en olası lif demeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stria medullaris thalami
B) Stria terminalis
C) Stria longitudinalis medialis
D) Stria longitudinalis lateralis
E) Stria diagonalis

Stria terminalis
Limbik sisteme ait yapılar arasında bağlantı sağlayan sinir lifi demetidir. Amygdala'dan başlayıp
hypothalamus'a gider.
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Cevap B

7.

Geçirilen pelvik operasyon sonrasında hastanın uyluk medial yüzünde his kaybı ortaya çıkıyor.
Bu hastada aşağıdaki sinirlerden hangisinin hasar görmüş olması en olasıdır?
A) Nervus obturatorius
B) Nervus femoralis
C) Nervus cutaneus femoris posterior
D) Nervus cutaneus femoris lateralis
E) Nervus saphenus
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Deneme 86 / SORU 5. Aşağıdaki kaslardan hangisinin siniri n. obturatorius’tur?
A) M. sartorius
B) M. piriformis
C) M. obturatorius internus
D) M. gracilis
E) M. iliacus
Cevap D
Cevap A
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 527
Referans: Deneme Sınavı 86, Soru 5

8.

Yetmiş beş yaşındaki kadın hasta akut gelişen yutma güçlüğü nedeniyle acil servise getiriliyor.
Bu hastada aşağıdaki yapılardan hangisinin etkilenmiş olması en olasıdır?
A) Nucleus ruber
B) Nucleus caudatus
C) Nucleus spinalis nervi trigemini
D) Nucleus ambiguus
E) Nucleus solitarius

Bulbus’un Arterleri
Bulbus Kesitlerinde Görülen Önemli Çekirdekler;
V Nuc. gracilis ve nuc. cuneatus; şuurlu proprioseptif, vibrasyon ve iki nokta ayrımı duyularının
ikinci nöronlarının bulunduğu çekirdeklerdir.
V Nuc. tractus solitarius; 7, 9 ve 10. kranyal sinirlerle ilgilidir. Bu kranyal sinirlerin, organlardan duyu taşıyan
lifleri ile dilden tat duyusunu taşıyan liflerinin geldiği çekirdektir. Tat duyusunun ikinci nöronlarını içerir
(1. nöronlar gang. geniculi’de ve 9. ve 10. kranyal sinirin duyu gangliyonlarında bulunur)
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V Nuc. spinalis nervi trigemini; Baş ve yüzün ağrı-ısı duyularının ikinci nöronlarının bulunduğu
çekirdektir. Bu duyuların birinci nöronları; 5, 7, 9 ve 10. kranyal sinirlerin ganglionlarındadır.
V Nuc. ambiguus; 9, 10 ve 11. kranyal sinirlerle ilgilidir. Bu çekirdekten çıkan lifler, adı geçen
kranyal sinirlerin dalları içinde, arcus branchialis’den köken alan çizgili kaslara (larinks, farinks,
yumuşak damak ve özofagus’un üst parçasının kasları) gider.
V Nuc. salivatorius inferior; n. glossopharyngeus’la ilgili parasempatik çekirdektir. Bu çekirdekten
çıkan lifler, gang. oticum’da sinaps yaptıktan sonra gl. parotidea’ya gider.
V Nuc. posterior (dorsalis) nervi vagi; n. vagus’un parasempatik çekirdeğidir. Bu çekirdekten çıkan
parasempatik lifler, n. vagus’un dalları içinde tüm torakal organlara ve flexura coli sinistra’ya
kadar tüm abdominal organlara parasempatik uyarıyı götürür.
96. Deneme sınavında bulbus’taki çekirdekler (nucleus ambiguus) sorusu. Sorunun açıklmasında nuc.
ambiguus’un fonksiyonu anlatılıyor.
Deneme 96 / Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi medulla oblongata’da yer alan çekirdeklerden biri değildir?
A) Nuc. tractus solitarius
B) Nuc. salivatorius inferior
C) Nuc. ambiguus
D) Nuc. thoracicus posterior
E) Nuc. spinalis nervi trigemini
Cevap D
Cevap D
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 436
Referans: Deneme Sınavı 96, Soru 13

9.

Nörolojik muayenesinde yüzün kulak kepçesinin hemen ön tarafındaki bölgesinden duyu alınamadığı
tespit edilen bir hastada, harabiyeti en olası anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nervus auricularis magnus
B) Nervus auriculotemporalis
C) Nervus occipitalis major
D) Nervus occipitalis minor
E) Nervus infraorbitalis
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Cevap B
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 492, 495

10. Conus elasticus'un üst serbest kenarının önde ve arkada tutunduğu yapılar aşağıdakilerden
hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Cartilago thyroidea — Processus vocalis cartilago arytenoidea
B) Cartilago cricoidea —- Processus muscularis cartilago arytenoidea
C) Cartilago thyroidea — Facies articularis cartilago arytenoidea
D) Epiglottis - Processus muscularis cartilago arytenoidea
E) Cartilago cricoidea — Cartilago thyroidea
Lig. vocale ve lig.vestibulare cartilago thyroidea ve cartilago arytenoidea arasında uzanır.
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lig.vocale sorusu
Deneme 93 / Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi conus elasticus’un serbest üst kenarıdır?
A) Lig. vocale
B) Lig. vestibulare
C) Plica aryepiglottica
D) Lig. thyroepiglotticum
E) Lig. cricotracheale
Cevap A
Cevap A
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 207
Referans: Deneme Sınavı 93, Soru 10
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11. Kadın hastada, histerektomi sırasında ligamentum transversum cervicis ve arteria uterina, hemostazı
sağlamak için bağlanıyor.
Bu cerrahi işlem sırasında, yakın komşulukta bulunan ve korunması gerektiği halde cerrahi hata
nedeniyle bağlanması en olası yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ureter
B) Urethra
C) Ligamentum teres uteri
D) Ligamentum ovarii proprium
E) Arteria pudenda interna
A. uterina; erkeklerdeki a. ductus deferentis’in karşılığıdır. Lig. latum uteri’nin içinde seyreder. Cervix
uteri’nin yaklaşık 2 cm yakınında, ureter’i önden çaprazlar. Bu komşuluk histerektomi’lerde önemlidir.

O

Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 276, 395
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12. Travma sonrası yapılan radyografik görüntülemede apertura pelvis superior'u oluşturan yapılardan
birinde kırık olduğu tespit ediliyor.
Aşağıdakilerden hangisinin bu anatomik yapı olması en olasıdır?
A) Promontorium sacralis
B) Tuber ischiadicum
C) Arcus pubicus
D) Crista iliaca
E) Spina iliaca anterior superior
PELVIS
Önde ve yanlarda iki os coxae, arkada sacrum ve os coccygis’in birleşmesi ile oluşur.
•

Linea terminalis;
V arkada S1 vertebradaki promontorium’dan başlayıp,
V yanlarda ilium’lardaki linea arcuata’dan ve pubis’lerdeki pecten ossis pubis ile crista
pubica’lardan geçip,
V önde symphysis pubica üzerinde birleşen hayali bir çizgidir.

•

Linea terminalis’in üstünde kalan pelvis bölümüne pelvis major, altında kalana ise pelvis minor denir.
Linea terminalis aynı zamanda, pelvis minor’un üst girişinin de (apertura pelvis superior) sınırını
yapar.

Pelvis major (yalancı pelvis); caecum, ileum ve colon sigmoideum bulunur.
Pelvis minor (gerçek pelvis); arkada sacrum ve os coccygis, önde ve yanlarda da ischium ve pubis’le
sınırlanır. Ilium pelvis minor’un yapısına katılmaz. Mesane, rektum, üreter’lerin son bölümleri ve iç genital
organları içerir.

Cevap A
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 20
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13. Aşağıdaki yapılardan an abdominal apse kaynaklı peritoneal sıvının, sağ ve sol recessus
subphrenicus'lar arasında geçişini sınırlar?
A) Omentum minus
B) Omentum majus
C) Ligamentum falciforme hepatis
D) Ligamentum hepatophrenicum
E) Ligamentum gastrophrenicum
Recessus subphrenicus (subfrenik aralık): Karaciğerin facies diyaphragmatica'sı ile diyaphragma arasındaki
aralıktır. Burayı lig. falciforme hepatis sağ ve sol subfrenik aralık olarak ikiye ayırır.

Cevap C

14.
I. C5-T1 arasında yerleşmiştir.
II. Damarları capsula fibrosa ve fascia pretrachealis arasında uzanır.
III Sekretomotor sinir lifleri ganglion cervicale superior, medius ve inferior kaynaklıdır.
IV. Vena thyroidea inferior sıklıkla vena brachiocephalica sinistra'ya açılır.
Glandula thyroidea ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız Il
B) II ve III
C) IIl ve IV
D) I, Il ve III
E) I, ll ve lV
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V. thyroidea inferior, genellikle v.brachiocephalica sinistra’ya açılır. Bu bilgiyi ve tiroid bezinin hormon
salgılama mekanizmasını bilmek seçeneklerden eleme yaparak doğru cevaba ulaşılmasını sağlar. Tiroid
bezinin detaylı anatomik özellikleri bilinmeden de bu soru yapılabilir.

Cevap E
Referans: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 292

ANATOMİ
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HİSTOLOJİ&EMBRİYOLOJİ
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
15. Hücre içerisinde yanlış katlanmış veya istenmeyen proteinleri işaretleyerek proteazomlar tarafından
tanınmasını sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) tSNARE
B) Atg-8
C) mTOR
D) Ubikuitin
E) Kaspaz-8
PROTEAZOM
• Hücrede bir proteinin yapımı sırasında yanlışlık olmuş ve onun ortadan kaldırılması gerekiyorsa ya
da proteinin görevi bitmişse bu proteinlerin yıkılması için görev alan zarsız organellerdir.
•

Yıkılacak bir proteine enerji harcanarak ubiquitin bağlanmasından sonra yine enerji (ATP) kullanılarak
26S proteazom ile hedef protein yıkılır.

•

26 S proteazom 20S katalitik merkez ve iki tane 19S düzenleyici bölümden oluşur.

•

Proteozomla yıkımdan başka endozom–lizozom ve apopitozis yolakları da protein degradasyonunda
görev almaktadır.

Cevap D
Referans: Infotus Histoloji ve Embriyoloji 8. Baskı, Sayfa 16

HİSTOLOJİ&EMBRİYOLOJİ
21

16. Kemikte, osteoprogenitör hücrelerin aşağıdakilerin hangisine yerleşmesi en olasıdır?
A) Lakuna
B) Konsentrik lameller
C) Sirkumferansiyel lameller
D) İnterstisyel lameller
E) Periosteum
KEMİK DOKUSU
Anatomik olarak: i) kompakt (yoğun bir kütleye sahiptir), ii) spongioz (kanselloz, kemik spikülleri diğer
adıyla trabekülalar içerir) kemik olmak üzere sınıflandırılır.
Mikroskopik olarak: i) lamelli (olgun ve sert kemik), ii) örgümsü (woven, gelişmekte olan kemiklerde) Lamelli
kemik bir ağacın kesilmesindeki görüntüde olduğu gibi konsantrik matriks halkaları içermesi nedeniyle bu
adla adlandırılır. Bu matriks içinde lakünalar ve bunlarında içinde osteositler yer alır.
Lamelli kemikte 4 farklı yapı gözlenir.
• Osteon (havers sistemi): Olgun kemiğin yapısal birimi: Ortada Havers kanalı ve bunu halkasal olarak
çevreleyen Havers lamellerinden oluşur. Osteon’un dış sınırındaki kollajenden zengin tabakaya
sement tabakası adı verilir.
•

Ara (intertisiyel) lameller

•

Dış dairesel lameller

• İç dairesel lameller
İntertisiyel lamel: Kemik büyümesi ve remodelingi sırasında osteoklastlar tarafından yıkılan osteonlardan
kalan düzensiz şekilli paralel lamellere verilen isimdir.
Kompakt kemiğin uzun ekseni boyunca osteonların içinden damarların (kapiller, postkapiller venüller)
geçtiği kanallara Havers; osteonları birbirlerine bağlayanlar Volkmann (perfore eden) kanallarıdır.
Kemik dıştan periosteum, kanallar içten endosteum adlı bağ dokusuyla sarılmış olup burada bulunan
endosteal ve periosteal hücreler osteoprogenitör kök hücrelerdir.
Periosteumun dış tabakası kan damarları ve bol kollajen lif, iç tabakası osteoprogenitör kök hücreleri içerir.
Sharpey lifleri (perfore eden lifler) olarak adlandırılan tutundurucu kollajen lifleri periosteumu dış dairesel
lamellere tutundurur.
Cevap E
Referans: Infotus Histoloji ve Embriyoloji 8. Baskı, Sayfa 44

17.
I. Hipertrofi bölgesi
II. Kalsifikasyon bölgesi
III. Proliferasyon bölgesi
IV. Rezorpsiyon bölgesi
Yukarıda verilen epifiz büyüme plağında yer alan bölgeler hangisinde epifizden diyafize doğru olmak
üzere doğru sıralanmıştır?
A) Ill, I, IV, lI
B) Il, llI, I, IV
C) I, lll, lI, IV
D) IV, IIl, I, II

HİSTOLOJİ&E
E) III, I, II, IV
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Aşağıdaki kaynakta görülebileceği üzere kalsifikasyon kemikleşmenin son aşamasıdır.
Öte yandan kemiğe dönüşme olmadan kalsifiye kıkırdak aşaması da söz konusudur (bakınız aşağıda
verilen referans). Sınav sorusunda bu ayırım aranmadığı için, temel kemiğe dönüşüm aşaması kalsifikasyon
son aşama olarak algılanmaktadır. Eğer soruda “kalsifikasyon bölgesi” yerine “kalsifiye kıkırdak bölgesi”
denseydi, soru doğru olabilirdi. Ancak bu haliyle hatalı olarak durmaktadır.
Embriyonel dönemde diafizden başlar, epifize doğru yayılır. Diafiz, primer kemikleşme (ossifikasyon)
merkezi; epifiz ise sekonder kemikleşme merkezidir.
• İlk başlangıçta tüm doku hyalin kıkırdak yapıdadır (kıkırdak zonu).
•

İntramembranöz kemikleşmeyle kemiğin periostunun altında olan kemik yapısı kıkırdağın ortasının
beslenmesini bozar.

•

Kıkırdak hücreleri önce prolifere olur (proliferasyon bölgesi=zonu).

•

Sonra beslenememeye bağlı hücre zarı yetersizliği olur ve sıvı alarak şişerler (hipertrofi bölgesi). Bu
süreçte kalsifikasyon da izlenir (kalsifiye kıkırdak aşaması).

•

Ardından bu bölge dejenere olur (dejenerasyon, rezorpsiyon aşaması).

•

Buralar kemik iliği ile doldurulmaya başlarken kemik iliği kaynaklı osteoklastlar ölen hücreleri
temizleyerek hücresiz bir erozyon hattı (erozyon bölgesi) oluşturur.

•

Erozyon hattı, osteoprogenitör hücrelerle doldurularak osteoblasta farklanır.

•

Bu bölgelere kalsiyum çöker (kalsifikasyon bölgesi) ve ardından kemik yapısı izlenir.

Cevap E (HATALI SORU)
Referans: Infotus Histoloji ve Embriyoloji 8. Baskı, Sayfa 47

18. Embriyonun gelişimi sırasında zona pellucida ne zaman kaybolur?
A) Fertilizasyondan hemen sonra zigot aşamasında
B) Yarıklanma aşamasında, dört hücre fazında
C) Morula aşamasında
D) Blastokist aşamasında
E) Trofoblastların endometriyuma penetrasyonundan hemen sonra
EMBRİYO GELİŞİMİNİN İLK HAFTASI
Zigotta pronükleuslar birleşir (singami) ve hücre bölünmelere (yarıklanma=klevaj) başlar.
Her bir hücreye blastomer denir. 2. ve 3. günlerde blastomer sayısı giderek artar ve 3. günün ortası itibariyle
duta benzer bir görüntü (morula) kazanır.
3. günün sonunda embriyo tuba uterinadan (kinosilyaların yardımıyla taşınır) uterus kavitesine girer. Bu
günlerde embriyonik genom aktive olur.

EMBRİYOLOJİ
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4. günde cadherin fosforilasyonları izlenir, hücreler arasında bağlantılar gelişerek kompaktlaşma izlenir.
Bunu hücrelerin arasına sıvı birikimleri izler. İç kısımda kalan hücreler iç hücre kitlesi (İHK), dıştakiler dış
hücre kitlesi (DHK) olarak adlandırılır.
5. günde, hücrelerin aralarında biriken sıvıların tek bir kavite oluşturması izlenir. Bu aşamadaki embriyoya
blastosist, sıvı dolu blastosist kavitesine blastosöl adı verilir. Bunun genişlemesi sonucu ZP incelmeye
başlar. Bu aşamada embriyogenezin ilk hücre farklanması olur ve böylece, embriyoda içte bulunan İHK
embriyoblastları ve bunu saran dışta kalan DHK trofoblast (trofoektoderm) hücrelerini yapar ki bu ilk hücre
farklanması aşamasıdır.
6. güne gelindiğinde ZPsinden çıkan (hatching) embriyo endometriyum epiteline önce tutunur ve sonra
gömülmeye başlar ve bu olaya implantasyon denir.
Cevap D
Referans: Infotus Histoloji ve Embriyoloji 8. Baskı, Sayfa 62

19. Aşağıdakilerden hangisi embriyonik gelişimin üçüncü haftasında gerçekleşir?
A) Ekstremite gelişimi
B) Embriyoblastın hipoblast ve epiblast tabakalarına farklanması
C) Gastrulasyon
D) Morula oluşumu
E) Baş boyun bölgesinin kıvrılması
EMBRİYON GELİŞİMİNİN 3. HAFTASI
GASTRULASYON (3 GERM YAPRAĞININ OLUŞMASI)
3. hafta;
• İlkel çizginin izlenmesi
•

Notokord’un oluşumu

• Üç germ yaprağının oluşması
ile karakterizedir. Bu süreçte BMP-4, FGF ve Wnt sinyalleri işlev görür.
Gastrulasyon ilkel çizginin oluşmasıyla başlar. İlkel çizgi (primitive streak) epiblast hücrelerinin hipoblasta
göçüyle oluşur. Sefalik kutbunda ilkel düğüm (primitif nod) yer alır ve bunun içinde ilkel çukur gelişir.
Epiblast hücreleri hipoblast hücrelerinin yerini alarak endodermi oluşturur. Daha sonra endoderm
hücrelerinin üzerine bir göç daha yaparak mezodermi oluştururlar (epitel mezenkim dönüşümüdür). En
üstte kalanlarsa ektoderm hücrelerini yaparlar. Böylece 3 germ yaprağı oluşur.
Teratomalar 3 germ yaprağından köken alan tümörlerdir. İlkel çizgi (primitif çizgi) 4. haftanın sonunda
izlenmez olur, yine bu yapı sakrokoksigeal teratomların kökeni olarak kabul edilir ve %80 kızlarda görülür.
Cevap C
Referans: Infotus Histoloji ve Embriyoloji 8. Baskı, Sayfa 65
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20.
I. Alar (dorsal) plak
II. Bazal (ventral) plak
III. Tavan plağı
IV. Taban plağı
Medulla spinalis ön boynuz motor nöronları yukarıda verilen embriyolojik gelişimdeki plakların
hangilerinden köken alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız Il
C) Yalnız Ill
D) I ve Ill
E) Il ve lV
Medulla Spinalis Gelişimi
Nöral Tüpün 4. somit çifti hizasının distalinden gelişir.
Retinoik asit sinyalizasyonu medulla spinalisin gelişmesi için temeldir.
Nöral kanal komşuluğuna ventriküler zon (mantle zonu, ependimal tabaka) (gri cevherin öncüsü), bunun
dışına marjinal zon (beyaz cevherin öncüsü) adı verilir.
Ventriküler zondaki bazı bölünen nöroepitel hücreleri nöroblastlara farklanır ve ventriküler ile marjinal zon
arasına giderek ara zonu oluşturur.
Ventriküler zon içinde dorsalde alar plate, ventralde bazal plate gelişir ki bunlar gri cevherleri ve beyin
sapındaki gri cevher adalarını (çekirdekler) yapar.

Cevap B
Referans: Infotus Histoloji ve Embriyoloji 8. Baskı, Sayfa 101
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21.

Yukarıda verilen böbrek biyopsisi elektron mikroskop görüntüsünde, oklarla işaretli alanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazal membranın lamina densası
B) Kapiller endotelin fenestraları
C) Pediselleri
D) Slit diyaframı
E) Bazal membran lamina rara internası
Filtrasyon Membranının Yapısı
• Endotel hücresi
•

Endotel bazal membranı

•

Podosit bazal membranı

•

Podosit hücresi ve uzantısı pedisel tarafından oluşturulmuştur.

(Not: Kimi kaynaklarda “endotel bazal membranı” ve “podosit bazal membranı” ayrımı yapılmadan glomerüler
bazal membran olarak tek bir membran yapısı şeklinde ifade edilir.)
Endotel, pencereli (fenestralı) tipte kapillerden oluşur. Endotel hücrelerinin üstünü örten glikokaliks tabakası
negatif yüklü proteoglikanlardan zengindir. Endotel altındaki bazal membran yapısında negatif yüklü
glikozaminoglikanlar (başta heparan sülfat) bulunur. Bu nedenle negatif yüklü proteinler ve iri maddeler
glomerülerde kandan ultrafiltrata geçemezler. Kapillerdeki endotel hücrelerindeki aquaporin-1 kanalları
aracılığıyla su endoteli kolaylıkla geçer. Podositlerin uzantıları ayaksı bir yapıdadır ve pedisel adını alır.
Pedisellerin arasında yarık porları (slit pore) bulunur ve burayı filtrasyon yarık diyaframı adlı membranöz bir
materyal doldurur. Buralar nefrin proteini (mutasyonu konjenital nefrotik sendrom) bakımından zengindir.
Nefrin proteinleri pedisel içindeki aktin filamanlarına podocin adlı protein aracılığıyla tutunur.
Cevap D
Referans: Infotus Histoloji ve Embriyoloji 8. Baskı, Sayfa 207
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22.
I. Timus
Il. Lenf düğümü
Ill. Dalak
Yukarıdakilerden hangilerinin afferent lenfatik damarları vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve Il
E) Il ve Ill
LENF DÜĞÜMÜ (LENF NODU)
Embriyolojisi
IU 6. hf’da ilkel lenf keselerinin etrafındaki mezenkimal hücreleri invazyonu sonucu oluşur.
Histolojisi
Lenf sıvısı organa afferent lenf damarı ile gelir ve kapsülün altındaki subkapsüler sinüse boşalır. Buradan
organ içine (para)trabeküler sinuslarla girer. Bu seyirde kortikal sinüs ve sonra medüller sinüs adını alır.
Efferent damarla organı terk eder.
Cevap B
Referans: Infotus Histoloji ve Embriyoloji 8. Baskı, Sayfa 183
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En iyisi olsun diye çok emek verdik
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ve daha pek çok faydalı içerik...

Fakülte ve TUS başarısı için hep yanınızdayız!

FİZYOLOJİ
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
23. Aşağıdaki reseptör tiplerinden hangisi, adenil siklaz-cAMP ikincil haberci sistemini kullanarak hücre
içinde yanıt oluşturur?
A) G proteinle eşleşen reseptör
B) Tirozin kinaz reseptör
C) Janus kinaz reseptör
D) Ligand kapılı iyon kanalları
E) Sitoplazmik reseptör
 Hücrelerdeki sinyal iletilme mekanizmaları hemen her sınavda fizyoloji veya başka branşlardan
sorulan bir konudur. Bundan dolayı detaylı bilmek gerekir.
G proteinle eşleşen reseptörleri (serpentin reseptörü) kullanan sinyal yolakları, adenil siklaz-cAMP ve
fosfolipaz C – IP3/ DAG ikinci haberci yolaklarıdır.
• Adenil siklaz-cAMP yolağını aktifleyen reseptörler Gs proteinini kullanır.

• Adenil siklaz-cAMP yolağını inhibe reseptörler Gi proteinini kullanır.
• Fosfolipaz C – IP3/ DAG yolağını aktifleyen reseptörler Gq proteinini kullanır.
cAMP SİNYAL YOLU:
• Bir hormon veya nörotransmitter, Gs proteini ilişkili reseptörüne bağlanır ve etkisini başlatır.

•
•
•
•
•

G protein alfa alt birimi, beta ve gamadan ayrılır.
Membrandaki adenilat siklaz enzimini aktive eder.
Aktif adenilat siklaz, ATP’yi cAMP’ye çevirir.
cAMP; stoplazmadaki protein kinazı A’yı aktive eder.
Fosforile olan protein kinaz A’da hücre içinde glikojen fosforilazı aktive veya glikojen sentetazı inaktive eder.

Şekil. cAMP sinyal yolu.
Cevap A
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 16

F İ Z Y O
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24. İskelet kası hücresinde ATP tükenirse çapraz köprü döngüsü hangi aşamada kalır?
A) Aktin üzerindeki miyozin bağlama bölgesi, tropomiyozin ile örtülü kalır.
B) Miyozin başı, aktindeki bağlanma bölgesinde bağlı kalır.
C) Miyozin başı, bükülerek kürek çekme hareketini yapamadan ayrılır.
D) Miyozin başı enerjilenir; ancak aktine bağlanamaz.
E) Hücre içi Ca+2 düzeyi düşük kalır.
 Sorudaki ifadeye bakıldığında aslında kas krampları veya rigor mortisin mekanizmasını sormuş.
Daha önceden de iki defa soruldu.
Power-stroke (kürek çekme hareketi) sonrasında myozin başına 1 ATP bağlanır ve miyozin başı aktinden
ayrılır. Soruda verildiği şekliyle eğer ATP tükenirse miyozin başı, aktindeki bağlanma bölgesinde bağlı kalır.
Bunun sonucu kas krampları veya rigor mortis denilen durum gerçekleşir.
İSKELET KASINDA UYARILMA-KASILMA BAĞINTISI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor nöron akson terminali depolarize olur.
Akson terminaline Ca++ girer.
Asetilkolin (ACh) ekzositozu olur. ACh, motor son-plakta nikotinik reseptöre bağlanır.
Nikotinik ACh kanalları açılır, buradan Na+ hücre içine girer
Önce lokal motor son-plak potansiyeli (MSPP) oluşur.
MSPP eşik değere ulaşınca, kas hücre membranı depolarize olur.
Kas lifinde aksiyon potansiyeli başlar.
Transvers tübüllere aksiyon potansiyeli yayılır.
Dihidropiridin reseptörü uyarılır.
Terminal sisternada Ryanodin kanalı açılır.
Ca++ sitoplazmaya geçer.
Ca++, troponin C ’ye bağlanır.
Tropomyozin, aktine bağlandığındığı yerden uzaklaşır.
Sonuçta, aktin-miyozin çapraz köprüleri oluşur, kasılma başlar.
Bu bağlanmadan önce miyozin başında ADP- inorganik fosfat (Pi ) hazır bulunur.
Myozin başı, ilk bağlandığında miyozin boynuyla 90°lik bir açı yaparak aktine bağlanır.
Güç vurumu (power-stroke) sırasında Pi ve ADP miyozin başından ayrılır (1 ATP harcanır).
Myozin başının, boyunla yaptığı açı 90°’den 45°’ye düşer.
Böylece aktin flamentleri sarkomerin merkezine doğru çekilir (kayan flament teorisi)
İki Z çizgisi birbirine yaklaşır. Sarkomerin boyu kısalır.
H ve I bandlarının boyu kısalır, A bandının boyu değişmez.
Myozin başına 1 ATP bağlanır ve miyozin başı aktinden ayrılır.
Miyozin ATPaz etkisi; ATP’yi ADP ve Pi parçalar. Bir sonraki döngünün enerjisi hazırlanır.
SERCA tarafından Ca++ iyonları, terminal sisternaya geri alınır (1 ATP harcanır).
KAS GEVŞER.
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Şekil. Kasta çapraz köprü oluşumu

 Ayrıca, INFOTUS FİZYOLOJİ Soru kitabımızın kas fizyolojisi bölümündeki sorunun benzerliğine
dikkat edelim.
İskelet kasında aşağıdaki moleküllerden hangisinin miyozin başına bağlanması, miyozin başının aktinden
ayrılmasına neden olur?

A.
B.
C.
D.
E.

İnorganik fosfat (Pi)
ADP
ATP
Ca++
Kreatinin fosfat
Cevap B

Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 94
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 151

25. Trafik kazası sonrası bacak kesisine bağlı kanaması olan bir hasta hızlıca acil servise getiriliyor.
Bu hastada acile getirilinceye kadar geçen sürede aşağıdaki fizyolojik yanıtlardan hangisinin
görülmesi en az olasıdır?
A) Renal kan akımınında azalma
B) Arteriyollerde vazokonstrüksiyon
C) Baroreseptörlerin devreye girmesi sonucu kardiyak kontraktilitede artma
D) Venöz dilatasyon
E) Plazmada anjiyotensin Il miktarında artma

F İ Z Y O
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 Kan basıncını etkileyecek düzeyde akut kananın olduğu hipovolemi ve hipotansiyon tablosu
çeşitli senaryolarla karşımıza daha öncede çıktı ve çıkmaya devam edecek.
Ayrıca, aşırı tuz tüketimi, hipervolemi veya kan basıncını artıran durumlara ait klinik vakalarda fizyolojide
sorulabilir.
Kan basıncı düştüğünde, arkus aortada ve sinüs karotikusta bulunan baroreseptörlerden çıkan sinyal sayısı
azalır.
Bu beyin sapındaki nukleus traktus solitaiustan çıkan sinyaller vazomotor merkezi ve sempatik sistemi
uyararak taşikardiye ve kardiyak kontraktilitede artışa neden olur.
Kan basıncı azalırsa, renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızı azalır.
Bu durumda makula densa hücreleri uyarılır ve jukstaglomerüler hücrelerden renin salgılatır.
Renin– anjiotensin–aldosteron sistemi aktive olur.
Aldosteron distal tüp ve toplayıcı kanallarda Na–K ATPazı uyarır.
Anjiotensin II artar. Ayrıca, nörohipofizden ADH salınımı da artar.
Sempatik etki ve anjiotensin II artışı nedeniyle arteriyollerde vazokonstrüksiyon olur.

Şekil. Renin–anjiyotensin–aldosteron sistemi.
Cevap D
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 129
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 260
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26. Hipotalamo-hipofizer bağlantıda meydana gelen hasarlanma sonrası aşağıdaki hormonlardan
hangisinin kandaki düzeyinin artması beklenir?
A) TSH
B) LH
C) Prolaktin
D) FSH
E) ACTH
 Kolay ve beklenen bir soru. Hipotalamusta üretilen hormonlar hipotalamo-hipofizel portal sistem
yoluyla ön hipofize taşınarak ön hipofiz hormonlarını kontrol eder. Daha önce de TUS’ta bu sistem
çalışmayınca etkilenmeyen hormonlar soruldu (ADH ve oksitosin).
Hipotalamusta üretilen hormonlar hipotalamo-hipofizel portal sistem yoluyla ön hipofize taşınır.
Böylece ön hipofiz hormonları kontrol edilir.

Şekil: Hipatalamo-hipofizer portal dolaşım.
Ön hipofiz hormonlarından prolaktin, hipotalamustan salınan dopamin tarafından baskılanarak kontrol
edilir. Hipofiz sapı hasarında dopamin, prolaktini baskılayamaz ve kandaki düzeyleri artar.
Cevap C
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 218
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 484
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27. Tromboksan A2 ve ADP’nin eksikliğinde hemostazla ilgili aşağıdakilerden hangisi görülür?
A) Protrombinin trombine dönüşümü yavaşlar.
B) Trombin üretimi artar.
C) Hızlı bir şekilde trombosit tıkacı oluşur.
D) Trombosit üretimi azalır.
E) Yeterli trombosit aktivasyonu gerçekleşmez.
 TUS’ta kan fizyolojisinde hemostaz ile ilgili konular sık sık sorulan yerlerdendir. Bundan dolayı
koagulasyon ve antikoagulan mekanizmalar iyi bilinmeli!!!
Trombosit Fonksiyonları
Endotel hasarı sonrasında açığa çıkan kollajen lifler, trombosit yüzeyindeki glikoprotein (Gp)-la/IIa ile
bağlanır.
Ayrıca, hasarlanan ve komşu sağlam endotel hücrelerdeki Weibel-Palade cisminden salınan vonWillebrand
faktör (vWF) de trombositlere Gp-Ib/IX ile bağlanır.
Bu iki molekülün trombositlere tutunması adezyon denir.

Şekil. Trombositlerin adezyon ve agregasyon mekanizaması
Adezyon yapan trombositler Gp-IIb/IIIa’ya tutunan fibrinojen ile birbirlerine bağlanırlar. Buna da
trombosit agregasyonu denir.
Trombositlerin agregasyonu bu hücreler tarafından üretilen tromboksan A2 (TxA2), ADP ve Ca++ ile
uyarılır. Böylece daha da fazla trombosit birbirine bağlanır.
Bu maddelerin eksikliği durumunda yeterli tombosit aktivasyonu gerçekleşmez.
TxA2 hem diğer trombositleri uyarırken hem de vazokonstriksiyona neden olur. ADP, TxA2, serotonin,
platelet aktive edici faktör ve kalsiyum gibi moleküller trombositlerin agregasyonunda yardımcı olurlar.
Diğer taraftan, aspirin ve NSAID’ler COX-2 enzimini inhibe ederek araşidonik asitten TxA2 oluşumunu
inhibe ederler.
Trombosit fonksiyonları kanama zamanı ile değerlendirilir ve normal değeri 1-6 dk.’dır.
Cevap E
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 159
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 319
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28.
I. Fruktoz, enterositlere Na+-glukoz kotransporteriyle (SGLT1 ile) taşınır.
II. Fruktoz, enterosit bazal membranından interstisyuma GLUT-2 aracılığıyla taşınır.
Ill. Galaktoz, enterositlere Na+-glukoz kotransporteriyle (SGLT1 ile) taşınır.
Monosakkaritlerin ince bağırsakta emilimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, Il ve III
B) II ve Ill
C) I ve ll
D) Yalnız Il
E) Yalnız I
 Hem hücre fizyolojisinden hem de sindirim sisteminde anlatılan bir konu. Kolay soru.
Fruktoz, bağırsak lümeninden enterositlere GLUT–5 aracılığı ile kolaylaştırılmış difüzyonla hücreye geçerken,
enterositten intertisyel aralığa ise GLUT-2 ile geçer. Böylece fruktoz emilimi tamamlanmış olur. Yani fruktoz
emiliminin hiçbir aşamasında sekonder aktif taşıma ile olmaz.
Glikoz ve galaktoz, SGLT-1 ile bağırsak lümeninden enterosit içine alınır.
Glikoz ve galaktoz, SGLT-2 ile proksimal tübül lümeninden hücre içine alınır.
Enterosit ve proksimal tübül hücresinden glikoz, galaktoz ve fruktoz GLUT-2 ile intertisyel ortama ve oradan
kana geçer.
Ayrıca, pankreasın beta hücresinde glikoz alımı da GLUT-2 ile olur.

Şekil. Taşınma mekanizmaları
Cevap B
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 178
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 16
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29. Aşağıdaki hormonlardan hangisi endokrin bezde depo şekli yoktur ve aktif formda sentezlenip
salgılanır?
A) Progesteron
B) Paratiroid hormon
C) İnsülin
D) Büyüme hormonu
E) Adrenalin
 Hep söylediğimiz gibi. “Hangisi deponalanmadan doğrudan kana geçer” diye soruluyorsa steroid
yapılı hormon arayın seçeneklerden demiştik. Burada da progesteron sorulmuş.
Steroid hormonlar, üretildikten sonra hücre içinde depolanmadan salgılanırlar. Progesteron da steroid yapılı
bir hormondur.
Steroid yapılı hormonlar, kolesterolden sentezlenir ve bu hormonlar;
- D vitamini (kalsitriol)

-

Adrenal korteks hormonları ( Kortizol, Aldosteron, Androstenedion)
Östrojen
Progesteron

Testosteron
Seçeneklerdeki diğer hormonlar ise peptid yada protein yapılıdır. Bu hormonlar önemli ölçüde sentezlendikleri
bezde depolanır.
Cevap A
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 214
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 443

30.
I. Asetil kolin
II. Histamin
III. Nitrik oksit
IV. Endotelin
Penil ereksiyonun gerçekleşmesi için parasempatik postgangliyonik terminallerden yukarıdakilerden
hangileri salınmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve Ill
C) Il ve lV
D) I, Il ve Ill
E) I, ll, Ill ve lV
 Hem otonom sinir sistemi hem de üreme ortak noktası. Bu tip farklı konuların kesişen noktaları iyi
bilinmelidir. Bu arada INFOTUS FİZYOLOJİ Soru kitabımızın üreme fizyolojisi bölümündeki sorunun
benzerliğine dikkat edelim.
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“Erektil disfonksiyon olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin penisin corpora cavernosa’sına injeksiyonu
ereksiyona neden olur?
A) Norepinefrin
B) Nitrik oksit oluşumunu engelleyen bir madde
C) Tromboksan A2
D) Anjiyotensin II
E) Vazoaktif intestinal peptid
Ereksiyon, korpora kavernozaya giden arteriyollerin düz kaslarının genişlemesiyle oluşur. Parasempatik
postgangliyonik terminallerden salgılanan asetikolin ve bunun sonucu endotelden salgılanan NO
vazodilatasyon ve ereksiyona neden olur.
Ayrıca, PGE1 ve VIP’de vazodilatasyon ve ereksiyon yapan moleküllerdir.
Fosfodiesteraz-5, NO’nun vazodilatatör etkisine aracılık eden cGMP’yi yıkan enzimdir.
Sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) gibi antagonitler, ereksiyon süresini uzatırken bu
enzimin aktivasyonu ereksiyonun oluşmasını engeller.

Ereksiyonda cGMP sinyal yolu.
Cevap B
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 247
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 517

31. Yedi yaşında erkek çocuğun vücudunun bir tarafındaki kol ve bacağında, fırlatmalar tarzında, anormal,
istemsiz, balistik hareketler ortaya çıkmaktadır.
Bu tabloyu oluşturan lezyonun aşağıdaki bölgelerden hangisinde bulunması en olasıdır?
A) Talamusta ventral posterolateral nükleuslarda
B) Beyin sapında vestibular nükleuslarda
C) Bazal gangliyonlarda subtalamik nükleuslarda
D) Beyinde primer motor kortekste

F İ Z Y O
E) Serebellumda, fastgial nükleusta
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 Fizyoloji açısından klinik vaka soruları artık sık sık görmeye başladığımız bir durum. Özellikle PDÖ
senaryolarına benzer fizyopatolojiyi sorgulayan sorular soruluyor.
“ 58. TUSTİME deneme fizyoloji sorusu;
Aşağıdakilerden hangisinin hasarında ballismus görülür?
Putamen
Subtalamik nükleus
Globus pallidus interna
Substantia Nigra pars compakta
Substantia Nigra pars retikularis
BAZAL GANGLİONLAR:
Striatum, globus pallidus, subtalamik nükleus ve substansia nigradan oluşur.
Bu yapılar, ince kas hareketlerini planlamak ve yapmak için motor kortekse olan talamik akımı ayarlar.
Bazal Ganglion Lezyonları:
1- Globus pallidus lezyonu
Atetoz: Kolun, boynun veya yüzün yavaş ve sürekli bir kıvrılma hareketidir. Globus pallidusun
hasarlanmasında ortaya çıkar. Genellikle eller ve ayakları tutar.
Postural dengeyi korumada yeteneksizlikle sonuçlanır.
2- Subtalamik nükleus lezyonu
İstemsiz hareketlerin amplütüdü daha büyük ve ekstremitelerin proksimalini de içeriyorsa ballismus adı
verilir.
Karşı taraftaki inhibisyon ortadan kalkar. Vahşi, yıkıcı hareketlerle sonuçlanır (hemiballismus).
3- Striatum lezyonu
Inhibisyonun ortadan kalkması ile oluşur. Hızlı, devamlı, kontrol edilemeyen hareketlere neden olur.
Huntington koreasına neden olur.
Korea; aritmik, hızlı, genellikle ekstremitelerin distalini tutan, küçük amplitüdlü, amaçsız ve sıçrayıcı
nitelikte istemsiz hareketlerdir.
4- Substantia nigra lezyonları
Dopaminerjik nöronların yıkımına bağlıdır. Dopamin eksitatör nörotransmitter olduğu için striatumdan
globus pallidusa kadar olan yollarda artmış inhibitör aktivite görülür. Parkinson hastalığındaki kurşun-boru
rijiditesi, tremor ve istemli hareketlerde yavaşlama görülür.
Cevap C
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 63
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 92
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32. Baş ağrısı şikâyeti ile nöroloji kliniğine başvuran 65 yaşındaki erkek hastaya tetkikler sonucunda
beyin tümörü teşhisi konulmuştur. Tümörlü bölgenin çıkarılmasını takiben hastanın vücut sıcaklığının
otokontrolünü kaybettiği görülmektedir.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi bu patofizyolojide en temel rolü oynar?
A) Preoptik alan
B) Paraventriküler çekirdek
C) Supraoptik çekirdek
D) Ventromedial çekirdek
E) Arkuat çekirdek
 Vücutta ateş oluşumu ve regülasyonunun önemli olduğunu derslerimizde hep söylüyor ve neden hala
sormadılar dediğimiz bir yeri nihayet sordular.
PREOPTİK ALAN:
Endojen pirojenler olarak isimlendirilen IL–1, IL–6, TNFα, INFβ, INFγ gibi sitokinler kan beyin bariyeri olmayan
OVLT’ye etki ederek PGE2 üretimini artırır.
Bu madde de hipotalamusta preoptik alanı uyarır.
Preoptik alandaki sıcağa duyarlı glia hücreleri PGE2 salgılayarak termostatik nöronları daha yüksek bir
sıcaklığa ayarlar ve ilk önce üşüme titreme ile ateş yükselir.
Daha sonrada, deride terleme ve vazodilatasyonla vücut sıcaklığı düşürülür.
Paraventrikuler alan: Oksitosin salgılanması, su tutulması, tokluk duygusu
Supraoptik çekirdek: ADH üretilmesi.
Ventromedial çekirdek: Tokluk merkezi ve nöroendokrin kontrol
Arkuat nükleus: Dopamin, GHRH, GnRH salgılanması. Ayrıca, gastrointestinal sistem ve yağ dokusunda
salgılanan hormonlar dâhil enerji dengesi ve metabolizmanın düzenlenmesi.
Bu arada soru benzerliğini ve aynı cevabı görmeniz açısından TUSTİME 72. denemedeki fizyoloji sorumuza
ve aynı cevap benzerliğine de bir bakalım.
“Bir mikroelektrot ile ısıtıldığında deride terleme ve vazodilatasyonla vücut sıcaklığının kontrolünde
termostatik etki gösteren alan hangisidir?
A) Posterior hipotalamus
B) Preoptik alan
C) Paraventrikuler alan
D) Supraoptik çekirdek
E) Suprakiazmatik Cekirdek
Cevap A
Referans: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa 67
Referans: Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa 113
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BİYOKİMYA
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
33.
I. Fosfoenolpirüvat
Il. Karbamoil fosfat
Ill. Glukoz-6-fosfat
IV. 1,3-bisfosfogliserat
Yukarıdakilerden hangilerinin standart serbest hidroliz enerjisi ATP'den daha yüksektir?
A) I ve Ill
B) | ve lV
C) Il ve Ill
D) lll ve IV
E) I, Il ve lV
Yüksek enerjili bileşikler;

•
•
•
•
•
•
•
•

Karbamoil fosfat
1,3 bifosfogliserat (Glikoliz)
Fosfoenolpiruvat (Glikoliz, en yüksek)
Süksinil KoA (TCA)
Kreatin fosfat (Fosfokreatin)
Arginin fosfat
S-adenozil metiyonin
Fosforibozil pirofosfat
Cevap E

Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 134

34. Birinci karbon atomu radyoaktif olarak işaretlenmiş glukoz molekülü içeren ve venöz kandan elde
edilen eritrositler, fizyolojik pH'deki izotonik bir solüsyon içinde inkübe ediliyor. İnkübasyon süresinin
sonunda santrifüjleme ile izole edilen bu eritrositler, hipotonik şok ile parçalanıp hemolizat elde
ediliyor.
Bu hemolizatta radyoaktif karbon izotopu ile işaretlenmiş olan metabolik ürün aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 6-fosfoglukonat
B) Ribuloz-5-fosfat
C) Riboz-5-fosfat
D) Ksilüloz-5-fosfat
E) Karbondioksit
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Birinci karbon atomu radyoaktif olarak işaretlenmiş glukoz molekülü içeren ve venöz kandan elde edilen
eritrositler, fizyolojik pH’deki izotonik bir solüsyon içinde inkübe ediliyor. İnkübasyon süresinin sonunda
santrifüjleme ile izole edilen bu eritrositler, hipotonik şok ile parçalanıp hemolizat elde ediliyor. Birinci
karbon atomu radyoaktif olarak işaretlenmiş glukoz 6-fosfatın 1. karbonu pentoz fosfat yolunun oksidatif
evresinde yer alan 6-fosfoglukonat dehidrogenaz basamağında CO2 olarak salınır.
Cevap E

35. Glikolizde, substrat olarak 1 mol gliseraldehit 3-fosfattan 1 mol pirüvat oluştuğunda aşağıdakilerden
hangisi elde edilir?
A) 1 mol ATP ve 2 mol NADH
B) 2 mol ATP ve 2 mol NADH
C) 2 mol ATP ve 1 mol NADPH
D) 2 mol ATP ve 1 mol NADH
E) 2 mol ATP ve 2 mol NADPH
6. Basamak
•

Enzim; Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz. Çift yönlü bir reaksiyondur.

•

NADH elde edilir. Glikolizin oksidasyon redüksiyon basamağıdır.

•

Bu basamakta gliseraldehid 3-fosfat’dan 1, 3 bifosfogliserat oluşur.

•

1. karbona gelen fosfatın kaynağı inorganik fosfattır.

•

İyodoasetat gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz enzimini (-SH grubu üzerinden) inhibe eder.

7. Basamak
•

Enzim; Fosfogliserat kinaz. Çift yönlü bir reaksiyondur.

•

1, 3 bifosfogliseratı 3-fosfogliserata çevirir.

•

1, 3 bifosfogliserat (substrat) yüksek enerjili fosfat bileşiğidir.

•

Dolayısıyla bu basamakta substrat düzeyinde fosforilasyon ile glikolizin ilk ATP’si sentezlenmiş olur.
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8. Basamak
•

Enzim; Fosfogliserat mutaz (fosfogliserat izomeraz). Çift yönlü bir reaksiyondur.

•

3-fosfogliseratı 2-fosfogliserata çevirir.

9. Basamak
•

Enzim; Enolaz. Çift yönlü bir reaksiyondur.

•

2-fosfogliserat’dan yüksek enerjili bir bileşik olan fosfoenolpirüvat oluşur.

•

Glikolizde suyun oluştuğu tek basamaktır.

•

Enolaz enzimi sodyum florür (florid) ile inhibe olur.

•

Kan glukoz ölçümünde florid kullanılır.

10. Basamak
•

Enzim: Piruvat kinaz (hız kısıtlayıcı basamak, reaksiyon tek yönlü).

•

Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir.

Cevap D
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 159, 160

36. Hücre döngüsünün S fazındaki T ve B lenfositlerini içeren, iki ayrı hücre kültürü besiyeri ortamına
mikofenolik asit ilave ediliyor. İnkübasyon sonunda yukarıdaki deney ve ilgili kontrol gruplarında de
novo pürin sentezinde rol oynayan enzimlerin aktiviteleri belirleniyor.
Bu enzimlerden hangisinin aktivitesi mikofenolik asit tarafından inhibe edilir?
A) İnozitol monofosfat (IMP) dehidrogenaz
B) Adenilosüksinat sentetaz
C) Adenilosüksinat liyaz
D) PRPP glutamil amidotransferaz
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E) Glisinamid ribonükleotid (GAR) sentetaz
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IMP ilk oluşan pürin nükleotididir.
Pürin nükleotid sentezinde son ortak nokta; IMP’dir. Mikofenolik asit IMP dehidrogenaz enzimini inhibe
eder.
IMP üzerinden AMP sentezi için gerekli olan enerji kaynağı GTP, IMP üzerinden GMP sentezi için gerekli
olan enerji kaynağı ATP’dir.

Cevap A
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 111, 116

37. Protein sentezinde yer alan aminoaçil-tRNA sentetaz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) “Proofreading”" özelliği ile doğru amino asit, spesifik tRNA'ya bağlanır.
B) Reaksiyon gerçekleşirken ATP, AMP ve PPi'ye ayrışır.
C) Amino asitler spesifik RNA'nın 3' ucundaki adenin nükleotidine bağlanır.
D) tRNA'daki nükleotidin ribozu ile amino asit arasında ester bağı oluşur.
E) Aminoaçil-tRNA oluşumunu tek aşamada gerçekleştirir.
Aminoaçil t-RNA oluşumu tek aşamada gerçekleşmez. Öncelikle t-RNA ilgili aminoasiti 3’ ucundan yani CCA
ucundan bağlamadan önce aminoasitin aminoaçil t-RNA sentetaz enzimi ile aktifleşmesi gerekmektedir.
TRANSLASYON (PROTEİN SENTEZİ)
•

Protein sentezinin gerçekleşmesi için gerekli bileşenler; mRNA, tRNA, ribozomun küçük ve büyük
alt ünitesi, aminoasitler, aminoaçil tRNA sentetaz, uzama-başlangıç faktörleri, ATP ve GTP gereklidir.

•

Kodon-antikodon eşleşmesi sonrası tRNA 3’ ucundan ilgili aminoasiti bağlar.

•

Ama öncesinde aminoasitin aminoaçil tRNA sentetaz enzimi ile aktifleşmesi gerekir. Bu reaksiyonda
ATP—AMP’ye döner.
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•

mRNA 5’—3’ yönüne doğru okunurken aminoasitler ise proteinin amino ucundan karboksil ucuna
doğru eklenir.

•

Aminoaçil t-RNA’nın ribozomun A bölgesine bağlanması için EF-1A (Elongasyon=uzama Faktör) ve
GTP’den sağlanan enerjiye gerek vardır.
Cevap E

Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 30, 31

38. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde primer hiperokzalüri tip I meydana gelir?
A) Treonin aldolaz
B) Glisin yarılma (cleavage) enzimi
C) D-amino asit oksidaz
D) Serin hidroksimetiltransferaz
E) Alanin:glioksalat aminotransferaz
Glisin metabolizma bozuklukları;
•

Primer hiperoksalüri: Glisin, glisin oksidaz ile glioksalat üzerinden oksalat oluşumunda bir artış
söz konusudur. Oksalat molekülünün suda çözünürlüğü azdır ve böbrekte oksalat taşları oluşur.
Böbrek yetmezliği gözlenir.

•

Glisinüri; Böbreğin tubuler geri emiliminde bozukluk vardır. Glisinin idrarla atılımında artış gözlenir.

•

Hiperglisinemi: Glisin yıkımındaki hataya bağlı olarak meydana gelir. Tedavide sodyum benzoat
verilir.
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BÖBREK OTOANTİKOR VE GENLER
•

Primer membranöz nefropati-Antifosfolipaz A2 antikoru

•

Wegener-antiproteinaz 3 (c-ANCA)

•

Primer hiperoksalüri-AGXT gen defekti

•

OD polikistik böbrek-PKD-1 defekti
Cevap E

Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 69
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 618

39.
I. Karbamoil fosfat sentetaz I
Il. Ornitin transkarbamoilaz
Ill. Arjininosüksinat sentetaz
IV. Arjininosüksinat liyaz
V. Arjinaz
Yukarıdaki enzimlerden hangileri üre döngüsünün sitozolde gerçekleşen reaksiyonlarını katalizler?
A) Yalnız I
B) I ve lll
C) I, Il ve IV
D) III, IV, V
E) II, III, IV, V
3. Reaksiyon
• Sitoplazmada gerçekleşir.
• Sitoplazmaya çıkan sitrulin molekülü aspartat (Ürenin yapısındaki ikinci amonyak kaynağı) ile
birleşir. Argininosüksinat sentezlenir.
• Enzim: Argininosüksinat sentaz
•

Bu reaksiyonda 1 mol ATP harcanır. DİKKAT!! ATP, AMP’ye dönüşür ve 2 yüksek enerjili fosfat bağı
harcanır.
4. Reaksiyon
• Sitoplazmada gerçekleşir.
• Enzim: Argininosüksinat liYaz (Argininosüksinaz)
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• Argininosüksinat’tan ARGİNİN ve FUMARAT oluşumu gerçekleşir.
• Endojen arginin aminoasiti sentezi gerçekleşir.
• Arginin ile birlikte oluşan fumarat ise üre döngüsü ile TCA döngüsünü birbirine bağlayan moleküldür.
5. Reaksiyon
• Sitoplazmada gerçekleşir.
• Arginin’den ÜRE ve ORNİTİN oluşum reaksiyonudur.
• Enzim: Arginaz (Karaciğerde aktif olan bir enzimdir. Bu sebeple üre sentezi sadece karaciğerde
meydana gelir).
• Lizin ve ornitin Arginaz enziminin yarışmalı inhibitörüdür.
• ÜRE: Kan dolaşımına verilir ve böbrekler yolu ile atılır.
• ORNİTİN: Mitokondriye girer ve döngünün devamını sağlar (ornitin-sitrulin transport protein).

Cevap D
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 65, 66

40. Aşağıdakilerden hangisi agregat birikimiyle seyreden protein katlanma bozukluklarından biri
değildir?
A) Alzheimer hastalığı
B) Parkinson hastalığı
C) Hirschsprung hastalığı
D) Huntington hastalığı
E) Creutzfeldt-Jakob hastalığı
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Tersiyer yapı
•

Bir proteinin biyolojik aktivitesinin kazandığı üç boyutlu yapısıdır.

•

Tersiyer yapıyı stabilize eden bağlar;
•

Hidrofobik etkileşimler; Proteinlerin iç kısımlarında yer alan zayıf bağlardır.

•

Disülfit bağları; Sistein aminoasitlerinin oluşturduğu dayanıklı bağlardır.

•

Hidrojen bağları; Serin ve treonin aminoasitlerinin –OH grupları ile katıldığı zayıf bağlardır.

•

İyonik bağlar; Yüklü aminoasitler arasında gerçekleşir.

•

Wan der Walls bağları; Proteinlerin iç kısımlarında yer alan çok zayıf bağlardır.

•

Proteinlerin üç boyutlu yapıları X-ışını kristallografisi ve nükleer magnetik rezonans spektroskopi
teknikleri ile incelenir.

•

Proteinlerin tersiyer yapısı primer yapı tarafından belirlenir.

•

Proteinlerin katlanması ve tersiyer yapının oluşumunda şaperon (kalneksin, kalretikulin, HSP= ışı
şok proteinleri) adı verilen moleküller görev alır.

•

Eğer proteinlerin katlanmasında bir problem olursa çeşitli hastalıklar oluşacaktır; Alzheimer,
Amiloidoz, Creutzfeldt Jakop ve Kuru hastalığı.

Hirschprung Hastalığı (konjenital aganglionik megakolon)
Nöral krest hücrelerinin çekumdan rektuma göçündeki aksaklık nedeniyle kolonun bir segmentinde
Meissner(submukozal) ve miyenterik (muskularis propria) sinir pleksusları gelişemez.
En sık rektum (mutlaka) ve sigmoidde görülür. Tutulan segmentteki kolon genişleyemez, daralır. Lezyonun
proksimalindeki kolon duvarı distansiyon nedeniyle incelir. Mukoza sağlamdır.
% 80 erkek bebeklerde oluşur.
%10 Down sendromu, %5 hidrosefali, VSD, Meckel divertikülü gibi başka malformasyonlarla birliktedir.
RET mutasyonu ile ilişkilidir.
Yenidoğanda mekonyum çıkışında gecikme olur ve 48–72 saat içinde kusma görülür.
Tıkanıklıklar ve ardından ishaller şeklinde ataklar olabilir.
Ölümcül komplikasyonlar enterokolit, sıvı ve elektrolit dengesizlikleri, perforasyon ve peritonittir.
Etkilenmiş segment duvarından alınan biopside ganglion hücrelerinin olmaması tanı koydurucudur.
Cevap C
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 83
Referans: Infotus Patoloji 7. Baskı, Sayfa 267

41. Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin yan zinciri, oluşturduğu kovalent bağ ile proteinlerin tersiyer
yapısının stabilizasyonunu sağlar?
A) Valin
B) Glutamat
C) Histidin
D) Asparajin
E) Sistein
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Tersiyer yapıyı stabilize eden bağlardan biri olan disülfid bağları kovalent bağlardır. Sistein aminoasiti
disülfid bağı oluşumundan sorumludur.
Sistein
•
Serin ve metiyonin aminoasitlerinden sentezlenir.
•

Kükürtlü bir aminoasit (S-H=Sülfidril grubu vardır).

•

Antioksidan bir aminoasit.

•

Glutatyonun yapısına katılır (gama glutamil-sistein-glisin).

•

Pantotenik asit (B5) vitamini yapısında bulunur.

•

Taurin sentezine katılır.

•

Iki sistein sülfidril grupları ile di-sülfid bağı yapar ve sistini oluşturur.

•
Aktif sülfat vericisi PAPS’ı oluşturur.
Tersiyer yapı
•
Bir proteinin biyolojik aktivitesinin kazandığı üç boyutlu yapısıdır.
•

Tersiyer yapıyı stabilize eden bağlar;
•

Hidrofobik etkileşimler; Proteinlerin iç kısımlarında yer alan zayıf bağlardır.

•

Disülfit bağları; Sistein aminoasitlerinin oluşturduğu dayanıklı bağlardır.

•

Hidrojen bağları; Serin ve treonin aminoasitlerinin –OH grupları ile katıldığı zayıf bağlardır.

•

İyonik bağlar; Yüklü aminoasitler arasında gerçekleşir.

•

Wan der Walls bağları; Proteinlerin iç kısımlarında yer alan çok zayıf bağlardır.

•

Proteinlerin üç boyutlu yapıları X-ışını kristallografisi ve nükleer magnetik rezonans spektroskopi
teknikleri ile incelenir.

•

Proteinlerin tersiyer yapısı primer yapı tarafından belirlenir.

•

Proteinlerin katlanması ve tersiyer yapının oluşumunda şaperon (kalneksin, kalretikulin, HSP= ışı
şok proteinleri) adı verilen moleküller görev alır.

Eğer proteinlerin katlanmasında bir problem olursa çeşitli hastalıklar oluşacaktır; Alzheimer,
Amiloidoz, Creutzfeldt Jakop ve Kuru hastalığı.
Cevap E
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 56, 83
•

42.

Şekilde verilen fonksiyonel grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ester
B) Eter
C) Enol
D) Karma anhidrit
E) Asit anhidrit
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Tustime 92. Deneme 33. Sorusunda ester bağı sorulmuştur.
33. Karboksil ve hidroksil grupları arasından bir molekül suyun ayrılması ile oluşan bağ
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peptid bağı
B) Eter bağı
C) Ester bağı
D) Disulfid bağı
E) Anhidrid bağı
Cevap C
Detay bilgi içeren soru...
Biyomoleküllerde Bulunan Fonksiyonel Gruplar;
• Peptid bağı: Bir aminositin karboksil grubu ile diğer aminoasitin amino grubu arasında 1 mol suyun
ayrılmasıyla oluşur.
•

Eter bağı: İki hidroksil grubu arasından bir molekül suyun ayrılması ile oluşur. Plazmalojen
yapısında eter bağı vardır.

•

Ester bağı: Karboksil ve hidroksil grupları arasından bir molekül suyun ayrılmasıyla oluşur. TAG
oluşumunda yağ asitleri gliserol ile ester bağı yapar.

•

Tiyoester bağı: Bir sülfidril ile bir karboksilik asitin birleşmesi ile oluşur. Yüksek enerjili bir bağdır.
Asetil KoA ve Süksinil KoA yapısında vardır.
Sülfhidril / Tiyol grubu: S atomuna bağlı bir hidrojen atomu (–SH) içeren fonksiyonel grup. Sistein
aminoasitinde mevcuttur.

•
•
•
•

Disülfid bağı: İki sülfhidril grubu arasından iki hidrojen atomunun ayrılmasıyla oluşur.
Fosfoanhidrid bağı: İki fosfat grubu arasında meydana gelen yüksek enerjili bağdır. ATP’de iki adet
fosfoanhidrid bağı vardır.
Guanido grubu: Karbon atomuna bir çift ve iki tek bağlı azot atomu içeren fonksiyonel grup. Arginin
aminoasiti guanido grubu içerir ve üre oluşumundan guanido grubu sorumludur.

•

İmidazol grubu: Üç karbon ve iki hetero atomdan (azot atomundan) oluşan beş üyeli heterosiklik
halka yapısındaki fonksiyonel grup. Histidin aminoasitinde mevcuttur.

•

Fosforil: Fosfor atomu beş bağ yapabilme özelliğindedir. Bağların biri çift bağlı oksijen ile, diğer üçü
ise tek bağlı oksijen atomlarını içerir.

Cevap A

B İ Y O K
Referans: Deneme 92, Soru 33
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43. Asetoasetik asit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mitokondrisi olan bütün hücrelerde sentezlenir.
B) Ortama proton vererek pH'nin azalmasına neden olur.
C) Sentezi insülin tarafından uyarılır.
D) Glukoneogenezde substrat olarak kullanılır.
E) Eritrositler için başlıca enerji kaynağıdır.
KETON CİSİMLERİ
•

Glukagon döneminde aktifleşen hormona duyarlı lipaz enzimi ile adipoz dokusundaki TAG’lar
hidroliz edilir ve serbest yağ asitleri oluşur. Serbest yağ asitleri plazmada albumin ile bağlanarak
karaciğere gelir.

•

Karaciğer hücresi mitokondri matriksinde yağ asitlerin beta-oksidasyonu sonucu oluşan asetil
KoA’ların bir kısmından keton cisimleri sentezlenecektir.

•

Keton cisimleri sentezi KC hücresi mitokondri matriksinde gerçekleşir.

•

Keton cisimleri asidik, suda çözünen moleküllerdir. Bu sebeple kanda taşıyıcı bir proteine ihtiyaç
duymaz ve mitokondri iç zarından direk geçerler.
Keton cisimlerinin sentezi
• Keton cisimleri asetoasetat, β-hidroksibütirat ve asetondur.
•

KC hücresi mitokondi matriksinde yağ asitleri beta oksidasyonu sonucu oluşan Asetil KoA
molekülleri ile keton cisimleri sentezi başlar.

•

İlk olarak iki molekül asetil KoA tiolaz enziminin katalizlediği bir reaksiyonla asetoasetil-KoA’yı
oluşturur.

•

Reaksiyonun devamında ise asetoasetil-KoA’nın bir molekül asetil KoA ile daha birleşmesi ile HMGKoA sentezlenir. Bu reaksiyonu katalizleyen enzim HMG-KoA sentazdır.

•

HMG-KoA molekülü HMG-KoA liYaz enzimi ile asetoasetatı oluşturur. Asetoasetat üzerinden diğer
keton cisimleri sentezlenir.

•

Keton cisimleri asetoasetat, β-hidroksibütirat ve asetondur.

•

Aseton gaz yapısında olup enerji elde etme amaçlı kullanılmaz.

•

β-hidroksibütirat ise içlerinde en fazla enerji veren ketondur. Çünkü asetoasetat üzerinden
sentezlenirken NADH kullanılır. Böylece daha fazla indirgenmiş olur.

•

HMG-KoA molekülü hem keton sentezinde hem de kolesterol sentezinde oluşan ortak bir moleküldür.

•

HMG-KoA sitoplazmada oluşursa (insulin dönemi) kolesterol sentezine; mitokondride oluşursa
(glukagon dönemi) keton sentezine gidecektir.

•

Keton cisimleri sentezi sadece karaciğer dokusunda gerçekleşir (HMG-KoA sentaz ve HMG-KoA liyaz
enzimlerine sahip olduğu için).

Keton cisimlerinin yıkımı
•

Keton cisimlerin yıkımında tiyoforaz enzimi görev alır. Tiyoforaz enzimi aktivitesi süksinil KoA (TCA)
tarafından arttırılır. Bu anlamda tiyoforaz enziminin diğer bir ismi ‘süksinil KoA: asetoasetat-KoA
transferaz’dır.

•

Keton cisimlerinin yıkımı periferik dokuların (KC ve eritrosit hariç) mitokondrisinde gerçekleşir.

•

Keton cisimleri periferik dokularda TCA döngüsüne asetil KoA üzerinden girerek enerji verir.
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Keton cisimlerini kullanmayan dokular;
•

Eritrosit (Mitokondrisi yok)

•

Karaciğer dokusu (Tiyoforaz enzimine sahip olmadığı için kendi sentezlediği keton cisimlerini
kullanamaz)

•

Keton sentezi ve yıkımı glukagon döneminde gerçekleşir.

•

Keton sentezi ve yıkımı mitokondri matriksinde gerçekleşir (Dikkat!! Keton sentezi KC hücresi
mitokondri matriksinde gerçekleşirken; yıkımı periferik dokuların mitokondri matriksinde
gerçekleşir).

•

Uzamış açlık, kontrolsüz diyabet ve aşırı egzersiz durumlarında keton sentezi artar.

•

Diyabetik ketoasidozda idrarda ve kanda başlıca artan keton cismi β-hidroksibütirattır.

•

Uzamış açlık durumunda enerji sağlamak için kandaki düzeyi artan ve yakıt olarak beyin
tarafından da kullanılan bileşikler keton cisimleridir.
Cevap B

Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 206, 207

44. El, kol ve parmaklarındaki lezyonlar nedeniyle cildiye polikliniğine başvuran 46 yaşındaki erkek
hastanın el sırtında büllöz lezyonlar, yüzünde tüylenme artışı ve idrar renginin koyu olduğu tespit
ediliyor. İnşaat işçisi olan hastanın şikâyetlerinin, güneşe maruz kalmakla arttığı ve amca çocuklarında
da benzer şikâyetler olduğu öğreniliyor.
Bu hastada idrar renginin koyulaşmasının en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üroporfirin
B) Methemoglobin
C) Miyoglobin
D) Hemosiderin
E) Bilirubin
PORFİRİNLER
• Dört pirol halkasının metenil köprüleri ile bağlanmasından porfirinler oluşur.

•

-

Porfirinler RENKLİDİR

-

Yapılalarında çift bağ vardır ve

-

UV ile aydınlatıldıklarında kırmızı bir floresans verirler

-

400 mm'de oluşturdukları banda soret bandı denir.

Porfirinojenler çift bağ yoktur ve renksizdirler

Porfiria kutenea tarda: Porfirin metabolizması bozukluğu nedeni ile oluşan bir grup hastalıktır.
Hekzoklorbenzen (TUS) bulaşmış gıdaların yenilmesi ile ilişkilidir. Güneş gören bölgelerde skar bırakarak
iyileşen, subepidermal veziküller ve büller görülür. Alın, yanak ve şakaklarda hipertrikoz gelişir.
Pigmentasyon artışı ve azalışı olabilir.
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PORFİRYA
Hastalık adı

Kalıtım

Eksik olan enzim

Başlıca klinik bulgular

X’e bağlı sideroblastik
anemi

X’e bağlı resesif

ALA sentaz

Anemi

Konjenital eritropoetik
porfirya

O. R

Oroporfirinojen III
kosentaz

Işığa hassasiyet

Akut intermittant
porfirya

O. D

Üroporfirinojen I
sentaz

Nöropsikiyatrik bulgular
Karın ağrısı Işığa
hassasiyet görülmez

Porfirya kutenea tarda
(En sık)

O. D

Üroporfirinojen
dekarboksilaz

Işığa hassasiyet

Herediter koproporfirya

O. D

Koproporfirinojen
oksidaz

Nöropsikiyatrik bulgular
Karın ağrısı Işığa
hassasiyet

Variegate porfirya

O. D

Protoporfirinojen
oksidaz

Nöropsikiyatrik bulgular
Işığa hassasiyet

Protoporfirya

O. D

Ferroşelataz

Işığa hassasiyet
Cevap A

Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 95
Referans: Biyokimya Ders Slayt Notu
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45. Aşağıdaki yağ asitlerinden hangisi omega-3 yağ asididir?
A) 16:1(Δ9)
B) 18:2(Δ9,12)
C) 18:3(Δ6,9,12)
D) 18:3(Δ9,12,15)
E) 20:4(Δ5,8,11,14)
Yağ asitleri (Delta ve omega sistemleri ile isimlendirme)
Bütirik asit

4: 0

Kaprik asit

10: 0

Palmitik asit

16: 0

Palmitoleik asit

16: 1 (9)

Stearik asit

18: 0

Oleik asit

18: 1 (9)

ω-9

Linoleikasit (esansiyel)

18: 2 (9, 12)

ω-6

γ-Linolenik asit (esansiyel)

18: 3 (6, 9, 12)

ω-6

α-Linolenik asit (esansiyel)

18: 3 (9, 12, 15)

ω-3

Araşidonik asit (esansiyel yağ asitlerinden sentezlenir)

20: 4 (5, 8, 11, 14)

ω-6

ω-7

Cevap D
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 187

46. ”Hem” yıkımı sırasında makrofajlarda oluşan, membrandan kolayca geçebilen ve sinyal
transdüksiyonundan sorumlu olan mesajcı molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) NADP+
B) Karbon monoksit
C) Fe+2
D) Biliverdin
E) Bilirubin
Hem yıkımı
•

Retiküloendotelyal sistemde yıkılırlar. Hem molekülünün yıkım ürünü bilirubindir.

Biliverdin oluşumu (yeşil renkli)
•

Enzim: Hem oksijenaz (mikrozomal bir enzim). NADPH kullanılır.

•

Organel: Endoplazmik retikulum

•

Bu reaksiyonda Fe+3 ve CO serbestleşir.

Bilirubin oluşumu (sarı renkli)
•

Enzim: Biliverdin reduktaz. NADPH kullanılır.
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Hem yıkımı

Basit Difüzyon
•

Gaz ve sıvı molekülleri sürekli olarak hareket halindedir. Bu moleküllerin çok yoğun oldukları
ortamdan daha az yoğun oldukları ortama doğru hareketlerine difüzyon denir.

•

Basit difüzyon taşıyıcı proteinden ve enerjiden bağımsızdır.

•

Kanallar harketsizdir.

•

Sadece gradiente (konsantrasyon farkına) bağlı olarak geçiş olmaktadır.

•

Net difüzyon hızını artıran faktörler:
•

Konsantrasyon farkının fazla olması

•

Difüzyon membranı yüzey alanının geniş olması

•

Maddenin lipidde çözünebilme yeteneğinin fazla olması (Lipofilik maddeler membranda daha
kolay çözüldükleri için daha hızlı geçerler)

•

Membran geçiş hızı; CO2 > O2 > Su > etanol, gliserol, üre>glikoz>Na, K

•

Difüzyon mesafesinin (membran kalınlığı) kısa olması

•

Molekül ağırlığının düşük olması

•

Belli bir dereceye kadar ortam sıcaklığının artması

Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 96, 226, 227
Cevap B

47. Aşağıdakilerden hangisi, katekolamin sentezinde görev yapan aromatik amino asit dekarboksilazın
koenzimidir?
A) Pindoksal fosfat
B) Tetrahidrobiyopterin
C) Tetrahidrofolat
D) NAD+

K İ M Y A
E) Lipoikasit
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Fenilalanin ve Tirozin
•
Fenilalanin aminoasiti fenilalanin hidroksilaz enzimi ile tirozine dönüşür.
•

TİROzin’den; TİROid hormonları, melanin ve katekolaminler sentezlenir.

•

Tirozinden katekolamin sentezinin hız kısıtlayıcı enzimi tirozin hidroksilazdır. Tirozinden DOPA
oluşturur. Reaksiyonun gerçekleşmesi için moleküler oksijen ve tetrahidrobiopterine ihtiyaç
vardır. Katekolaminler tarafından tirozin hidroksilaz enzimi inhibe edilir.

•

Norepinefrin ve epinefrinin başlıca yıkım ürünü vanilimandelik asit, dopaminin yıkım ürünü ise
homovanilik asittir.

Tirozin metabolizması
Cevap A
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 59

48.
I. Mide tarafından sentezlenir ve salınır.
Il. Açlıkta sentezi artar.
Ill. Kolesistokinin benzeri etki gösterir.
Ghrelin ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız Ill
C) | ve ll
D) II ve Ill
E) I, ll ve Ill
Ghrelin
•

Mide boş kalınca (açlıkta) salınmaktadır. İştah arttırıcı etkisi bulunmaktadır.

•

Bu nedenle midenin çıkarılması ghrelini azaltacağı için iştahı keser.

•

Ayrıca, hipofizde büyüme hormonu salgısını uyarır.
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Kolesistokinin - Pankreozimin
Kolesistokinin, duodenumdaki I hücrelerinden salgılanır.
•

Yağ ve protein yıkım ürünleriyle uyarılır.

•

Enzim içeriği zengin pankreas salgısı salgılatır.

•

Safra kesesini kasar, Oddi sfinterini gevşetir.

•

Sekretinin etkisini artırır.

•

Pankreatik mukozoya trofik etki yapar.

•

Mide boşalması inhibe eder. Bağırsak motilitesini artırır.

•

Enterokinaz sentezini artırır.
Cevap C

Referans: Infotus Fizyoloji 7. Baskı, Sayfa 182, 184

49. Aşağıdaki glikozaminoglikanlardan hangisi, proteoglikan agregatının yapısındaki kor proteine
kovalent olarak bağlanmaz?
A) Heparan sülfat
B) Dermatan sülfat
C) Kondroitin sülfat
D) Hiyalüronik asit
E) Keratan sülfat
GAG

Aminoşeker

Asidik şeker

Nerede bulunur

Özellikleri

Kondroitin sülfat N-asetilgalaktozamin Glukuronik asit

Kıkırdak (kartilaj)
Kemik
Tendon
Aort

En fazla bulunan
En kısa zincire sahip

Heparan sülfat

N-asetilglukozamin

Glukuronik asit

Bazal membran
Hücre yüzeyi

Hücreler arası
etkileşim Hücre
büyümesi Lipoprotein
lipazı bağlar

Heparin

N-asetilglukozamin

Glukuronik asit/
İduronik asit

Mast hücreleri
(intraselüler)

Antikoagülan
Sülfat oranı en
yüksek
Molekül ağırlığı en
fazla En uzun zincire
sahip Sülfat yoktur
Proteinlere kovalent
bağlanmaz
Asidik şeker yok
En heterojen

Hyalüronik asit

N-asetilglukozamin

Glukuronik asit

Sinovial sıvı
Kordon kanı
Gözün vitröz
kısmı

Keratan sülfat

N-asetilglukozamin

Galaktoz

Kıkırdak (kartilaj)
Kornea
Saç

Dermatan sülfat

N-asetilgalaktozamin

Glukuronik asit/
İduronik asit

Kalp kapakçık
Damarlar, Deri
Cevap D

K İ M Y A
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 151
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50. Büyüme geriliği, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, hepatomegali, transaminaz yüksekliği ve kolestatik
tipte sarılığı olan hastanın serum protein elektroforezinde alfa1 bandının olmadığı görülüyor.
Bu olguda aşağıdaki serum proteinlerinden hangisinin eksikliğinin olması en olasıdır?
A) Alfa1-asit glikoprotein
B) Alfa-lipoprotein
C) Alfa1-antikimotripsin
D) Gc-globulin
E) Alfa1-antitripsin
Alfa1 antitripsin eksikliği
•
Alfa1 antitripsin eksikliği amfizem ve infantil hepatite neden olur. Eksikliğinde elektroforezde alfa1
bandında azalma olacaktır.

Cevap E
Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 102

51. Osteosit ve osteoblastlardan salgılanan, proksimal tübülde sodyum-fosfat kotransporterini ve 25(OH)
kolekalsiferol 1a-hidroksilazı inhibe ederek fosfatürik etki oluşturan molekül aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fibroblast büyüme faktörü 23 (FGF-23)
B) Tümör nekrozis faktör alfa (TNF-a)
C) RANK-ligand
D) Osteopontin
E) Osteoprotegerin
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RAŞİTİZM (RİKETS) NEDENLERİ
VİTAMİN D BOZUKLUKLARI
Nutrisyonel vitamin D eksikliği EN SIK NEDEN
Konjenital vitamin D eksikliği
Vitamin D bağımlı rikets tip 1A, 1B
Vitamin D bağımlı rikets tip 2A, 2B
Kronik böbrek yetersizliği
Sekonder vitamin D eksikliği (malabsorbsiyon, artmış yıkım, azalmış karaciğer 25-hidroksilaz fonksiyonu)
KALSİYUM EKSİKLİĞİ
Düşük alım (diyet, prematür bebek)
Malabsorpsiyon (primer hastalık, absorbsiyonun inhibe olması)
FOSFOR EKSİKLİĞİ
Yetersiz alım (prematürite, alüminyum içeren antasidler)
RENAL KAYIP
X-linked hipofosfatemik rikets[*]
Otozomal dominant hipofosfatemik rikets[*]
Otozomal resesif hipofosfatemik rikets[*]
Herediter hipofosfatemik riketsle birlikte hiperkalsiüri (HHRH)
Aşırı fosfatonin üretimi
Tümörle uyarılan rikets [*]
McCune-Albright sendromu [*]
Epidermal nevus sendromu[*]
Nörofibromatozis[*]
Fanconi sendromu
Dent hastalığı
Distal renal tübüler asidozis
[*] işaretli olanlar fosfatonin aşırı üretimi sonucudur.
Fosfotonin=FGF-23 (Fibroblast Growth Factor-23); İdrada fosfat atılımını arttırır ve 1-a-hidroksilaz inhibisyonu
ONKOJENİK OSTEOMALAZİ
•

Genellikle mezenkimal kökenli, küçük tümörlerden bir veya daha fazla fosfatonin salgılanması sonucu
gelişir.

•

En fazla üretilen fosfatonin FGF23 olduğu bildirilmektedir. Renal fosfat kaybı, hipofosfatemi, normal
serum Ca ve 25(OH) D düzeyi ve düşük 1, 25 (OH)2 D düzeyi görülür.
Cevap A

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, Sayfa 51
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 476
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52. İnfertilite şikâyeti ile kadın doğum polikliniğine başvuran ve 5 yıldır evli olan 35 yaşındaki kadın
hastanın uyandıktan 2 saat sonra alınan kan örneğinde serum prolaktin düzeyi: 1.250 ng/ml (gebe
olmayan kadında referans <20 ng/mL) olarak ölçülüyor. Bilgisayarlı beyin tomografisinde, sella tursica
normal boyutlarda ve diğer ön hipofiz hormonları referans aralıkta bulunuyor.
Bu hastada prolaktin yüksekliğinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akromegali
B) Prolaktinoma
C) Tersiyer hipotiroidi
D) Dopamin kullanımı
E) Makroprolaktinemi
Makroprolaktinemi hipofizde adenom olmadan hiperprolaktineminin olduğu durumdur. Prolaktinin renal
klirensi bozulmuştur. Buna bağlı kanda prolaktin düzeyi yüksektir.
PRL yüksekliği saptanan üreme çağındaki kadınlarda gebelik ve laktasyon ekarte edilmelidir. Hiperprolaktinemi
ile gelen veya galaktoresi olan bir hastada amenore varsa ilk yapılacak olan gebelik testidir.
HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
En sık görülen non fonksiyonel olandır.
Hipofiz tümörlerine yaklaşımda üç önemli unsur önem taşımaktadır.
1.

Tümörün boyutu: Bir santimin altında olanlar mikroadenom, bir santimi aşan cesamettekiler
makroadenom olarak adlandırılırlar.

2. Tümörün çevre dokuyla ilişkisi: Çevre dokuları invaze eden veya bası oluşturan tümörler buna bağlı
klinik bulgular oluşturabilirler. Örneğin kiazma optikuma bası sonucu hemianopsi gelişebilir. Dura
invazyonu yapan tümörlerde, tümör boyutundan bağımsız olarak baş ağrısı gibi klinik durumlar
beklenebilir.
3.

Tümörün hormonal olarak aktif olup olmaması: Hipofiz tümörleri salgıladıkları hormonlar dolayısıyla
belirti ve bulgu verebilirler. Sonuçta klinik tablo aşırı üretilen hormona bağlı olarak değişir. Bazen
birden fazla trofik hormonun salgılandığı miks bir tablo da gözlenebilir.

En sık görülen hipofiz tümörleri non fonksiyonel olanlardır.
Örneğin;
A.

Büyüme hormonu salgılayan hipofiz adenomları: Puberta öncesi Jigantizm, puberta sonrası
Akromegali şeklinde klinik bulgu verir

B.

Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu: Prolaktinomalar genelde galaktore, kadınlarda adet
düzensizliği veya amenore, erkeklerde libido kaybı ve empotans şeklinde ortaya çıkabilir.

C.

ACTH salgılayan hipofiz adenomu: Hipofizer Cushing tablosuna sebep olur.

D.

Gonadotropin salgılayan hipofiz adenomu (FSH’oma): Gonadotropinomaların daha önceleri
nonfonksiyone olarak kabul edilen hipofiz adenomlarının bir kısmını oluşturduğu kabul
edilmektedir, klinik tablo prolaktinomaya benzerdir ancak genelde geç belirti verdiği için
makroadenom şeklinde yakalanırlar.

E.

TSH salgılayan hipofiz adenomu: TSHoma nadir görülür; klinik tipik tirotoksikoz kliniği olmakla
birlikte tiroid hormonlarının yanında TSH’nın da yükseldiği gözlenir ve guatr mutaddır.

Nonfonksiyone hipofiz adenomları: Genelde belirtisi tümörün büyüyüp etrafa bası yapması sonucu
olduğu için geç tanınan ve bu yüzden sıklıkla makroadenom şeklinde yakalanan tümörlerdir ancak
görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşması sonucu daha sık tespit edilir hale gelmiştir.
Cevap E
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 441
F.
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53. Hidrit iyonunu bağlayarak transferini sağlayan enzim sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzomerazlar
B) Transferazlar
C) Oksidoredüktazlar
D) Liyazlar
E) Hidrolazlar
•

NAD bir proton ve iki elektrondan oluşan hidrid iyonunu alır. FAD ve FMN iki elektron ve iki proton
kabul eder.

•

NADH+H+, FADH2 ve FMNH2 yapılarındaki bu elektronları mitokondri iç membranında yer alan
Elektron Transport Sistemi ile O2’ye ulaştırır ve su oluşur. Oksijenin suya indirgenmesi için dört
elektron gereklidir.

•

Elektronlar ETZ’de düşük ilgiden yüksek ilgiye doğru hareket ederken proton hareketinin itici
gücüyle ATP sentezlenecektir.

ENZİMLERİN SINIFLANDIRILMASI
Oksidoredüktazlar (Hidrojen ve elektron alışverişi yapılır)
•
Bu gruba dahil olan enzimler substratlarından hidrojen ve elektronu diğer substratına aktarır.
•

Oksidoredüktaz reaksiyonlarında bir molekül subtrat okside olurken, diğer subsrat ise redükte
olacaktır. Bu grupta 4 enzim sınıfı vardır.
a) Oksidazlar: Bu reaksiyonlarda H2O ya da H2O2 oluşur. Hidrojen ve elektron alıcısı olarak O2 görev
alır. Örnek; ETS’de elektronlar sitokrom oksidaz (kompleks IV) enzimi aracılığıyla O2’ye iletilir. Bu
basamakda H2O oluşur.
b) De-hidrogenazlar: Bu reaksiyonlarda hidrojen ve elektron alıcısı olarak NAD, NADP, FAD, FMN
görev alır.

•
•
•

Dikkat!! NAD, NADP niasin vitaminin koenzim formu iken, FAD ve FMN ise riboflavin vitaminin
koenzim formudur.
Oksidoredüktaz enzim sınıfı koenzim olarak niasin (B3) ve riboflavin (B2) vitaminlerini kullanır.
FAD 450 nm’de, NADH 340 nm’de ışığı absorbe eder. Bu özellikleri sayesinde koenzim olarak NAD,
NADP ve FAD kullanan enzimlerin ölçümü gerçekleştirlir. Lambert-Beer kanununa göre absorbans
ile örneğin konsantrasyonu doğru orantılıdır.
Cevap C

Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 123, 135
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54. Aşağıdakilerden hangisi, koenzim olarak askorbik asit kullanmaz?
A) Tirozin hidroksilaz
B) Prolil hidroksilaz
C) Lizil hidroksilaz
D) Dopamin 6-hidroksilaz
E) 7a-hidroksilaz
TETRAHİDROBİOPTERİN
•

Fenilalanin hidroksilaz, tirozin hidroksilaz ve triptofan hidroksilaz enzimleri kofaktör olarak
tetrahidrobiopterin, NADPH ve moleküler O2 kullanır.

•

NO sentaz enzimi kofaktör olarak tetrahidrobiopterin, NADPH, FAD, FMN ve hem kullanır. Argininden
NO sentaz enzimi ile NO ve sitrullin oluşur.

•

C vitamini (Askorbik asit)
Aktivasyonu için herhangi bir işleme uğramaz.

•

Antioksidan etkiye sahip ve aynı zamanda bazı hidroksilasyon tepkimeleri için koenzim olarak
kullanılan vitamindir. Oksidasyon redüksiyon tepkimelerine katılır.

•

Demirin non enzimatik indirgenmesinde (Fe+3- Fe+2) görevli olup; demir emilimini arttırır.

•

C vitamini görev aldığı reaksiyonlar;

•

•

Prolin ve lizin hidroksilaz (Kollajen sentezi)

•

Dopamin beta hidroksilaz (Norepinefrin sentezi)

•

7 alfa hidroksilaz (Safra asitleri sentezi)

•

Homogentisat oksidaz (Alkaptonüri)

•

Karnitin setezi

•

Steroid hormon sentezi

C vitamini eksikliğinde skorbüt hastalığı gelişir. C vitamin toksikasyonunda böbreklerde okzalat
taşları oluşumu artar.
Cevap A

Referans: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 60, 235
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Komitelere özel paylaşımlar
Spot Bilgiler
Soru Çözümleri
TUS dereceli danışmanlardan tavsiyeler
ve daha pek çok faydalı içerik...

t.me/tustimetelegram

Katılın, yararlanın!

MİKROBİYOLOJİ
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
55. SARS-CoV-2 tanısı için yeni geliştirilen bir hızlı antijen testinin (HAT) sonuçları altın standart yöntem
olan RT-PCR sonuçları ile karşılaştırılıyor. RT-PCR ile sonucu pozitif bulunan 120 hastanın HAT ile 96'si
pozitif, 24'ü negatif bulunurken RT-PCR ile sonucu negatif bulunan 80 hastanın HAT ile 72'si negatif,
8'i pozitif bulunuyor.
Buna göre, yeni geliştirilen bu hızlı antijen testinin duyarlılık ve özgüllüğü aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?
A) Duyarlılık=%80, özgüllük=%90
B) Duyarlılık=%73, özgüllük=%92
C) Duyarlılık=%92, özgüllük=%73
D) Duyarlılık=%90, özgüllük=%80
E) Duyarlılık=%48, özgüllük=%36
Bu soruda yeni testin duyarlık ve özgüllüğü sorgulanmaktadır. Soruda verilmiş olan verilen tabloya
konulduğunda duyarlılık oranı % 80, özgüllük oranı ise %90 olarak elde edilmektedir.

Yeni Test (Tanı Testi)

GOLD STANDART (Gerçek)
Hastalık var

Hastalık yok

Toplam

Pozitif

a

b

Toplam Pozitif
(a+b)

Negatif

c

d

Toplam Negatif
(c+d)

Toplam

Toplam Hasta
(a+c)

Toplam Sağlam
(b+d)

a+b+c+d

a = Gerçek pozitif hastalar

b = Yanlış pozitif hastalar

c = Yanlış negatif hastalar

d = Gerçek negatif hastalar

•

Sensitivite (Duyarlılık): a / (a+c) x 100 "Testin gerçekten hasta olanları pozitif yakalama gücü"

•

Spesifite (Özgüllük): d / (b+d) x 100 "Testin gerçekten sağlam olanları negatif yakalama gücü"

•

Pozitif Prediktif Değer (PPD): a / (a+b) x 100

•

Negatif Prediktif Değer (NPD): d / (d+c) x 100
Cevap A

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 48
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56. Sağlık kurumlarında uygulanan sterilizasyon işlemi sonrasında ortamda tek bir canlı mikroorganizma
bulunma olasılığı (sterilizasyon güvence düzeyi) ne olmalıdır?
A) 10-4
B) 10-5
C) 10-6
D) 10-7
E) 10-8

Sterilite güvence düzeyi: (SGD) Bir malzemenin steril kabul edilebilmesi için malzemelerdeki canlı
mikroorganizma kalma olasılığının teorik olarak 10-6 veya altında olabilmesi için gereken şartların
sağlanmasıdır.
Dekontaminasyon: Malzeme ya da yüzeylerin, kontaminasyon oluşturan kirleticilerden arındırılarak
kullanım öncesi haline döndürülmesinde uygulanan işlemlerin bütünüdür. Dekontaminasyon süreci tıbbi
cihazlar için kullanım amacına göre; yıkama dezenfeksiyon basamaklarından veya yıkama kurutma
paketleme steril etme basamaklarından oluşabilir. Kritik olmayan bir yüzeyi çıplak elle dokunulduğunda
enfeksiyon riski oluşturmayacak şeklilde kan ve vücut sıvıları ile bulaşan mikroorganizmalardan arındırma
işlemi de dekontaminasyon olarak tanımlanır.
Dezenfeksiyon: Enfeksiyon kaynağı olmasını önleyecek düzeyde, bir nesneyi veya ortamı
mikroorganizmalardan arındırma işlemidir. Bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre
yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak üç kategoride değerlendirilir
Sterilizasyon: Tıbbi ciazlarda bulunan sporlar da dahil tüm mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Bir
nesne veya ortamda, mikroorganizmaların bulunma olasılığının, sterilizasyon güvence düzeyini sağlayacak
şekilde mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir.
Temizlik: Kir ve organik maddelerin su ve deterjan kullanarak mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.
Validasyon: Bir işlemin, yöntemin, sistemin ya da sürecin; önceden belirlenmiş koşulları sürekli sağladığının
kanıtlanmasıdır.
Zorlaştırıcı test paketi (process challenge device - PCD): Sterilizatörlerde işlemin etkili olup olmadığını
anlayabilmek için sterilizasyon işlemine karşı tanımlanmış, direnç oluşturmak amacıyla tasarlanmış bir
test sistemidir.
Cevap C

57. İshal yakınmasıyla başvuran hastadan gönderilen dışkı kültürünün değerlendirilmesinde, normal
atmosfer şartlarında inkübe edilen koyun kanlı agarda beta hemoliz oluşturan, MacConkey agar ve
SS agarda laktoz-negatif özellikte koloniler tespit ediliyor. Kanlı agardaki kolonilerin değerlendirmesi
sonucunda üreyen bakterinin oksidaz (+), katalaz (+) ve ampisiline dirençli olduğu saptanıyor.
Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin bu tabloya yol açması en olasıdır?
A) Salmonella enterica
B) Shigella dysenteriae
C) Aeromonas hydrophila
D) Yersinia enterocolitica
E) Campylobacter jejuni

MİKROB
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Bu soruda Enterobacteriacea ailesinin oksidaz negatif olduğu bilgisini kullanıyoruz, Salmonella, Shigella
ve Yersinia’yı bu şekilde elemeliyiz. Campylobacter ve Aeromonas oksidaz pozitif etkenlerdir fakat soruda
kültür ortamının normal atmosfer ortamı olduğu bilgisi verilmiştir. Campylobacter mikroaerofilik ortamda
(%5-10 Oksijenli) üremeyi tercih eder. Sorunun cevabı Aeromonastır. Aeromonas ile ilgili infoTUS Mikrobiyoloji
bölümü aşağıda paylaşılmıştır:
Aeromonas
•

Oksidaz (+) gram negatif basildir.

•

Sularda bulunur.

•

Ishale neden olur.

•

Sülük tedavisi sonrası selülitlerde Aeromonas akla gelmelidir.

•

Aeromonas, kontamine tatlı sulardan bulaşır.

•

Aeromonas, Beta hemoliz yapar ve 0/129’ fajına dirençlidir.

•

Beta–laktamaz salgılar.

Tetrasiklin ya da kinolonlar verilebilir.
Cevap C
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 184

58.

Yukarıda sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle gerçekleştirilen antimikrobiyal duyarlılık testi ve okla işaretli
tüplerden besiyerlerine yapılan pasajlarda üreyen koloniler görülmektedir. Gri renkli tüpler bulanıklık
izlenen tüpleri temsil etmektedir.
Buna göre, test edilen antimikrobiyal için tespit edilen minimum inhibitör konsantrasyon (MİK)
ve minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) değerleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte
verilmiştir?
A) MİK-4 mg/L, MBK=16 mg/L
B) MiK=2 mg/L, MBK=4 mg/L
C) MiK=4 mg/L, MBK=8 mg/L
D) MIK=2 mg/L, MBK=8 mg/L
E) MIK=8 mg/L, MBK=16 mg/L
InfoTus Mikrobiyoloji kaynak kitabımızda MIC ve MBK tanımları paylaşılmıştır. Mikrodilüsyon yöntemi
Soruda bakterilerin üremelerinin durduğu tüp bulanıklığın son bulduğu tüp MIC değerini verirken,
bakterilerin kültür üzerinde üremedikleri değer minimum bakterisidal konsantrasyon değerini vermektedir.

İYOLOJİ
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Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Bazı Tanımlar
•
Minimum inhibisyon konsantrasyonu (MIC): Bir antiyobiyotiğin organizmanın üremesini inhibe
ettiği en düşük konsantrasyonuna MIC denir.
•

Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) ise bir ilacın mikroorganizmaları öldürdüğü en düşük
konsantrasyondur.

•

MBK/Mıc > 32 olduğunda toleransdan söz edilir.
Cevap C

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 39

59. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin flora içeren klinik örneklerden izole edilme şansını arttırmak için
“soğukta zenginleştirme” yöntemi kullanılabilir?
A) Listena monocytogenes
B) Leptospira interrogans
C) Coxiella burmetii
D) Francisella tularensis
E) Plesiomonas shigelloides
Soğukta zenginleştirme yöntemi hangi mikroorganizma için kullanılır.
Soğukta zenginleştirme denince Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Tanı
•

Fakültatif intrasellüler, gram (+), kokobasil.

•

Oda ısısında (22 °C’de) hareket ederken, 37°C’de hareketsizdir.

•

Glikozdan asit yapar, gaz yapmaz.

•

Kanlı agarda beta hemoliz yapar. mavi koloniler yapar. Kolonileri tereyağı kokar.

•

Katı besiyerine ekmeden önce 4 °C’de bekletilirse üreme şansı artar (soğukta zenginleştirme) yapılır.

•

Hippuratı hidrolize eder (S.agalactie, Listeria, Legionella, Campylobacter jejuni)

•

CAMP deneyi pozitiftir (S.agalactie, Listeria)
Cevap A

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 133

60. Pnömoni tanısı ile hastaneye yatırılan 65 yaşında erkek hastadan gönderilen balgam örneğinin
kültüründe yoğun düzeyde Streptococcus pneumoniae ürüyor.
İn-vitro olarak duyarlı bulunsa bile aşağıdaki antimikrobiyallerden hangisinin bu hastada
kullanılması uygun değildir?
A) Penisilin G
B) Eritromisin
C) Vankomisin
D) Daptomisin

MİKROB
E) Moksifloksasin

64

Sorunun cevabı olan daptomisinin akciğere penetrasyonunun zayıf olduğu önemle vurgulanmıştır.
Daptomisin
•
Siklik lipopeptittir. Sitoplazmik membrana baglanir ve iyon kanallarini bozar.
•

Sadece aerop ve anaerop gram (+) bakterilere bakterisidaldir.

•

Özellikle metisiline dirençli ve vankomisine duyarliligi azalmis ve dirençli stafilokoklara (MRSA,
MRSE, VISA, VRSA), vankomisine dirençli (VRE) enterokoklara, penisiline dirençli pnömokoklara
karsi etkildir.

•

Surfaktanla etkilestiği için akciğer penetrasyonu sorunludur. Bu nedenle pnömonide kullanılamaz.
Cevap D

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 34

61. Göğüs Hastalıkları polikliniğinde bronkopnömoni tanısı alan hastanın balgam örneğinden yapılan
Gram boyalı preparatta her alanda >25 polimorfonükleer lökosit, <10 yassı epitel hücresi ile hücre içi
ve dışı yerleşimli gram negatif diplokoklar görülüyor.
Bu hastanın balgam kültüründe aşağıdaki bakterilerden hangisinin üremesi en olasıdır?
A) Streptococcus pneumoniae
B) Staphylococcus aureus
C) Moraxella catarrhalis
D) Mycoplasma pneumoniae
E) Klebsiella pneumoniae
Solunum yollarında en sık enfeksiyon etkenlerinden birisi olarak karşımıza çıkan Moraxella; Gram negatif
diplokok bakteridir.
Moraxella
•

Oksidaz +, non-fermentatif gram negatif diplokok.

•

ÜSY normal florasında yer alır.

•

Toplum kaynaklı akut otitis media ve sinüzitte ve KOAH alevlenmelerinde üçüncü en sık etkenidir.

•

Moraxella catarrhalis, %90 beta laktamaz üretir.

•

Akut otit ve sinüzitlerin güncel ampirik tedavisi, amoksisilin+klavülanik asit (ilk tercih) veya
sülbaktam/ampisilindir.
DETAY BİLGİ: Oksidaz pozitif ve gram negatif diplokok ile karşılaştık tanı: Neisseria veya Moraxella
Bütirat disk testi: pozitif ise Moraxella Bütirat disk testi: negatif ise Neisseria
Tüm kan kültürü vasatlarına, pıhtı oluşumunu önlemek için %0,01- 0,083 oranında eklenen bir
antikoagülan olarak sodyum polietanol sülfonat (SPS) eklenir. SPS, aminoglikozidler , lizozimi,
komplemanı inaktive eder ve antifagositik etkilidir. SPS, Neisseria türleri, Peptostreptococcus ,
Streptobacillus moniliformis, Gardnerella vaginalis, Moraxella catarrhalis ve Mycoplasma hominis’i
inhibe eder.

•
•
•

Cevap C
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 154
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62.
PATOJEN 		

ETKEN BAKTERİ

I. Kommensal

a. Brucella abortus

Il. Zorunlu 		

b. Legionella pneumophila

III. Zoonotik 		

c. Shigella dysenteriae

IV. Çevresel 		

d. Streptococcus pneumoniae

Tanımlanan patojenlere karşılık gelen en uygun etken bakteri eşleştirmeleri aşağıdakilerden
hangisinde birlikte verilmiştir?
A) I-b, Il-d, Ill-a, IV-c
B) I-d, Il-c. Ill-a, IV-b
C) I-d, Il-b, IIl-c, IV-a
D) I-c, Il-a. IIl-b, IV-d
E) I-c, Il-d. lll-b. IV-a
Bu soru zoonotik ve zorunlu patojen etkenlerin bilinmesi ile doğru cevaplanabilecek zor bir soruydu.
Brucella zoonotik bir bakteridir. Bu bilgi sayesinde cevap seçenekleri iki seçeneğe inmektedir. Shigella
insan florasında bulunmayan çok yüksek virülanslı bulunduğunda kanlı ishale neden olan bir etkendir.
Ayrıca Legionella’da su sistemlerinde bulunan ve aerosoller aracılığı ile bulaşan bir çevresel patojendir.
Shigella
•
Gram negatif, hareketsiz (H antijeni ve flagellası yoktur), laktoz negatif basildir.
•

Barsağın normal florasında bulunmaz.

•

Shigellalar, kanlı mukuslu ishalin en önde gelen nedenlerindendir.

•

Yaptığı hastalığa dizanteri (basilli dizanteri) denilir ve kalın barsağı tutan dışkıda bol lökosit ve
eritrositle seyreden ishale neden olur.

•

Bakterini virülansı çok (10 bakteri/ hastalık dozu) yüksektir.

•

İnsandan insana bulaşır.
Legionella
•
Legionella klimalara ve soğutma kulesi gibi su kaynaklarına, duş başlığına, musluklara yerleşerek
pnömoniye neden olur.
•

Akciğer, böbrek ve beyinde damar hasarına bağlı lezyonlar oluşur.

•

En önemli risk grupları sigara içenler, yaşlılar ve alkoliklerdir.

•

Ayrıca AIDS, kanserliler ve böbrek transplant alıcılarıda risk altındadır.

•

Hücresel immünitesi bozuk olanlarda ve steroid kullananlarda hastalık şansı fazladır.

•

Legionella kişiden kişiye bulaşmaz.
Cevap B

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 160, 175
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63. Nörosifiliz şüphesi olan bir hastanın BOS örneğinden yapılan VDRL testi negatif sonuç veriyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) BOS'da RPR çalışılmalıdır, VORL çalışılması yanlış uygulamadır.
B) BOS VDRL testinin özgüllüğü yüksektir, hasta nörosifiliz değildir.
C) VDRL yerine treponemal bir test çalışılması daha uygundur.
D) BOS VDRL testinin duyarlılığı düşüktür, negatifliği nörosifiliz tanısını dışlamaz.
E) BOS ömeğinde karanlık alan mikroskopisi en doğru tanı yaklaşımıdır.
Sifiliz hastalığında tarama testi ve tedavi takibi olarak da kullanılan non-treponemal testler (VDRL, RPR)’nin
duyarlılığının düşüktür, bu sebeple hem erken hem geç sifilizde pozitif olması beklenen treponemal bir test
çalışılması gerekliliğini sorgulayan bir yorum sorusu.
Treponemal testler:
•

Spesifik T. pallidum antikorları aranır. Spesifik testler hem erken hem de geç dönemde (+)

•

Bu testler bir kez pozitifleştiğinde ömür boyu pozitif kalır.

•

En bilinen örnekleri: FTA–ABS (Floresan treponemal antikor testi) testidir. TPHA (hemaglutinasyon
testi), TP–PA (T. palladum partikül aglütinasyon), MHA–TP (microhemagglunation T. pallidum), TPI
(T. pallidum immobilization) canlı treponemalarla yapılır), ELISA testi de treponemal bir testtir.

•

Primer sifilizde en erken yükselen test... FTA-ABS’dir.

•

Treponemal Sifiliz testlerinde şu an en sık kullanılanlar: TP-PA ve ELISA

•

Spesifik testler ömür boyu pozitif kaldığından tedavinin takibinde ya da yeniden enfeksiyonun
tanısında kullanılamaz. Spesifik testlerin duyarlılığı non-spesifik testlere göre ddaha yüksektir.

•

Nörosifiliz tanısında BOS’da PCR ile bakteri ürünleri aranır veya BOS’da VDRL bakılır.
Cevap D

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 201

64. Aşağıdaki "antiviral ilaç-etki mekanizması" eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Lopinavir — Polimeraz inhibitörü
B) Raltegravir — İntegraz inhibitörü
C) Oseltamivir — İyon kanalı blokörü
D) Amantadin — Nöraminidaz inhibitörü
E) Enfuvirtid — Proteaz inhibitörü
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İçerisinde tegra geçen ilaçlar inTEGRAz inhibitörüdür bilgisi kullanılacak soru.
AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar
NRTIs

NNRTIs

PI

Diğer ilaçlar

Abacavir

Efavirenz

Atazanavir

Fuzyon inhibitörleri

Didanosin

Nevirapine

Darunavir

•

Emtiristabin

Delavirdin

Fos-Amprenavir

CCR-5 İinhibutorleri

Lamivudin

Etravirine

İndinavir

•

Stavudin

Rilpivirine

Nelfinavir

Integraz inhibitörleri

Tenofovir

Ritonavir

•

Raltegravir

Zidovudin

Saquinavir

•

Elvitegravir

Tipranavir

•

Dolutegravir

Lopinavir

•

Bigtegravir

Enfuvirtid
MaraViroc

Cevap B
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 236

65. Aşağıdaki viral proteinlerden hangisi enterotoksin özelliğindedir?
A) Sitomegalovirus — UL54
B) Rotavirus NSP4
C) Adenovirus — RID
D) Astrovirus — VP25
E) Norovirus — NS6

Rotaviruslerin NS-4 (NSP-4) proteininin enterotoksin olduğu kaynak kitabımızda açıkça belirtilmektedir.
Reovirüsler ve Rotavirüsler (Tekerlek Şeklinde Virüsler)
• Rotavirüsler, Reovirideae ailesinden zarfsız, RNA virüsüdür.
•

Parçalı genoma sahiptir. Genomu 11 segmentlidir. Bu virüsler RNA’lı olmalarına rağmen, çift
sarmallıdır (çift iplikli RNA virüsü).

•

Bu ailenin genomu çift iplikçikli olduğu gibi kapsidi de çifttir.

•

Virüs 6 adet yapısal olmayan protein sentezler ki, bunlardan NS–4 proteini viral enterotoksin gibi
görev yapar.
Siyalik asit reseptörlerine bağlanır. 7 adet yapısal proteini vardır (VP 1–7). VP4 hemaglütini ile
konak hücreye tutunur. Kapsit proteinlerinden VP4 ile mikrovilluslarda küntlesme ve su emilimi
önlenir ve sulu ishal oluşur.

•

Cevap B
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 254
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66. İki yaşında bir kız çocuğu yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, sürekli ağlama ve baş ağrısı yakınmasıyla
acil servise getiriliyor. Menenjit ön tanısı ile alınan BOS örneğinde rutin kültüre ek olarak menenjit/
ansefalit etkenlerine yönelik moleküler sendromik test paneli çalışılması isteniyor.
Moleküler sendromik test panelinde aşağıdaki viruslardan hangisinin pozitifliği durumunda tespit
edilen virusun etken kabul edilmesi için pozitifliğin reaktivasyon veya kromozomal entegrasyondan
ayırt edilmesi gerekir?
A) HHV-6
B) CMV
C) EBV
D) HSV-1
E) VZV
Oldukça zor bir viroloji yaklaşımı sorusu. HHV-6 virüsü kromozomal entegrasyon yapan virüstür ve
entegrasyonun saptanması için digitalPCR yöntemi çalışılmalıdır. Çalışmalarda telomer bölgesinde
entegrasyonun daha sık olduğu görülmüştür. Kromozomal entegrasyon dolayısı ile testlerde yalancı
pozitifliklere sebep olabilmektedir. HHV-6 çocuklarda eksantema subitum (6. Hastalık) etkeni olarak
karşımıza çıkarken, post transplant hastalarında da reaktivasyonlar görülebilmektedir.
Cevap A

67. Asağıdakilerden hangisi alfa Coronavirustur?
A) SARS-CoV
B) HKU1
C) 0C43
D) 229E
E) MERS-CoV
Koronavirüsler: Genomu en büyük, zarflı RNA virüsüdür. Zoonotik etkenlerdir. Insan, yarasa, domuz,
kedi, köpek, kemirgen, kanatlılar ve maymunlar da virüsü taşır. En önemli rezervuarı yarasalardır. Tek
sarmallı RNA virüsleridir, baslica dört türde sınıflandırılırlar: Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta coronaviruslar
vardır. İnsanda Alfa ve Beta koronavirüsler hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Koronavirüsler
soğuk algınlığı, pnömoni gibi hastalıklara neden olur. Zarflı olmalarına rağmen, ishal de meydana getirir.
Alfa koronavirüsler: 229E ve NL63
Beta koronavirüsler: SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS, HKU1, OC43
Cevap D

68. Aşağıdaki mantar ve bu mantarın oluşturduğu invaziv enfeksiyonun tanısında kullanılan hızlı tanı
testi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Aspergillus — Galaktomannan testi
B) Candida — Mannan test
C) Mucor - b-1-3 D-glukan test
D) Histoplasma — Polisakkarit antijen testi
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Zigomikoz etkeni mucor ile serolojik bir yöntem olan Beta 1-3 glukan testi eşleştirmesi yanlış olarak
verilmiştir. Infotus Mikrobiyolojide doğrudan bu bilgi paylaşılmıştır.
Beta 1,3 d-glukan testi: Candida, Aspergillus, P.jirovecii’de Pozitif. Cryptococcus, Zygomycetes, Fusarium
türlerinde negatif. Hemodiyaliz hastaları, immunglobulin tedavisi alanlar, bazı antibiyotikler (AMC, TMPSMX, ertapenem) ile YALANCI POZİTİF. Antifungal tedavisi alanlarda YALANCI NEGATİF sonuç alınabilir.
Cevap C
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 304

69. Aşağıdaki mantarlardan hangisine bağlı gelişen sistemik enfeksiyonlarda dokuda sferül yapısı
görülmesi en olasıdır?
A) Blastomyces dermatitidis
B) Coccidioides immitis
C) Paracoccidioides brasiliensis
D) Histoplasma capsulatum
E) Sporothrix schenckii
Coccidioides immitis sferül oluşturur.
Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis ve Paracoccidiodes brasiliensis enfekte ettikleri dokuda
tomurcuklanan maya şeklinde görülürken, Coccidioides immitis ise sferül şeklinde görülür.
Cevap B
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 317

70. Giemsa yöntemi ile boyanmış bir kemik iliği aspirasyon materyalinin mikroskopik incelemesinde
makrofajlar içinde maya hücreleri görülüyor.
Bu bulguya göre en olası etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aspergillus fumigatus
B) Histoplasma capsulatum
C) Scedosponum apiospermum
D) Malassezia furfur
E) Trichosporon asahii
Makrofaj içinde tomurcuklanan maya denilince Histoplasma
Histoplasma capsulatum
•

Histoplasma capsulatum kuş (sığırcık, tavuk) gübresi ile kirlenmiş toprakta ve yarasaların yaşadığı
mağaralarda bulunur. Yarasa dışkısında da bulunabilir.

•

Toprakta küf, dokuda maya şeklinde bulunan dimorfik bir mantardır.

•

Tüberküllü makrokonidia ve mikrokonidia’sı bulunmaktadır. Bunların solunması ile hastalık
oluşturur.
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Histoplasmozun en önemli özelliği intrasellüler yaşama özelliğidir.

•

Hücre içi parazitliğe neden olan mantar denilince H.capsulatum akla gelmelidir.

•

Makrofajların içine yerleşir ve makrofjaların içinde tomurcuklanan mayalara dönüşür.
Cevap B

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 317

71. Aşağıdaki parazitlerden kangisine kan dolaşımında rastlanması en az olasıdır?
A) Babesia spp.
B) Leishmania spp.
C) Plasmodium spp.
D) Trypanosoma spp.
E) Cryptosporidium spp.
Kan protozoonları denilince aklımıza gelen 4 etken verilmiş: Toxoplasma, Plasmodium, Trypanasoma ve
Babesia. Sorunun cevabı olan Cryptosporidium ise bir barsak parazitidir.
Cryptosporidium
Cryptosporidium isospora benzeri bir parazittir.
•
•

Bağırsak yüzey tabakalarını enfekte eder ama derine ilerlemez.

•

İnsanda hem aseksüel hemde süksüel olarak ürer.

•

Yaklaşık dört mikron çapındaki ookistleri klorlamaya dirençlidir.
Cevap E

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 338, 354

72. Aşağıdaki helmint larvaları ve insanda görülmesi en olası doku/organ eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) Trichinella spiralis — kas
B) Toxocara canis — göz
C) Hymenolepis nana — bağırsak
D) Trichuris trichiura — akciğer
E) Echinococcus multilocularis — karaciğer

Trichinella’nın kas, Echinococcus’un karaciğer, Hymenolepis’in barsak ve Toxocara’nın göz tutulumu
yaptığını Infotus Mikrobiyolojide deyinmekteyiz fakat sorunun cevabı olan Trichuris trichura akciğerde
değil barsaklarda bulunan bir parazittir.
Trichuris trichiura
•

Bu parazit kirli topraktaki yumurtaların yutulması ile bulaşır.

•

Yumurtanın ön ve arka ucunda mukus tıkacı bulunur.

•

Yumurtalar barsakta larvaya döner.

•

Yumurtaları limona benzer ve bulaşıcıdır.
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•

Trichuris enfeksiyonlarının çoğu asemptomatiktir.
Cevap D

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 359

73. Akut brusellozdan şüphelenilen hastadan istenen standart aglütinasyon testi (SAT) 1:80 titrede pozitif
olarak raporlanıyor.
Bu hastada geçirilmiş akut enfeksiyon tanısını koyabilmek için konvalesan dönemde alınan serum
örneğinde tespit edilmesi gereken en düşük antikor titresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1:10
B) 1:20
C) 1:160
D) 1:320
E) 1:1280
Bu soruda sorgulanan bilgi akut enfeksiyonlarda 3-4 hafta tekrar antikor testinin çalışıldığı durumda IgG
düzeylerinin de 4 kat artması akut enfeksiyon göstergesidir bilgisidir. Konvelesan dönemde 4 kat artışın
akut enfeksiyonla olan ilişkisi İnfotus Mikrobiyolojide Rubella tanısında belirtilmektedir.
Tanı
•

Akut tanıda ELISA ile IgM’in gösterilmesi ile ya da akut ve konvelasan dönemde alınan serum
örneklerinde Ig G’de 4 kat artış olması beklenir.
Cevap D

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 256

74. Kırk beş yaşındaki HIV-pozitif hasta daha önce hiç aşılanmadığını belirterek, pnömokok aşısı yaptırmak
istiyor.
Bu hasta için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en uygundur?
A) Önce konjuge aşı (PCV13), 1 yıl sonra polisakkarit aşı (PPSV23) yapılması
B) Önce konjuge aşı (PCV13), 4 hafta sonra polisakkarit aşı (PPSV23) yapılması
C) Önce polisakkarit aşı (PPSV23), 4 hafta sonra konjuge aşı (PCV13) yapılması
D) Önce polisakkarit aşı (PPSV23). 8 hafta sonra konjuge aşı (PCV13) yapılması
E) Önce konjuge aşı (PCV13), 8 hafta sonra polisakkarit aşı (PPSV23) yapılması
HIV enfeksiyonu aşılama → Rutin önerilen inaktive aşılar: İnaktive mevsimsel influenza aşısı, Td veya
Tdap, Human papillomavirüs aşısı(9 ya11- 26 yaşa kadar, eğer daha önce yapılmadıysa), Pnömokok aşısı,
Hepatit B aşısı (immün değilse)
İmmunsupresiflerde pnömokok aşılaması:
• Önceden PPSV23 veya PCV13 almamış hastalara, tek doz PCV13 aşısı → ≥ 8 hafta sonra PPSV23
•

Önceden bir doz PPSV23 almışsa → ≥1 yıl sonra PCV13 yapılır →son PPSV23’den 5 yıl sonra 2. doz
PPSV23 yapılır.
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Önceden 2 doz PPSV23 almışsa → ≥1 yıl sonra tek doz PCV13 yapılır.

•

Önceden bir doz PCV 13 almışsa→ ≥ 8 hafta sonra PPSV23 → ≥ 5 yıl 2.doz PPSV23

•

Önceden bir doz PCV 13 ve bir doz PPSV23 almışsa, son PPSV23’den 5 yıl sonra 2. doz PPSV23
yapılır.

Bir sonraki soru 65 yaş üzeri aşılama olabilir, bu sebeple bu bilgiyi de paylaşalım:
• ≥65 yaş, hiç pnömokok aşılanmamış: Önce PCV13 ile aşıla, 1 yıl sonra PPSV23 yapılır.
•

≥65 yaşında PPSV23 ile daha önceden aşılanmış: Bir yıl sonra PCV13 uygulanır.

•

65 yaşından daha küçük bir yaşta PPSV23 ile aşılanmış ve şu an ≥65 yaş olan hastalarda: 65 yaş
öncesi

PPSV 23 ile bir veya daha fazla aşılananlar son dozdan sonra bir yıl ve daha fazla süre geçmişse ve
daha önce PCV 13 ile aşılanmamışsa PCV 13 uygulanmalıdır. Bir önceki PPSV 23 ile arasında 5 yıl olacak
şekilde 65 yaş sonrası bir kez daha PPSV 23 ile aşılanmalıdır.
Cevap E

75. Aşağıdaki bağışık yanıt elemanlarından hangisi virüslere karşı konak savunmasında majör rol
oynamaz?
A) Tip I interferonlar
B) Doğal öldürücü hücreler
C) Sitotoksik T lenfositler
D) B-lenfositler
E) Kompleman sistemi
Kompleman sisteminin virüs savunması ile ilişkisi bulunmaz. Kompleman sistemi primer olarak bakteri ve
mantarlara karşı savunmada rol oynamaktadır.
KOMPLEMAN SISTEMI
•
Kompleman sistemi genel olarak doğal bağışıklık komponentlerindendir.
•

Serum proteinlerinin yaklaşık %10’nu kompleman proteinlerinden oluşturur.

•

Bakterilere karşı savunmada ve kandaki immun komplekslerin temizlenmesinde ana rol oynar.

•

Kompleman proteinleri transplasental geçemez. Fetusta sentezi 6-14. gebelik haftasında başlar
Termde kompleman sisteminin son basamağı olan C8 ve C9 düzeyi erişkine göre %20 daha az.

•

Bu da yenidoğanlarda özellikle E.coli ve GBS enfeksiyonlarına duyarlılıkla sonuçlanır

•

Serumda en çok bulunan kompleman proteinleri C3 en az C9.

•
Kompleman sistemi klasik yol, alternatif yol, mannoz bağlayıcı lektin yolu olmak üzere üçe ayrılır.
Lektin yolu
•

Klasik yola benzer ancak aktive olması için antikor gerekmez.

•

Bakteri ve mantarlardaki mannoz, mannoz–bağlayan lektin (MBL) gibi reseptörlere bağlanır.

•

Sonrasında C1q ve C1r ve C1s’ye benzeyen MBP–ilişkili proteinazları (MASP) aktive eder.

•

Bu proteolitik enzimler sırasıyla diğer kompleman bileşenlerini ayırarak komplemanı aktive eder.

•

Bu birleşme sonucunda klasik yoldaki gibi C4 ve C2 aktive olur.

•

Daha sonra C3 ve C5 aktivasyonu ve C5b6789 kompleksi meydana gelir.
Cevap E
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76. Ateş etiyolojisi araştırılması için yatırılan hastadan laboratuvara bakteriyolojik kültür amacıyla
örnek gönderilirken, aşağıdakilerden hangisinin ön tanıda etken olarak düşünülmesi durumunda,
uygun biyogüvenlik önlemlerinin alınabilmesi için ön tanının laboratuvara mutlaka belirtilmesi
gereklidir?
A) Klebsiella pneumoniae
B) Staphylococcus aureus
C) Burkholderia cepacia
D) Brucella melitensis
E) Campylobacter coli
Brucella laboratuvarda dikkatsiz çalışılması sonucunda laboratuvar çalışınlarını enfekte edebilen bir
meslek hastalığıdır. Üremiş brucella kültürleri biyogüvenlik düzeyi 3 altında değerlendirilmelidir.
Brucella
•
Bruselloz (Ondülan ateş, Melitensis, Akdeniz humması, Malta humması, Mal hastalığı) bir zoonozdur.
•

Koyun, keçi, sığır, domuz v.b evcil hayvanlardan insanlara geçer.

•

Brucella Class B biyoterör silahıdır.

•

İnsanlarda genellikle meslek hastalığı olarak görülür (Hayvan bakımcıları, veteriner hekimler,
çiftlik işçileri, kasaplar, laboratuar çalışanları, mezbaha–mandıra–tabakhane işçileri ve çobanlar
risk gruplarıdır).

DETAY BİLGİ: Tüm kan kültürleri asgari biyogüvenlik düzeyi (BGD) II’de çalışılır. Mycobacterium tuberculosis,
Brucella türleri, Francisella türleri, Yersinia pests, Burkholderia mallei ve Burkholderia pseudomallei gibi
risk grubu-3 olan bakterilerin kültürleri ise mutlaka BGD-III koşullarında çalışılmalıdır. Risk grubu-3’de yer
alan termal dimorfik mantarların 37°C maya formunda ürediği unutulmamalı, endemik bölgelere seyahat
etme öyküsü olan hastalarda kan kültüründe maya üremesi tespit edilirse akla gelmelidir.
Cevap D
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 162, 163
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Gereksiz detaylardan arındırılmış, kolay tekrar edilebilir
infoTUS Serisi ile hedefinize ulaşacaksınız!

TUS Yayıncılığında Bir İlk!
QR Kodlu Kitaplar ile Temel Bilimler Artık Çok Daha Kolay!

QR Kodu Okutun,
En Zor Konuları En iyi Hocalardan Dinleyin!

PATOLOJİ
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
77. Seksen yaşındaki erkek hastada son 10 yıldır giderek kötüleşen hafıza kaybı mevcuttur. Fiziksel
muayenesinde hiçbir motor nöron ve duyusal defisiti olmayan hasta 6 ay sonra bilinç kaybı ve koma
sonrası kaybediliyor. Yapılan otopsi sonucunda beyinde mikroskobik olarak çok sayıda nöritik plak ve
nörofibriler yumak izleniyor.
Bu hastalığın patogenezinden aşağıdakilerden hangisinin sorumlu olması en olasıdır?
A) Patolojik prion protein birikimi
B) IDH1 ve IDH2 mutasyonları
C) Dopamin eksikliği
D) Orta serebral arterde tromboemboli
E) Beta-amiloid protein birikimi
Yaşlılardaki demansın en sık sebebi Alzheimer hastalığıdır.
Alzheimerda başlangıc şikayetleri konsantrasyon azalması ve entellektuel kapasite azalmasıdır.
50 yaş sonrası başlar. 5–10 yıl icerisinde ilerleyici hafıza kaybı, dezoryantasyon ve konuşma gucluğu
gelişir.
Kişi sessiz ve hareketsiz olur, zamanla demans gelişir.
Ölüm en sık enfeksiyonlara (pnomoni vs.) bağlıdır. Sporadik veya ailesel olabilir.
APP (Ab amiloid oncusu–21. kromozomda) gen mutasyonu ve ApoE4’un bulunması riski artırır.
Sonucta Amiloid beta protein birikir ve noronlar ile sinaps uclarına toksiktir.
Cevap E
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 485, 486

78. Hemolitik anemisi olan bir hastanın dalağında tespit edilen sarı-kahverengi birikimler aşağıdaki
histokimyasal boyalardan hangisiyle spesifik olarak gösterilebilir?
A) Kongo kırmızısı
B) Prusya mavisi
C) Oil red O
D) Masson trikrom
E) Periyodik asit-Schiff
Soruda tarif edilen Hemosiderin demir kaynaklıdır. Demir kanda transferrin ile taşınır, hucre icinde
apoferritin ile birleşip ferritin micellerini oluşturur, ferritin olarak depolanır.
Yaşlanan eritrositlerin parcalandığı kemik iliği, dalak ve karaciğerdeki fagositik hucrelerde izlenir. Prusya
mavisi ile boyanır.
Cevap B

PATOL OJİ
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 24
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79. Dağcılığa meraklı 30 yaşındaki erkek sporcu bir grup ile Himalaya Dağları'na tırmanmaya çalışıyor. Grubun
düşük oksijen seviyeli ortama adaptasyonu için 3.000 metre yükseklikte bir süre kalmaları öneriliyor.
Bu uygulama sırasında sporcuların kemik iliğinde aşağıdaki değişikliklerden hangisinin gerçekleşmesi
en olasıdır?
A) Hipertrofi
B) Atrofi
C) Metaplazi
D) Hiperplazi
E) Displazi
Soru temel patoloji bilgimizi sorgulayan bir soru. Yüksek rakımlarda yaşayan kişilerde kompansatuar
olarak daha fazla oksijen taşıyabilmek amacı ile kemik iliğinde eritroid seride hiperplazi gerçekleşir.
Cevap D
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 25

80. Patolojik kalsifikasyonlar ile igili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)

Biriken materyalde kalsiyum tuzları yanında demir, magnezyum ve diğer mineral tuzları da
saptanabilir.

B)

Distrofik kalsifikasyon nekroz alanlarında ortaya çıkabilir.

C)

Distrofik kalsifikasyon kemik dokusu rezorpsiyonu ile seyreden hastalıklarda ortaya çıkabilir.

D)

Psammom cisimcikleri. distrofik kalsifikasyona örnektir.

E)

Metastatik kalsifikasyon hiperparatiroidizm ile ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

Distrofik kalsifikasyon hasarlı bölgelere kalsiyum çökmesi sonrası gerçekleşen birikimdir. Kemik
rezorbsiyonu ile kanda kalsiyum artışı ve sonrasında böbrek gibi normal dokularda kalsiyum birikimi
metastatik kalsifikasyona örnektir.
Cevap C
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 24, 25

81.
l. Staz
Il. Kemotaksi
III. Marjinasyon ve adezyon
IV. Emigrasyon
Akut inflamasyonda oluşan yukarıdaki hücresel olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ill-IV-I-II
B) I-IV-II-III
C) III-II-IV-I
D) I-IlI-IV-II

P A T O
E) Ill-ll-I-IV
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Lökositlerin damar dışına çıkışı sırası ile Staz- Marginasyon- Adhezyon- Emigrasyon- Kemotaksis sıralaması
ile gerçekleşir.
Cevap D
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 45

82. Kan eritropoietin düzeyi yüksek olan polisitemik hastalarda, aşağıdakilerden hangisinin polisiteminin
nedeni olarak düşünülmesi en az olasıdır?
A) Polisitemia vera
B) Sağ kalp yetmezliği
C) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
D) Renal hücreli karsinom
E) Yüksek rakımda yaşam
Polisitemia Vera (PV): Hastalarda Hb konsantrasyonu ve eritrosit artışı ile karakterize bir idiyopatik kronik
myeloproliferatif hastalıktır. Kemik iliğinde butun ilik elemanlarında hiperplazi ve hiperselulerite mevcuttur.
10–20 yıllık bir sürecin sonunda kemik iliğinde fibrozis ve hastalarda pansitopeni gelişir. Tipik bulgular kan
volumünde artış ve hiperviskozite semptomlarıdır. Özellikle güçsüzlük, norolojik semptomlar, baş ağrısı,
görme bozuklukları, dispne, kanama diyatezi ve sıcak sonrası (banyo sonrası) kaşıntı sıklıkla saptanır.
Cevap A
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 125

83. Hipovolemik şoktaki bir hastanın böbrek dokusunda aşağıdaki morfolojik değişikliklerden hangisinin
gerçekleşmesi en olasıdır?
A) İnterstisyel kanama
B) İnterstisyel granülom
C) Akut proliferatif gomerülonetrit
D) Akut tübüler hasar
E) Nefrokalsinozis
Şiddetli şokta görülen böbrek lezyonu ATN’dur.
İskemik ATH: Sistemik efektif kan volümünün azalması veya böbrek içi damar hastalıkları (PAN, malign
hipertansiyon, hemolitik üremik sendrom) ile. Proksimal ve distal tubuluslarda lezyonlar vardır.
İskemi distal tubulus ve toplayıcı kanallarda proteinöz silendirler görülür ki Tamm–Horsfall proteini denir. Bu
protein tubulus epiteli tarafından salgılanıp üzerine hemoglobin ve diğer plazma proteinlerinin eklenmesiyle
oluşur. Tübül bazal membranlarında rüptür (tübüloreksis) vardır.
İskemik ATH’de sublethal endotelyal zedelenme ile endotelin artarak (vazokonstrüksiyon), NO ve
prostaglandin (vazodilatasyon) azalarak intrarenal vazokonstrüksiyona sebep olur.
b-Nefrotoksik ATH: İlaçlar, radyokontrast boyalar, miyoglobin, hemoglobin, radyasyon. Toksik ATN’da ise
bulgular benzer olmakla birlikte nekroz en çok proksimal tübüldedir ve bazal membran korunmuştur.
24 saat içinde çıkarılan idrar miktarı 400 ml’den azdır (oligüri). İskemik ve Nefrotoksik ATH’de görülen
lezyonlar:
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1. Tubuler hasar: Tubul epiteli toksinlere ve anoksiye çok duyarlıdır.
2. Kan akımındaki dengesizlikler: İskemiye neden olur. Önce hücre polaritesinin kaybı görülür, erken
ve reversibl bir olaydır. Proksimal tubulden Na geri emilimi azalır.
Cevap D
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 308

84.
I. Dissemine intravasküler koagülasyon
II. İmmün trombositopenik purpura
Ili. Megaloblastik anemi
Yukarıdaki hastalıkların hangilerinde görülen trombositopeninin temel nedeni trombositlerin artmış
yıkımıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız Il
C) Yalnız lll
D) I ve Il
E) Il ve III
DİC tablosunda ve Otoimmun trombositopenik purpura trombositlerin opsonizasyonu, otohemolizi ya da
fagositozu ile yıkımına bağlı kanama ile seyrederler.
Megaloblastik anemide Anormal eritroid ve myeloid prekursorlerinin otohemolize uğraması sonucu
pansitopeni gelişir. Ancak trombositlerde yıkım beklenmez.
Cevap D
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 85

85. Kırk yedi yaşındaki erkek hasta, uzun zamandır süregelen öksürük ve jelatinöz balgam çıkarma
yakınmalarıyla başvuruyor. Sigara içme öyküsü olmayan hasta, son zamanlarda ortaya çıkan zor
soluma ve pnömoni atakları şeklinde belirtiler tanımlıyor. Akciğer radyografisinde bilateral alt ve orta
zonlarda konsolidasyon alanları görülüyor. Histopatolojik incelemede alveol duvarlarının korunduğu
ve alveollerin homojen, granüler eozinofilik PAS pozitif materyal ile dolu olduğu saptanıyor.
Tüm akciğer bronkoalveoler lavajından yarar gören bu olgunun etiyolojisinde aşağıdakilerden
hangisinin bulunması en olasıdır?
A) Artmış IL-8 ekspresyonu
B) Artmış TGF-b ekspresyonu
C) GM-CSF antikorları
D) Streptococcus pneumoniae enfeksiyonu
E) Azalmış MUCSB sekresyonu

P A T O
Soruda tariflenen Pulmoner Alveoler Proteinozis (Pap) nadir görülen histolojik olarak intraalveolar ve
bronşioler boşluklarda aselluler surfaktan (PAS pozitiftir ve kolesterol yarıkları icerir) birikimi ile karakterize
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bir hastalıktır. Akciğerde hematopoietik büyüme faktörü GM–CSF nin fonksiyon eksikliğiyle gelişen
surfaktanın parçalanamamasıdır.
Cevap C
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 235

86. Primer giomerüler lezyonu, visseral epitel hücrelerin ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme olan çocuk
hastada aşağıdaki klinik durumlardan hangisi oluşur?
A) Akut tübüler hasar
B) Nefrotik sendrom
C) Akut tübülointerstisyel nefrit
D) Nefritik sendrom
E) Akut piyelonefrit
Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı)
Çocuklardaki nefrotik sendromun en sık nedenidir (% 65). 2–6 yaşta en sıktır.
İmmunsupresif tedavi, NSAİ, atopi, Hodgkin lenfoma minimal change sendromuna neden olabilir.
Işık mikroskopunda glomerüller normal bulunur (minimal değişiklik). Elektron mikroskopunda podositlerin
ayaksı çıkıntılarında diffüz düzleşme görülür.
Proksimal tubulus epitelinde lipid birikir (lipoid nefroz).
Albümine selektif proteinüri vardır. İmmünfloresanda madde birikimi yoktur. Kortikosteroid tedavisine
kısa sürede yanıt görülür (>%90). 2/3 vaka daha sonra tekrarlar. Prognozu iyidir ancak %5 hastada 25 yıl
sonra KBY gelişir.
Cevap B
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 312

87. Altmış iki yaşındaki erkek hasta, gece sık idrara çıkma ve kesintili idrar yapma şikâyetleriyle
başvuruyor. PSA değeri normal sınırlarda olan hastanın rektal muayenesinde büyümüş prostat
dokusu palpe ediliyor. Transüretral rezeksiyonun mikroskobik incelemesinde, glandüler yapılarda ve
stromal hücrelerde artış ile karakterli irili-ufaklı çok sayıda nodül görülüyor. Glandların tamamında
içte kolumnar, dışta bazal hücreleri içeren iki tabakalı yapılanma tespit ediliyor.
Bu olguya ilişkin;
I. Premalign bir lezyondur.
II. Tedavide a1-adrenerjik reseptör inhibitörü kullanılabilir.
IIl. Patogenezde stromal hücrelerden tip 2 5a-redüktaz salınması önemlidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız lIl
C) I ve ll
D) II ve Ill
E) I, Il ve Ill
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Soruda benign prostat hiperplazisi anlatılmakta.
Tedavide tip 2 5 alfa redüktaz inhibitörü olan finasterid ve idrar yapımının rahatlaması için alfa 1 adrenerjik
blokerler kullanılabilir. Ancak BPH malignleşmez.
NODÜLER HİPERPLAZİ (BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ) (BPH):
50 yaşın üzerindeki erkeklerde yaygındır. BPH 70 yaşındaki erkeklerin % 90’ında görülür. BPH hem epitelyal,
hem de stromal elemanların proliferasyonu ile karakterizedir.
Dihidroksi testosterona (DHT) prostat büyümesinin ana mediatörüdür. Stromal hücrelerde bulunan 5alfaredüktaz tip 2 enzimi ile testosterondan dönüştürülür. (Testosterondan 10 kat daha güçlü)
Östrojenler dengeyi proliferasyona doğru kaydırarak BPH patogenezine katkıda bulunur.
DHT tarafından uyarılan stromal hücreler tarafından üretilen FGF’ler, embriyonik prostatik gelişim sırasında
androjenle uyarılan epitel büyümesinin parakrin düzenleyicileridir ve bu etki ilerleyen dönemde BPH’ne
neden olur. TGFb, fibroblastlar ve diğer mezenkimal hücreler için bir mitojen görevi görür ancak epitelyal
proliferasyonu inhibe eder.
BPH’nin nihai nedeni bilinmemekle birlikte, DHT ile indüklenen büyüme faktörlerinin, stromal hücrelerin
proliferasyonunu artırarak ve epitel hücrelerinin ölümünü azaltarak hareket ettiğine inanılmaktadır.
Corpora amylacea artmıştır.
BPH daima iç transizyonel zonda oluşur (santral).
Üretraya bası yaparak idrar tutukluğu, idrara çıkamama, gece idrara kalkma ve idrar akımının bozulması
şeklindeki belirtiler verir. Kronik obstrüksiyon idrar yolu enfeksiyonlarında artışa sebep olur.
Tedavide alfa adrenerjik bloker (düz kas gevşemesi) ve finasterid (5alfa-redüktaz inhibitörü) verilir. BPH
prostat karsinomu gelişme riskini artırmaz.
Cevap D
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 342

88. Altmış sekiz yaşındaki kadın hasta, tek taraflı kanlı meme başı akıntısı ile başvuruyor. Ultrasonografik
incelemede meme başı altında laktiferöz sinüste genişleme ve 7 mm çaplı kitlesel lezyon görülüyor.
Akıntının sitolojik incelemesinde makrofajlar ve atipik olmayan epitelyal hücreler izleniyor.
Bu lezyonun tanısı için aşağıdakilerden hangisi en olasıdır?
A) İntraduktal papillom
B) Lobüler karsinoma in situ
C) Sklerozan adenozis
D) Fibroadenom
E) Radyal skar
Kanlı meme başı akıntısı ve laktiferöz duktuslarda küçük lezyon akla intraduktal papillomu getirmelidir.
İntraduktal Papillom:
Benign neoplastik papiller bir büyümedir. Sıklıkla premenopozal kadınlarda görülür.
Çoğu soliterdir ve daha çok laktiferöz duktuslar ve sinüslar içinde gelişim gösterir. Klinik bulgular;
Seröz veya kanlı meme başı akıntısı izlenir.
Birkaç mm çapında küçük subareolar bir tümörün varlığı,
Nadiren meme başı çekilmesidir.

P A T O
Cevap A

Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 374
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89. Uterin leiomiyom ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hücresel pleomorfizm sık görülür.
B) Genetik mutasyonlar ile ilişkisi gösterilmemiştir.
C) Genellikle tek odak halindedir.
D) Malign transformasyon insidansı çok düşüktür.
E) Değişen oranlarda epitelyal ve mezenşimal bileşenler içerir.
Cevap D (ÇELİŞKİLİ SORU)

90.

Hipertiroidi semptomları ve büyümüş tiroid glandı saptanan 32 yaşındaki kadın hastada tiroid
stimüle edici immünoglobulin yüksekliği tespit ediliyor. Total tiroidektomi yapılıyor ve belirgin nodül
oluşturmayan, 92 g ağırlığında, yumuşak kıvamlı tiroid parankimi izleniyor.
Rezeksiyon materyalinin histolojik görüntüsü verilen bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Palpasyon tiroiditi
B) De Quervain tiroiditi
C) Riedel tiroiditi
D) Graves hastalığı
E) Foliküler karsinom
Diffüz troid hiperplazisi ile beraber hipertroidi akla graves hastalığını getirmelidir.
Graves hastalığında Mikroskopik Bulgular:
Tiroid folliküllerinde epitelde diffüz hiperplazi ve hipertrofi mevcuttur.
Folliküllerin arasında (intersitisyel) lenfosit (baskın olarak T ve az miktarda B lenfositler) infiltrasyonu
belirgindir.

Cevap D
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Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 388
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91. Malign melanom için aşağıdakilerden hangisi iyi prognoz göstergesidir?
A) Ülserasyon varlığı
B) Mitoz sayısının 1 mm2'de 6'dan fazla olması
C) Lenfovasküler invazyon olması
D) Tümör içi lenfositik infiltrasyonun yoğun olması
E) Kalınlığının 2 mm'den fazla olması
Malign melanomda prognostik faktörler:
Prognostik faktörler:
Tümörün derinliği (En önemlisi-ince olması iyi)
Mitoz sayısı (mm2 deki-düşük olması iyi)
Regresyon bulguları ve satellitlerin olmaması (iyi prognoz)
Tümörü infiltre eden lenfositlerin derecesi (fazla olması iyi)
Cinsiyet (kadınlarda iyi)
Lokalizasyon (ekstremite derisinde ise daha iyi)
Yüzeyde ülser olması (kötü prognoz)
Lenfovasküler ve perinöral invazyon (olmaması iyi)

Cevap D
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 425

92. Kol ve bacak kaslarında yavaş artan kuvvetsizlik şikâyetiyle başvuran 67 yaşındaki erkek hastanın
özellikle parmak fleksör ve diz ekstansör kaslarının kuvvetsiz olduğu saptanıyor. Kas biyopsisinde
endomisiyal fibrozisin yanı sıra endomisiyal yerleşimli CD8+ T-lenfositlerin baskın olduğu mononükleer
inflamatuvar hücre infiltrasyonu görülüyor. Miyofibrillerin sitoplazmasında vakuoller saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Becker distrofisi
B) Guillain-Barré sendromu
C) Dermatomiyozit
D) Sistemik skleroderma
E) İnklüzyon cisimcik miyoziti
İnkluzyon Body Miyoziti: 65 yaş üstünde en sık görülen inflamatuar miyopatidir. Asimetrik ve distal kas
tutulumu ile seyreder. Dizin ekstansor – quadriceps – ve bilek ve parmakların fleksor kaslarını tutar. Daha
çok sporadiktir. Hasarı CD8 T lenfositler yapar.
cN1A antikorları vardır. İmmunsupresyona yanıt kötüdür. Histopatolojik olarak kas biyosisinde miyositler
içinde vakuollerin (rimmed vakuol) görülmesi tipiktir. Ayrıca amiloid birikimi de görülebilir (Beta-2 amiloid)
Cevap E
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 100
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93. Otuz beş yaşındaki HIV pozitif erkek hasta motor ve kognitif bozukluklar nedeniyle başvuruyor.
Radyolojik incelemesinde, beyin hemisferlerinde hipodens ve kontrast tutmayan, kitle etkisi
oluşturmayan değişik büyüklüklerde çok sayıda beyaz cevher lezyonları saptanıyor. Lezyonların
biyopsisinde mikroskobik olarak subkortikal alanlarda demiyelinizasyon görülüyor. Bu alanlarda
amfofilik nükleer inklüzyonlar izlenen yuvarlak nükleuslu hücreler tespit ediliyor.
Bu olgudaki demiyelinizasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) T hücre aracılı miyelin hasarı
B) Mikroglia fonksiyon bozukluğu
C) Oligodendrosit fonksiyon bozukluğu
D) Nöronal iskemik hasar
E) Striatal nöron dejenerasyonu
Soruda HIV li hastalarda görülen JC polyomavirusun neden olduğu progresif multifokal lökoensefalopati
tariflenmektedir.
Progresif Multifokal Lökoensefalopati (PML): Polyoma virusu olan J. C virüs ile oluşan ensefalittir. Özellikle
oligodendrositleri enfekte ederek demyelinizasyona neden olur. Oligodendrositlerin çekirdeğinde camsı
amfofilik viral inklüzyon gözlenir. Beyaz cevher etkilenir. İmmunsupresif hastalarda, AIDS ve hematolojik
malignitelerde sık görülürler.

Cevap C
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 481

94. Obez bireylerde aşağıdakilerden hangisinin dolaşımdaki düzeyinin azalması en olasıdır?
A) Trigliserid
B) Adiponektin
C) TNF-a
D) Ghrelin
E) Serbest IGF-1
Obezite ile insulin direnci ilişkisi:
Fazla serbest yağ asitleri(SYA) hucre icinde insulin iletisini engelleyerek insulin direncini arttırır. Yağ
dokusu endokrin bir organ gibi uyarılara karşı adipokinleri salgılar.
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Adiponektin anti–inflamatuar etki ile insulin duyarlılığunı artıran bir adipokindir. PPAR aktivasyonu
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adiponektin gibi antihiperglisemik adipokinlerin salgılanmasını uyararak, serbest yağ asitlerinin karaciğer
ve kas dokusundan uzaklaşarak yağ dokusunda depolanmalarını yönlendirir.
Cevap B
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 411

95. Aşağıdaki kalıtsal kanser sendromlarının hangisinin patogenezinde, E-kaderin preteinini üreten
gende fonksiyon kaybı tipinde germline mutasyonun rol oynaması en olasıdır?
A) Ailesel mide kanser sendromu
B) Cowden sendromu
C) Li-Fraumeni sendromu
D) Ailesel meme-ovaryan kanser sendromu
E) Ailesel paraganglioma sendromu
Gastrik Karsinom / Risk Faktörleri
Çevresel etkenler
H. Pylori infeksiyonu (intestinal tip ca oluşturur)
Beslenme
Nitritler
Tütsülenmiş ve salamura gıda
Taze olmayan sebze ve meyve tüketimi
Düşük sosyoekonomik durum
Sigara tüketimi
Kişisel (konağa bağlı) faktörler
Kronik gastrit / Hipolorhidri / İntestinal metaplazi
Multifokal mukozal atrofi
Helikobakter pylori infeksiyonu
Parsiyel gastrektomi (safra / alkali reflüsü)
Gastrik adenomatoz polipler
Barret özefagusu (intestinal metaplaziye neden olur)
Genetik Faktörler
A kan grubu
Ailede mide kanseri öyküsü olması (E–cadherin gen mutasyonu)
Kalıtsal nonpolipozis kolon kanser sendromu (Lynch sendromu)
Hipertrofik gastroenteropati (Menetrier sendromu)
Cevap A
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 259
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96. Mide adenokarsinomu nedeniyle opere edilen bir hastada, patolojik incelemede tümörün
histopatolojik evrelemesi için;
I. Tümörün en geniş çapı
Il. Tümörün mitotik etkinliği
III. Tümörün invazyon derinliği
IV. Cerrahi sınır durumu
V. Metastatik lenf nodu sayısı
özelliklerinden hangileri değerlendirilmelidir?
A) I ve Ill
B) lll ve V
C) IV ve V
D) I, II ve III
E) Il, IV ve V
Malign tümörlerde evrenin belirtilmesinde en sık kullanılan sistem TNM’dir. Burada kullanılan kriterler;
Tümörün çapı, lenf nodu metastazı ve uzak metastazdır.
Cevap B
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 136

97. Karaciğer hasarı durumunda aktive olarak kollajen sentezi yapıp fibrozis ve siroz gelişimine neden
olan temel hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lenfosit
B) Kupffer hücresi
C) Endotel hücresi
D) Stellat hücre
E) Hepatosit
Karaciğer hepatik lobülünde disse aralığında perisinüsoidal stellat hücreler (İto hücresi) bulunur. İto
hücreleri normalde A vitamini içeren çökeltiler içerir. Kronik hepatit tablolarında İto hücreleri fibroblasta
dönüşerek karaciğerde siroz tablosunda kollajeni üretirler.
Cevap D
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 278
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98.

Altmış iki yaşındaki erkek hasta, yemek yerken takılma hissi ve yutma güçlüğü şikâyetleriyle
başvuruyor. Hastanın özofagus duvarında 3 cm büyüklüğünde düzgün sınırlı bir kitle saptanıyor.
Kitlenin özofagus mukozasıyla bağlantısız olduğu, duvar içerisinde geliştiği tespit ediliyor.
Histolojik görüntüsü verilen bu tümörün aşağıdaki hücre tiplerinin hangisinden köken alması en
olasıdır?
A) Düz kas hücreleri
B) Glandüler epitel hücreler
C) Nöroendokrin hücreler
D) Skuamöz epitel hücreleri
E) B lenfositler
62 yaşında mukozadan bağımsız (epitel kökenli değil) Stromadan köken alan lümeni tıkayan düzgün sınırlı
kitle leiyomyomu akla getirmektedir. Leiyomyom özefagusun en sık görülen benign tümörüdür.
Cevap A
Referans: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 254
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FARMAKOLOJİ
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
99. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi PGF2α analoğudur ve açık-açılı glokom tedavisinde kullanılır?
A) Alprostadil
B) Misoprostol
C) Epoprostenol
D) Latanoprost
E) Dinoproston
Latanoprost / Travoprost / Bimatoprost / Tafluprost / Unoproston
PGF2a analoğudurlar. Üveoskleral drenajı artırarak, göz basıncını düşürürler. Primer endikasyonları
glokomdur. İriste hipermelanozis ve kirpiklerde uzamaya neden olurlar. İnflamasyon varlığında kullanımları
uygun değildir. Bimatoprost kullanan hastaların %10 kadarında üst solunum yolları enfeksiyonu gözlenebilir.
Cevap D
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 254

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi CYP3A4 enzimini inhibe ederek farmakokinetik düzeyde ilaç-ilaç
etkileşimine neden olabilir?
A) Ritonavir
B) Aminoglutetimid
C) Prednizolon
D) Primidon
E) Rifapentin
Ritonavir, akut kullanımda CYP3A4 enzimini inhibe ederken, kronik kullanımda CYP3A4 enzimini indükler.
Ritonavir; Paritaprevirin metabolize edildiği CYP3A4 enzimini inhibe ederek, paritaprevirin etkinliğini
artırır. Ombitasvir ise NS5A inhibitörüdür. Bu sabit doz kombinasyon Ribarvirinle birlikte HCV genotip 4
tedavisinde kullanılır. Yine bu kombinasyona non nükleozid NS5B polimeraz inhibitörü olan Dasabuvir de
eklenebilir. Dasabuvir eklenmiş kombinasyon HCV genotip 1b ve 1a da kullanılır.
Cevap A
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 20, 316

101. Aşağıdakilerden hangisi konvulsif status epileptikus tedavisinde kullanılabilen bir ilaç değildir?
A) Lorazepam
B) Lityum
C) Diazepam
D) Midazolam

FARMAKOLOJİ
E) Fenitoin
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Lityumun primer etki mekanizması; İnozitol monofosfataz enziminin inhibisyonudur.
İnozitol monofosfataz enziminin inhibisyonu yanısıra Glikojen sentaz kinaz–3, İnozitol polifosfat 1–fosfotaz,
Fosfoglukomutaz, Fruktoz 1, 6–bifosfotaz gibi birçok enzimi de inhibe ettiği gösterilmiştir. Özellikle Glikojen
sentaz kinaz–3 emziminin inhibisyonunun nöroprotektif etki gösterdiği düşünülmektedir. Bu yüzden lityum
nadiren alzhemier gibi nörodejeneratif hastalıklarda da kullanılmaktadır.
Lityumun bir diğer endikasyonu da standart tedaviye dirençli majör depresyondur.
Lityum oral alındığında gastrointestinal sistemden tamamen emilir ve değişmeden renal eliminasyona
uğrar. Lityum yapı olarak sodyuma çok benzer. Bu yüzden böbrek proksimal tübül hücreleri örneğin
hipernatremi durumunda lityumu Na olarak algılayıp böbrekten atarlar.
Yine tam tersi olarak hiponatremi durumunda da böbrekten lityum reabsorbsiyonu artırılarak lityum
intoksikasyonu riski oluşmaktadır.
Lityum plazma proteinlerine bağlanmayan en önemli ilaçtır.
Terapötik indeksi dar olduğu için lityum intoksikasyonu sık görülür. Bu yüzden plazma lityum düzeyini
yakın takip etmek gerekir.
Cevap B
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 202

102. Göz damlası olarak kullanılan aşağıdaki antimuskarinik ilaçlardan hangisinin etki süresi en kısadır?
A) Tropikamid
B) Homatropin
C) Atropin
D) Siklopentolat
E) Skopolamin
Belladon Alkaloidleri; Atropin, Skopolamin
Sentetik Belladon Alkaloidleri; Tropikamid, Siklopentolat ve Homatropin
Bunlar oftalmolojide midriyazis oluşturmak ve göz dibi muayenesinde fundusu incelemek için kullanılır.
Sikloplejik ve midriyatik etkisi en kısa süren Tropikamid’tir. Sikloplejik ve midriyatik etkisi en uzun süren
ise atropindir.
Cevap A
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 64

103. Aşağıdaki kolinerjik ajan-etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Fizostigmin — İntestinal motilite artışı
B) Karbakol — Miyozis
C) Pilokarpin — İntraoküler basınçta azalma
D) Neostigmin — Mesanede detrüsör kası relaksasyonu
E) Ekotiyofat — Motor fonksiyon paralizi
Neostigmin; özellikle periferik etkisi belirgindir. Myastenia graves, paralitik ileus ve kürar grubu yani non
depolarizan (kompetetif etkili) nöromusküler blokörlerin etkisini geriye çevirmek için kullanılır. Burada
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çizgili kas – sinir kavşağında asetilkolin biriktirerek kürar tarafından bloke edilen musküler tip nikotinik
reseptörlerin uyarılmasını sağlar.Mesanede; ekstravasküler bir düz kas olan Detrussoru kasar fakat bir iç
sfinkter olan mesane boynu sfinkterini gevşetir, yani parasempatik etki miksiyona neden olur.
Cevap D
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 58, 61

104. Alzheimer tedavisinde kullanılan donepezilin etkisi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Asetilkolin sentezi
B) Asetilkolinin sinaptik vezikile alınması
C) Asetilkolinin vezikulden salınması
D) Asetilkolinin reseptöre baglanması
E) Asetilkolinin yıkılması
Takrin / Rivastigmin/ Galantamin/ Donepezil/ Eptastigmin
Alzheimer hastalığı bilindiği gibi beyinde kortikal atrofi, kolinerjik aktivite azalması ve nöronal senil amiloid
plaklarla karakterize bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde beyinde asetilkolin miktarını artırmak için
santral etkili kolinesteraz inhibitörleri kullanılır. Böylece beyinde asetilkolin miktarı artırılarak hastanın
semptomları azaltılır.
Cevap E
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 61

105. Aşağıdaki ilaç ve olası yan etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Karbamazepin — Aplastik anemi
B) Valproik asit — Hepatotoksisite
C) Lityum — Diabetes insipidus
D) Klozapin — Agrantlositoz
E) Sertralin — Hipematremi
SSRI’lar; Günümüzde depresyon ve anksiyete bozukluğu tedavisinde en yaygın olarak kullanılan ilaçlardır.
Trisiklik antidepresanlara göre üstünlükleri yan etkilerinin daha ılımlı olmasıdır. Yani antikolinerjik,
sedasyon ve kardiyak yan etkileri daha azdır.
Serotonin re–uptake’ini bloke ederek sinaptik kavşaktaki serotonin miktarını artırarak etki gösterirler.
SSS’de serotonerjik aktiviteyi artırırlar.
Beyinde artan serotonerjik aktivite sonucu; Antidepresan, antiobsesyonel ve anksiyoltik özellik ortaya çıkarırlar.
Serotonin iştahı azalltığı için; Bulumia nervosa tedavisinde de kullanılırlar. Ayrıca irritabl bağırsak sendromu,
fibromiyalji, premenstrüel sendrom ve psikosomatik bozukluklarda da kullanılır.
En önemli yan etkileri; Seksüel disfonksiyon ve GIS intoleransıdır. Seksüel disfonksiyonu özellikle her iki
cinsiyette de yaparlar.
Sertralin, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan bir SSRI ilaçtır.
Cevap E
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106.
I. Paroksetin
ll. Duloksetin
Ill. Milnasipran
Yukarıdaki ilaçlardan hangileri hem major depresyon hem de fibromiyalji tedavisinde kullanılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve Ill
E) II ve III
Venlafaksin /Duloksetin / Milnacipran
Venlafaksin düşük dozlarda aynen SSRI gibi davranak serotonin reuptake’ni bloke eder. Dozu artırılmaya
başladığında NA reuptake’ni de bloke etmeye başlar.
Venlafaksin plazma proteinlerine en az bağlanan antidepresandır. Gebelerde kullanımının perinatal
komplikasyonları artırdığı gösterilmiştir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Duloksetin ve millnasipran,
fibromyalji tedavisinde de kullanılmaktadır.
Cevap E
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 200

107.
I. Siklosporin
II. Naproksen
III. Enalapril
IV. Nifedipin
Glomerülde afferent arteriyol direncini arttıran ve böbrek kan akımını azaltan en olası iki ilaç
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) I ve III
B) I ve II
C) II ve Ill
D) Ill ve IV
E) I ve lV
Soru, textbooklarda net referans içermeyen bir sorudur.
Ancak, non steroid antiinflamatuvar ilaçların, böbrek kan akımını azalttıkları bilinmektedir. Siklosporinin de
net nefrotoksik etkisi bilinmektedir.
Bu bağlamda, Siklosporin ve naproksen doğru yanıt olarak karşımız çıkmaktadır.
Cevap B
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108. Kırk dört yaşındaki kadın hasta; baş ağrısı nedeniyle ibuprofen kullandıktan sonra gelişen, yaklaşık
yarım saat içinde yer değiştiren kaşıntılı kızarıklıklar tanımlıyor. Dermatolojik muayenesinde baş,
gövde ve ekstremitelerde, farklı boyutlarda; eritemli, ödemli, diskoid ve anüler plaklar izleniyor.
Bu hastada ibuprofen kullanımı durdurulduktan sonra öncelikli tedavi seçeneği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Oral itrakonazol
B) Oral loratadin
C) Topikal permetrin
D) Oral azitromisin
E) Oral asiklovir
Antihistaminik ilaçların önemli endikasyonları
Allerjik durumlar;
Özellikle ürtiker gibi durumlarda kullanılırlar.
Hareket hastalığı
Buklizin, meklizin, siklizin, dimenhidrinat gibi 1. jenerasyon antihistaminikler tedavide kullanılır.
Aslında hareket hastalığının en etkili ilacı; önemli bir antikolinerjik ilaç olan skopolamin’dir.
Antimetik ilaç olarak
Anti emetik amaçla özellikle prometazin kullanılır. Prometazin özellikle postoperatif gelişen bulantı ve
kusmaların tedavisinde etkililidir.
Anestezi premedikasyonu
Hidroksilizin ve difenhidramin gibi 1. jenerasyon antihistaminik ilaçlar sedasyona neden oldukları için
premedikasyonda nadiren kullanılırlar.
Hidroksilizin sedasyona neden olduğu için anksiyolitik olarak ve uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılır.
Antiparkinson tedavi; Bazı olgularda; Difenhidramin antikolinerjik özelliği ile yararlı olabilir.
Meniere tedavisi; Dimenhidrinat, Meklizin
Cevap B
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 236

109. Aşağıdakilerden hangisinde kinidin kesinlikle kullanılmaz?
A) Böbrek yetmezliği
B) Pulmoner fibrozis
C) EKG’de QT uzaması
D) Kısmi atriyoventriküler blok
E) Karaciğer yetmezliği
QT intervalini uzatan önemli ilaçlar
Antiaritmikler; Kinidin, Amiodaron, Sotalol, İbutilid, Dofetilid, Prokainamid, Flekainid
Antibiyotikler; Eritromisin, Moksifloksasin, Pentamidin
Antipsikotikler; Sertindol, Tioridazin, Haloperidol
Antimalaryal; Klorokin
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Opiyatlar; Levometadil
Prokinetikler; Sisaprid, Tegaserod
Antineoplastikler; Vandetanib, Arsenik trioksid
Antihiperlipidemik; Probukol
Kalsiyum kanal blokörleri; Bepridil
Cevap C
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 119

110.
I. ATT reseptörü
ll. AT2 reseptörü
III. Mas reseptörü
Yukarıdaki renin-anjiyotensin sistemi reseptörlerinden hangilerinin aktivasyonu sonucunda
antihipertrofik ve vazodilatör etkinin görülmesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız ll
C) I ve ll
D) I ve Ill
E) Il ve Ill
AT2 ve MAS reseptörlerinin aktivasyonu sonucunda, vazodilatör etki gözlenir. Bunun yanında, her iki
reseptörün aktivasyonu ile, antihipertrofik etkiler de gözlenir.
Cevap E

111. Şiddetli diyare ile seyreden irritabl bağırsak hastalığı tanısı konulan 40 yaşındaki kadın hastanın
tedavisi için en uygun ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metoklopramid
B) Ondansetron
C) Alosetron
D) Neostigmin
E) Alvimopan
Alosetron
Diyare ile seyreden irritable bağırsak sendromu tedavisi için geliştirilmiş selektif 5- HT3 reseptör blokörüdür.
Cevap C
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 273
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112. Aşağıdaki antifungal ajanlardan hangisi sadece lokal yolla uygulanır?
A) İtrakonazol
B) Nistatin
C) Amfoterisin B
D) Griseofulvin
E) Flusitozin
NİSTATİN
Amfoterisin B gibi hücre membranında delikler oluşturarak etki gösterir.
Dermatofitlere etkisizdir.
Oral verildiğinde ve deriden emilmez. Bu yüzden sadece lokal candida tedavisinde kullanılır.
Özellikle orofaringeal ve vajinal candida enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Etkisine en duyarlı olan mantar etkeni; Candida Albicans
Cevap B
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 302

113. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi konsantrasyona bağlı bakterisidal etkinlik gösterir?
A) Amikasin
B) Penisilin G
C) Vankomisin
D) Tigesiklin
E) Klindamisin
Aminoglikozidler
• Protein sentezinin inhibe etmelerine rağmen bakterisi özellik gösterirler. Çünkü; Ribozomlara
irreversible bağlanırlar ve Protein sentezini 50S+30S üzerinden inhibe ederler. Streptomisin ise;
sadece 30s alt birimine bağlanır.
• Ribozomlarda mRNA nın yanlış okunmasına yol açarlar. Yani translokasyonu bloke ederler.
• En hidrofilik antibiyotikler oldukları için hücre içine aktif transport benzeri bir mekanizma ile
enerji harcanarak alınırlar.
• Hidrofilik oldukları içiin vücutta dağılımları sınırlıdır, bu yüzden santral sinir sistemi ve derin
• kompartmanlara giremezler.
• Böbreklerden itrah edilirler. Fakat streptomisin safra ile atılır. Neomisin hariç menenjitte intratekal
kullanımları vardır.
• Plazma proteinlerine bağlanma oranları oldukça düşüktür.
• Oral verildiğinde biyoyararlanımları oldukça düşüktür. Bu yüzden parenteral kullanılırlar.
Paromomisin ve neomisin, oral kullanılabilir.
• Bakterisit etkileri konsantrasyon bağımlıdır ve bir hafta kadar uzun süren postantibiyotik etkileri vardır.
• Hücre içerisine girişleri oldukça zor olduğu için vankomisin, penisilin G gibi hücre duvar sentez
inhibitörleri ile birlikte yani sinerjizma amacıyla kullanılırlar.
• Hücre içerisine girişleri enerji gerektirdiğinden iyi ATP üreten; Gram negatif aerob basilllere etkilidirler.
• Aminoglikozidlere karşı direnç; Adenilasyon, asetilasyon, fosforilasyon ile gelişir.
Cevap A
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 286
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114. Aşağıdaki antihelmintik ilaçlardan hangisi parazit hücresi içine kalsiyum girişini artırarak etki
yapar?
A) İvermektin
B) Pirantel Pamoat
C) Prazikuantel
D) Albendazol
E) Oksamnikuin
Prazikuantel
Çizgili kas hücrelerine hücre membranının kalsiyuma geçirgenliğini artırarak spastik felç oluşturur.
En geniş spektrumlu antihelmintik ilaçtır.
Sestod ve Trematodların tedavisinde yaygın olarak kullanılır.
Özellikle taneia saginata, taneia solium, şistozomiyazis ve hymenolepis nana tedavisinde ilk tercihtir.
Cevap C
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 308

115. Prostat kanseri ve hirşutizm tedavisinde kullanılan potent androjen reseptör antagonisti ilaç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flutamid
B) Finasterid
C) Siproteron
D) Ketokonazol
E) Spironolakton
Flutamid/Bikalutamid/Nilutamid
Androjen reseptör blokörüdürler. Prostat kanseri tedavisinde kullanılırlar. Flutamid; Hepatotoksik bir ilaçtır.
Cevap A
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 308

116. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin erkekte fertiliteyi bozması en az olasıdır?
A) Kolşisin
B) Simetidin
C) Hidroklorotiazid
D) Testosteron
E) Follitropin-beta
GONADOTROPİN PREPARATLARI
Menotropin (Humegon)
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Ovülasyon indüksiyonu, kriptoorşitizm ve invitro fertilizasyon tedavisinde kullanılır.
Ürofolitropin
Saf FSH içeren gonadotropindir.
Folitropin α ve β
Rekombinant FSH preparatıdır.
Subkütan uygulanır.
Cevap E
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 156

117. Sodyum glukoz kotransporter 2 (SGLT-2) inhibitörlerinin aşağıdakilerden hangisine neden olması en
az olasıdır?
A) Sodyum atılımı artışı
B) Glukoz atılımı artışı
C) Serum ürik asit artışı
D) Genital mikotik enfeksiyonlarda artış
E) Arteryel basınçta düşüş
KANAGLİFOZİN/DAPAGLİFOZİN/EMPAGLİFOZİN/İPRAGLİFOZİN
•

Sodyum – Glukoz Ko- Trasnporter 2 (SGLT 2) inhibitörleri olarak isimlendirilen yeni oral antidiyabetik
ilaçlardır.

•

Proksimal tübülde ki Sodyum-Glukoz Ko-Transporter 2 (SGLT2)‘yi inhibe ederek farmakolojik
etkilerini gösterirler. Böylece Proksimal tübülden glukoz geri emilimini belirgin azaltarak, yani
glokozüriye yol açarak kan şekerini düşürürler.

•

HbA1C değerini yaklaşık %0.5-1 arasında azaltırlar. Genelde metformin veya insülinle kombine
edilerek Tip 2 DM tedavisinde kullanılırlar.

•

Hastalarda ortalama 2-5 kilo verdirirler.

•

Kanagliflozin ve Empagliflozin ileri derece böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

•

Glikozüriye yol açtıkları için osmotik diüreze ve hipovolemiden dolayı hipotansiyona yol açarlar.

•

Ayrıca glikozüri nedeniyle başta candida olmak üzere idrar yolu enfeksiyonlarına duyarlılık artar.

•

Kanagliflozin ve Empagliflozin ise % 4-8 kadar LDL düzeyini artırmaktadır.

•

Ayrıca Dapagliflozin ile ilgili meme ve mesane kanseri riskini artırdığına dair veriler bulunmaktadır.
Cevap C

Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 166
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118. Penisilamini tolere edemeyen hastalar için kullanılabilecek, penisilaminden daha az yan etkiye sahip
bakır şelatörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suksimer
B) Trientin hidroklorür
C) Deferasiroks
D) Dimerkaprol
E) Unitiyol
ZEHİRLENMEYE YOL AÇAN ELEMENT

KULLANILAN ANTİDOT

Demir

Deferoksamin

Bakır

D-penisilamin/ Trientin

Kurşun

Kalsiyum disodyum - EDTA

Civa

Dimerkaprol/Süksimer/Penisilamin

Altın

Dimerkaprol/penisilamin

Sezyum

Prusya mavisi

Arsenik

Dimerkaprol/Süksimer/Penisilamin

Talyum/Nikel

Ditizon

Kadmiyum

Kalsiyum disodyum - EDTA
Cevap B

Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 348

119. Aşağıdaki beta laktam antibiyotiklerden hangisi kistik fibrozis hastalarında Pseudomonas aeruginosa
tedavisinde inhalasyon yoluyla kullanılır?
A) Tikarsilin
B) Meropenem
C) Seftolozan
D) Aztreonam
E) Sefazolin
Kistik Fibröz tedavisinde, inhale yol ile tobramisin kullanımıi Farmakoloji textbooklarında yer almaktadır.
Bununla birlikte, aztreonamın da kistik fibrözde inhale yol ile kullanımı vardır.
Cevap D
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120. On yıldır tip 2 diyabet tanısıyla izlenen 54 yaşındaki erkek hastanın 3 ay önce tedavisine yeni bir
antidiyabetik ajan ekleniyor. Yeni başlanan ajanla kilo verdiğini, glukoz ölçümlerinin normale geldiğini
söyleyen hastanın kontrol tetkiklerinde açlık glukoz değeri 112 mg/dL, tokluk glukoz değerii 138 mg/
dL ve glikohemoglobini %6,9 bulunuyor. Hastanın idrar tahlilinde 1.000 mg/dL glukozüri saptanıyor.
Bu hastaya aşağıdaki antidiyabetik ilaçlardan hangisinin başlanmış olması en olasıdır?
A) Pioglitazon
B) Glipizid
C) Dulaglutid
D) Empagliflozin
E) Vildagliptin
KANAGLİFOZİN/DAPAGLİFOZİN/EMPAGLİFOZİN/İPRAGLİFOZİN
•

Sodyum – Glukoz Ko- Trasnporter 2 (SGLT 2) inhibitörleri olarak isimlendirilen yeni oral antidiyabetik
ilaçlardır.

•

Proksimal tübüldeki Sodyum-Glukoz Ko-Transporter 2 (SGLT2)‘yi inhibe ederek farmakolojik
etkilerini gösterirler. Böylece Proksimal tübülden glukoz geri emilimini belirgin azaltarak, yani
glokozüriye yol açarak kan şekerini düşürürler.

•

HbA1C değerini yaklaşık %0.5-1 arasında azaltırlar. Genelde metformin veya insülinle kombine
edilerek Tip 2 DM tedavisinde kullanılırlar.

•

Hastalarda ortalama 2-5 kilo verdirirler.

•

Kanagliflozin ve Empagliflozin ileri derece böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

•

Glikozüriye yol açtıkları için osmotik diüreze ve hipovolemiden dolayı hipotansiyona yol açarlar.

•

Ayrıca glikozüri nedeniyle başta candida olmak üzere idrar yolu enfeksiyonlarına duyarlılık artar.

•

Kanagliflozin ve Empagliflozin ise % 4-8 kadar LDL düzeyini artırmaktadır.

•

Ayrıca Dapagliflozin ile ilgili meme ve mesane kanseri riskini artırdığına dair veriler bulunmaktadır.
Cevap D

Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 166
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DAHİLİYE GRUBU
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
1.

Sirozu olan 65 yaşındaki erkek hastaya sağ bacakta deri ve yumuşak doku enfeksiyonu tanısı konuluyor.
Hastalanmadan iki gün önce denize girdiği öğrenilen bu hasta için en olası etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vibrio vulnificus
B) Streptococcus pyogenes
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Bartonella henselae
E) Erysipelothrix rhusiopathiae

Kabuklu deniz canlıları sonrası veya çiğ deniz ürünleri yenmesi oluşan yumuşak doku enfeksiyonu Vibrio
vulnificus’tur. Eskiden mikrobiyolojide de sorgulanmış vaka üzerine kurgulanmış güzel bir soru.
Cevap A
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 183

2.

Son üç ayda pek çok farklı ülkeye seyahat gerçekleştirdiği bilinen, önceden herhangi bir
hastalığı olmayan ve persistan diyare öyküsü bulunan 38 yaşındaki erkek hastada, aşağıdaki
mikroorganizmalardan hangisinin bu tabloya yol açması en az olasıdır?
A) Giardia duodenalis
B) Cryptosporidium parvum
C) Isospora belli
D) Cyclospora cayetanensis
E) Clostridioides difficile

Sehayat ishali nedeni olmayan etken sorulmuş. TUS sorularında her zaman olan bir soru. C. Difficile yatan
hastalarda özellikle, Klindamisin başta olmak üzere antibiyotiğe bağlı ishal etkenidir.
Cevap E
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 132

3.

Hiper-IgE sendromu nedeniyle takip edilen 38 yaşındaki kadın hastaya pnömoni tanısı konuyor.
Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin bu tabloya yol açması en az olasıdır?
A) Pseudomonas aeruginosa
B) Serratia marcescens
C) Staphylococcus aureus
D) Pneumocystis jirovecii

D A H İ
E) Haemophilus influenzae
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Aslında burada aşağıdakilerden hangisi Pnömoni etkeni olarak daha az görülür şeklinde de sorulabilirdi.
Hiper Ig E sendromu işi süslemek için dizayn edilmiştir.
Hiper Ig E sendromu; T hücre disfonksiyonu ile seyreden bir sendromdur. OD ve OR olarak geçebilen bir
sendromdur. Deri enf.ları, AC enf.ları ve pnömotoselli pnömonilerle seyreden bir sendromdur.
Serratia ise daha çok idrar yolu enfeksiyonu ile karşımıza çıkabilir.
Cevap B
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 176

4.
I. Yersinia enterocolitica
II. Vibrio cholerae
III. Coxiella burnetii
Yukarıdakilerden hangileri bruselloz tanısı için yapılan standart aglütinasyon testinde yalancı
pozitifliğe neden olabilen bakterilerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız Il
C) Yalnız Ill
D) I ve II
E) I ve III
Brucella aglütinasyon testini yalancı pozitif yapan enfeksiyonlar

•
•
•
•
•
•
•

V. Cholerae
Afipia clevlendalis
Stenotrophomonas türleri
S. Maltophilia
Y. Enterocolitica
F. Tularensis
E.coli O157-H7
Cevap D

Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 163

5.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı koymak için solunum fonksiyon testlerindeki obstrüksiyon
kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prebronkodilatör FEV1 %80'den küçüktür.
B) Postbronkodilatör FVC %70'ten küçüktür.
C) Prebronkodilatör FEV1/FVC %80'den küçüktür.
D) Postbronkodilatör FEV1 %70'ten küçüktür.
E) Postbronkodilatör FEV1/FVC %70'ten küçüktür.
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KOAH kesin tanısı spirometri ile konur. Tanı kriteri post-bronkodilatör (kısa etkili bronkodilatör inhalasyonu
sonrası) FEV1/FVC <%70 olmasıdır.
Cevap E
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 158

6.

Sadece koşmakla ve dört kat merdiven çıkmakla nefes darlığı gelişen kronik-obstrüktif akciğer
hastalığı olan biri için en uygun tedavi asağıdakilerden hangisidir?
A) İnhaler kortikosteroid
B) İnhaler kortikosteroid ve uzun etkili b2-agonist
C) Uzun etkili antikolinerjik ve uzun etkili b2-agonist
D) Kısa etkili b2-agonist
E) Roflumilast

Sadece koşmakla ve dört kat merdiven çıkınca nefesi daralan hasta Evre 0 Mmrc sınıflamasına girmektedir.
Ek bulgu veya bilgi verilmediği için bu hasta A grubuna dahil edilmelidir. A grubu KOAH hastasında kısa
veya uzun etkili bir bronkodilatatör vermek yeterlidir.
KOAH Mmrc (Dispne) Skalası
•
•
•
•
•

Evre 0 Sadece ağır egzersiz sırasında nefesim daralıyor.
Evre 1 Sadece düz yolda hızlı yürüdüğümde ya da hafif yokuş çıkarken nefesim daralıyor.
Evre 2 Nefes darlığım nedeniyle düz yolda kendi yaşıtlarıma göre daha yavaş yürümek ya da ara ara
durup dinlenmek zorunda kalıyorum.
Evre 3 Düz yolda 100 metre ya da birkaç dakika yürüdükten sonra nefesim daralıyor ve duruyorum.
Evre 4 Nefes darlığım yüzünden evden çıkamıyorum veya giyinip soyunurken nefes darlığım oluyor.

BAŞLANGIÇ FARMAKOLOJİK TEDAVİ
GOLD 3-4 ve/veya
YILDA ≥2 ALEVLENME veya
≥1YATIŞ
CAT< 10 veya mMRC 0-1

C
LAMA

A
BİR BRONKODİLATATÖR
(KISA VEYA UZUN ETKİLİ)

GOLD 1-2 ve/veya
YILDA ≤1 ALEVLENME
CAT< 10 veya mMRC 0-1

GOLD 3-4 ve/veya
YILDA ≥2 ALEVLENME veya
≥1YATIŞ
CAT≥ 10 veya mMRC ≥2
D
LAMA veya
LAMA + LABA * veya
İKS + LABA **
*yüksek semptomatik ise CAT>20
** Eozinofil ≥300 ise
B
UZUN ETKİLİ ANTİKOLİNERJİK (LAMA) veya
UZUN ETKİLİ BETA AGONİST (LABA)

GOLD 1-2 ve/veya
YILDA ≤1 ALEVLENME
CAT≥ 10 veya mMRC ≥2

Cevap D

D A H İ
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 160
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7.

Aşağıdakilerden hangisi akciğer kanserinde görülebilen paraneoplastik sendromlardan biri değildir?
A) Horner sendromu
B) Lambert-Eaton sendromu
C) Hipertrofik pulmoner osteoartropati
D) Akantozis nigrikans
E) Cushing sendromu

Akciğer kanserlerinde çeşitli paraneoplastik sendromlar görülebilir; bunlar aşağıda sıralanmıştır. Fakat
Horner sendromu bir paraneoplastik sendrom olmayıp tümör basısına bağlı gelişen klinik bir tablodur.
Paraneoplastik sendromlar:

•
•
•
•
•
•

Küçük hücreli akciğer kanseri: ADH, ACTH, MSH, Kalsitonin salgılayabilirler
Yassı hücreli akciğer kanseri: Antinöronal antikor, insülin benzeri peptid, serebellar ataksi yapabilir.
Mezotelyoma: Hipoglisemi yapabilir.
AdenoCa ve Büyük hücreli karsinom: FSH, LH, HCG salgılayabilirler.
Bronşiyal Karsinoidler: ACTH salgılayabilir.
Eaton – Lambert send: Küçük hücreli AC kanserinde görülen paraneoplastik myopatidir.

Horner sendromu:

•
•
•
•
•
•

Servikal ve torasik sempatik ganglionun tutulumuna bağlıdır.
Tek taraflı pitozis,
Myozis,
Anhidroz ve
Enoftalmus olmasıdır.
En sık nedeni epidermoid hücreli AC kanseridir.
Cevap A

Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 124, 126

8.

Acil servise uykuya meyilli şekilde getirilen hemodiyaliz hastasının kan basıncı 70/40 mmHg, nabzı 124/
dakika, oda havasında oksijen saturasyonu %84 ve ateşi 36,8 0C olarak ölçülüyor. Fizik muayenesinde
juguler venöz dolgunluk ve pulsus paradoksus tespit ediliyor. Hastanın elektrokardiyografisinde sinüs
taşikardisi, DII, DIII, aVF, V4, V5, V6 derivasyonlarında açıklığı yukarı bakan ST segment elevasyonu, PR
segment depresyonu ve voltaj düşüklüğü olduğu göze çarpıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut miyokard infarktüsü
B) Akut kalp yetmezliği
C) Pulmoner emboli
D) Kardiyak tamponad
E) Akut miyokardit
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TAMPONAD
Etiyoloji;
En sık neden malignitelerdir
Perikarditin önceden belirtilen sebeplerinden herhangi biri tamponata neden olabilir. Tamponad oluşumu
icin önemli olan şey ne kadar sıvının biriktiği değil ne kadar sıvının ne kadar sürede biriktiğidir.
Klinik;
Yavaş kardiyak tamponad olgularında takipne ve taşikardi en sık görülen belirtilerdir. Aynı zamanda
hipotansiyon, göğüs ağrısı, öksürük ve senkop olabilir.
Fizik Muayene
Juguler venlerde dolgunluk, kalp seslerinin azalması ya da derinden gelmesi, filiform nabız, pulsus
paradoksus ve senkop gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Ewart pin belirtisi görülebilir (genişlemiş perikard
ile sol skapula arasına sıkışan akciğer bölgesi uzerinde tuber sufl alınması). ‘X’ inişi belirgin hale gelir.
Beck triadı

•
•
•

Sistemik venoz basıncta artma,
Sistemik kan basıncında duşme,
Kalp seslerinin derinden gelmesi

EKG-Tele-EKO;
EKG’de düşük voltaj, Tele’de çadır kalp, EKO’da perikardiyal mayi ve kalbin dört boşluğunda da diastolik
basınçların eşitlendiği görülür (bu bulgu konstriktif perikarditte de görülebilir).
Tedavi
Acil perikardiyosentez yapılır.
Cevap D
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 80, 81

9.

Çarpıntı şikâyeti olan 50 yaşındaki kadın hastada hızlı ventriküler yanıtlı atriyal fibrilasyon ve
hipertiroidi saptanıyor.
Bu hastanın ventrikül hızını azaltmak için en uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Propafenon
B) Digoksin
C) Amiodaron
D) Beta blokör
E) Dihidropiridin kalsiyum kanal blokörü

Atriyal fibrilasyonda kalp hızını yavaşlatmak için kullanılabilen beta blokerler hipertiroidide periferik T4’ün
T3’e dönüşümünü de inhibe edeceği için soruda cevabın D şıkkı olacağı açıktır.
Cevap D
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 96
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10. Seksen iki yaşındaki kadın hasta anteroseptal miyokard infarktüsü nedeniyle koroner yoğun bakım
ünitesine yatırılıyor. Reperfüzyon tedavisi kriterlerine uygun olmadığından tıbbi tedaviyle takip
edilirken 4. gün hastanın genel durumu aniden bozuluyor. Pulmoner ödem, hipotansiyon ve şok
tablosu ile biventriküler yetmezlik gelişiyor. Muayenesinde sternumun sol kenarında daha önce hiç
duyulmayan pansistolik üfürüm duyuluyor ve palpasyonla tril alınıyor.
Bu hastada miyokard infarktüsü sonrası gelişen en olası komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut perikardit
B) Ventriküler septum rüptürü
C) Ventriküler psödoanevrizma
D) Akut pulmoner emboli
E) Ventriküler serbest duvar rüptürü
Miyokard infarktüsü sonrası 4-10. Günler arasında geç komplikasyonlar gelişir. Bu geç komplikasyonlardan
septum rüptüründe hastanın genel durumunda ani bozulma, önce sağ ventriküler yetmezlik daha sonra
sol ventriküler yetmezlik meydana gelir. Fizik muayenede sternum sol kenarında (mezokardiyak odakta)
pansistolik üfürüm (VSD üfürümü) ve trill alınır.
Erken komplikasyonlar

Geç komplikasyonlar (Mekanik komplikasyonlar)

Ani ölüm

Serbest duvar, septum veya papiller adele rüptürü

Aritmiler

Ventrikül anevrizması

Kalp yetersizliği

Akut perikardit

Kardiyojenik şok

Dressler sendromu (en geç)

Emboli

Tromboemboli
Cevap B

Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 43

11.
I. Ciddi aort yetersizliği
II. Geniş atriyal septal defekt
III. Ciddi kronik sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
Yukarıdaki durumlardan hangilerinde hastada kalp tamponadı olmasına rağmen pulsus paradoksus
saptanmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
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Pulsus paradoksus; Normalde derin inspirasyonla ile artan sağ kalp basıncının tansiyon arteryeli 10 mmHg
sistolik duşurmesini bekleriz. Eğer derin inspirasyonla 10 mmHg'dan daha fazla duşuş varsa paradoks
nabız denir. Tanı için tamponad ya da konstruktif perikardit akla gelir. Yine morbid obes, KOAH, hipotiroidi
durumlarında da olabilir.
Kalp tamponadı olmasına rağmen pulsus paradoksus görülmeyen durumlar da vardır. Ciddi sol kalp
yetersizliği ve hipotansiyon. Ayrıca ciddi AY ve ASD'de de inspiryum sırasında sol kalbe pulmoner venler
dışında da kan akımı (ASD'de sağ atriyumdan, AY'de aorttan) olur.
Cevap E
Referans: Infotus Dahiliye Soru Bankası, Sayfa 79, Soru 183

12. Primer sklerozan kolanjit tanılı 40 yaşındaki erkek hasta iki haftadır devam eden ve zaman zaman
kanlı olan günde 4-5 kez sulu dışkılama tarif ediyor. Dışkıda parazit görülmeyen ve dışkı kültüründe
herhangi bir patojen mikroorganizma saptanmayan hastanın rektosigmoidoskopisi normal bulunuyor.
İshali devam eden hastada bu aşamada yapılması gereken en uygun inceleme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bilgisayarlı tomografi
B) Manyetik rezonans enterografi
C) Kolonoskopi
D) Kapsül endoskopi
E) Çift balon enteroskopi
Klasik bir birliktelik sorusu. Primer sklerozan kolanjit (PSK), ülseratif kolit (ÜK) birlikteliği. Geçen sınav ÜK
verip, PSK tanısı için MR kolonjiografi sorulmuştu. Bu sınav PSK verilip, ÜK tanısı sorulmuş. Kolonoskopi ve
biyopsi ile tanı koymak gerekir.
Cevap C
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 644
Referans: Vaka Soruları Gastroenteroloji Vaka 10, Sayfa 102

13. Seksen beş yaşındaki kadın hasta dejeneratif artiriti için yoğun şekilde NSAİİ kullanmaktadır. Son
bir haftadır artan şiddetli epigastrik ağrısı için yapılan üst gastrointestinal endoskopide mide
antrumunda çok sayıda aktif ülser izleniyor Alınan antrum biyopsisinde Helicobacter pylori negatif
olarak saptanıyor.
Eklem ağrıları için NSAİİ kullanmak zorunda olan bu hasta için en uygun tedavi seçeneği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) H2 reseptör antagonisti
B) Misoprostol
C) Proton pompası inhibitörü
D) Selektif COX-2 inhibitörü
E) Sukralfat
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Eski bir YDUS sorusu. Aslında misoprostol kafa karıştırıcı. Pg analoğu olup NSAID yan etkilerini midede
koruyucu etki ile ortadan kaldırabilir. Ama abortus yan etkisi ve kötüye kullanımdan dolayı PPI'lar en etkin
koruma yöntemidir. Dahası oruda aktif ülser olması zaten PPI kullanımını, mukoza koruyan PPI ‘ın önüne
geçirmektedir.HP negatifliği zaten yine konu ile çok ilgili değil.
Cevap C
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 634
Referans: Infotus Dahiliye Soru Bankası, Sayfa 104, Soru 223
Referans: Deneme Soruları 3, Sayfa 363, Soru 94

14. Kronik hepatit B nedeniyle tedavi planlanan hastada aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi tedavi
seçimi için önemli değildir?
A) Siroz olup olmaması
B) HBV DNA
C) ALT
D) HBeAg
E) HBsAg titresi
Net bir Karaciğer sorusu. Kronik hepatit B tedavisinde Hbs Ag titresinin hiçbir kriterde yeri yoktur.
Burada beklenen soru Siroz gelişenlerde IF verilmez.
Cevap E
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 661

15. Alkol kullanımı olmayan, karaciğer fonksiyon testlerindeki yükseklik nedeniyle başvuran 41 yaşındaki
erkek hastada tüm nedenler araştırılıyor ancak spesifik bir etiyolojiye ulaşılamıyor. Beden kitle indeksi
34 kg/m2 olan hastada ultrasonografide karaciğer parankim ekosunun steatoz düşündürür şekilde
arttığı saptanıyor.
Karaciğer biyopsisi sonucu nonalkolik steatohepatit (NASH) tanısı alan bu hastayla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) On beş yıl içinde siroza ilerleme riski yaklaşık %10-15'tir.
B) Kahve tüketimi kısıtlanmalıdır.
C) Zayıflatıcı diyet ve egzersiz programları hazırlanmalıdır.
D) İnvaziv olmayan yöntemler ile fibrozis izlemi yapılmalıdır.
E) Siroz gelişmesi durumunda hepatoselüler kanser taraması yapılmalıdır.
Kahvenin konu ile ilgisi zaten mevcut değil.
Bu soru yine dalında basit ama gelecek için bize öğretileri mevcut.
Özellikle D şıkkı non invaziv fibrozis için elastografi akılda tutulmalı, artık kullanılıyor.
Cevap B
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 668, 669
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16. Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemide görülmez?
A) Uzamış QT aralığı
B) Bradiaritmi
C) ST segment yüksekliği
D) Kalp bloğu
E) Digoksin toksisitesine duyarlılıkta artış
Hiperkalsemi ve QT ilişkisi –ki QT kısalması yapması klasik TUS taktiği. Tersini yazıp yanıltmak.
Zaten her elektrolit için non spesifik ST-T değişikliği görülebilir. Bradikardi ve AV blok zaten benzer mantık.
Dijital duyarlılığı ise herşey hipo ama kalsiyum hiper artırır.
Cevap A
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 471, 28

17. Prolaktinomalı bir hastada aşağıdaki semptom ve bulgulardan hangisi adenomun büyüklüğü ile
ilişkili değildir?
A) Baş ağrısı
B) Apopleksi
C) Prolaktin düzeyi
D) Görme kaybı
E) Osteoporoz
Hipofiz tümörleri yine son 2 sınavdır revaşta, hatta görme alanı defekti de bu sınavın başka bir sorusu.
Osteoporozun lokal değil sistemi etki olduğu zaten açıktır. Kolay bir bilgi ya da dikkat sorusu.
Cevap E
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 436, 441, 448

18. Herediter geçişli olan, kalsitonin düzeyini yükselten ve feokromositomanın eşlik ettiği en olası
durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiroid medüller kanseri
B) Pankreas endokrin tümörü
C) Hipofiz adenokarsinomu
D) Parotis tümörü
E) Nörofibroblastoma
FEO ve medüller tiroid karsinomu MEN tip 2a ve MEN tip 2B(3) birlikteliği okumadan yapılabilecek yine
kolay bir soru.
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MULTIPLE ENDOKRIN NEOPLAZILER
MEN tip 1 (11q13)
•

En sık paratiroid adenom %90

•

Pankreas -Gastrinoma

•

Pituiter-Prolaktinoma

MEN tip 2A ret 634 (10q11)
•

Medüler tiroid kanseri %90(MTK)

•

FEO

•

Paratiroid adenom

MEN tip 2B ret 618 ya da MEN 3
•

MTK %90 üzeri

•

FEO

•

Marfanoid görünüm

•

Mukozal nörinom

MEN tip 4 (12p13) -CDKN1B
•

Paratiroid adenom

•

Pituiter adenom

•

Testiküler kanser

•

Renal kanser

Multiple endokrin neoplazi 2A (MEN 2A)
MTK (%100), Feokromositoma (%50), Paratiroid neoplazisi (%5-20)
Multiple endokrin neoplazi 2A (MEN 2A) varyantları
FMTK, Kutanöz liken amiloid ile birlikte NIEN 2A, Hirschsprung hastalığı ile birlikte MEN 2A
Multiple endokrin neoplazi 2B (MEN 2B)
MTK (%100), İntestinal ganglionöromatozis ve mukuzal nörinomlar (%95-100), Marfanoid habiıtus (%95100), Feokrornositoma (%50), Megakolon (%60)
Poliglandüler otoimmün sendromların (PGO) özellikleri
Poliglandüler Otoimmün Sendrom 1

Poliglandüler Otoimmün Sendrom 2

•

Mukokutanöz kandidiyazis

•

Adrenal yetmezlik

•

Hipoparatiroidizm

•

Hipotiroidi

•

Adrenal yetmezlik

•

Graves hastalığı

•

Hipogonadizm

•

Tip 1 Diabetes Mellitus

•

Alopesi

•

Hipogonadizm

•

Hipotiroidi

•

Hipofizitis

•

Dişte enema hipoplazisi

•

Myastenia gravis

•

Malabsorbsiyon

•

Vitiligo

•

Kronik aktif hepatit

•

Alopesi

•

Vitiligo

•

Pernisiyöz anemi

•

Pernisiyöz anemi

•

Çölyak hastalığı
Cevap A
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19. Yirmi yaşında akut lenfoblastik lösemi teşhisi alan hastanın son tedavisinin bitiminden itibaren beş yıl
geçiyor ve bu sürede remisyonda seyrediyor.
Bu hastada uzun dönem steroid kullanımıyla ilişkili olarak aşağıdaki yan etkilerden hangisinin
görülmesi en az olasıdır?
A) Katarakt
B) Osteopeni
C) Osteoporoz
D) Kardiyomiyopati
E) Avasküler nekroz
İyatrojenik Cushing tablosu vesilesi ile steroid yan etkileri sorgulanmak istemiş.
Kardiyomyopati steroid yan etkisi olarak direkt ortaya çıkmaz. Steoid sekonder hipertansiyon ve insülin
direnci ile kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Ama direkt kardiyomyopati yapamaz.
Zaten 3 tane kemikle ilgili şık soruyu deşifre etmeye yetiyor diye düşünüyoruz.
Cevap D
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 444

20. Aşağıdaki moleküllerden hangisi sekonder hemostazın bileşenlerinden değildir?
A) Fibrinojen
B) Faktör XIII
C) von Willebrand faktör
D) Faktör VIII
E) Faktör X
Primer hemostaz trombosit fonksiyonları ,sekonder hemostaz ise faktörler. Aslında soru biraz özensiz de
olsa soruda sorulmak istenen temel nokta primer hemostazda etkili olan adezyonda rol alan von Willebrand
faktörü sorgulamaktır.
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Cevap C
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 335, 336, 337

21. Pankreasta kitle ve karaciğerde yaygın metastazları olan 56 yaşındaki kadın hastanın karaciğerinden
yapılan biyopsi sonucu nöroendokrin tümör, grade 1 olarak raporlanıyor.
Aşağıdaki belirteçlerden hangisinin bu hastanın takibinde kullanılması en uygundur?
A) AFP
B) b-hCG
C) CA-125
D) Kromogranin A
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Evet işte atipik ve önemli sıralama atlatacak farklı sorulardan birisi.
Kromogranin A ve nöroendokrin tümörler için tm markeri olması vurguladığımız farklı sorulardan biridir.
Tablolarımızda çok net bir şekilde mevcuttur.
Cevap D
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 421, 427

22. Hiperparatiroidili hastalarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en az olasıdır?
A) Hiperkalsemi
B) Trombositoz
C) Nefrokalsinoz
D) İki yönlü kafa grafisinde "tuz-biber görünümü"
E) Poliüri
Dikkat ederseniz yukarda hiperkalsemi EKG bulguları, burada sistemik etkileri sorgulandı.
Hiperparatiroidi hematolojik olarak kemik iliğinde fibrozis yapabilir. Trombositoz yapma olasılığı azdır.
Laboratuar bulguları:
•

İyonize Ca yüksek, fosfor düşük, Parathormon yüksektir.

•

Hastalarda Ca x P artmıştır (N: 40).

•

Hiperkloremik asidoz olur.

•

Serum ALP, idrarda cAMP ve hidroksiprolin artmıştır ve kemik turnoverinin arttığını gösterir.

•

EKG’de QT kısalması saptanır.

PTH’nın serum kalsiyumu ve fosforu üzerine etkileri
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Tanı: Primer hiperparatiroidizmde serum kalsiyum ve iyonize kalsiyum düzeyi, PTH düzeyi yüksek iken
fosfor düzeyi düşük ya da alt düzeydedir. İdrar kalsiyum ve fosfor itrahı yüksektir. İdrar cAMP düzeyi de
artmıştır. Görüntüleme yöntemleriyle paratiroid lezyonları boyun USG ile görülebilir. Paratiroid adenomu
Dopplerde orta direnç akımı gösterir. MIBI sintigrafiyle de paratiroid lezyonları tanınabilir.
Tedavi: Primer hiperparatiroidinin kesin tedavisi cerrahidir. Adenomunda adenomektomi yapılır.
Karsinomunda hem malign doku çıkarılır hem de çevre dokuya invazyon varsa boyun disseksiyonu
uygulanabilir. Hiperplazide 4 bezin ekzisyonu sonrası birinin yarısının ön kol kası içine implantasyonu yapılır.
Primer hiperpartiroidizmde cerrahi endikasyonları
•

Hiperkalsemi: Hasta asemptomatik de olsa total kalsiyum düzeyi 11.5–12.0 mg/dl üzerine çıkarsa
cerrahi tedavi endikedir. Hiperkalsemi semptomlarının varlığı.

•

Böbrek hastalığı: Rekürren böbrek taşı ve nefrokalsinozis cerrahi endikasyon doğurur. Başka
sebeplerle açıklanamayan GFR düşülüğü.

•

Osteitis fibroza sistika: Kemik etkileniminin ciddiyetini gösterir. Beraberinde osteoporoz olması da
cerrahi endikasyonu yaratır.

•

Nörolojik: Hiperparatiroid nöromüsküler hastalık bulguları. (kas güçsüzlüğü, myopati, kas liflerinde
nöropatik atrofi)

Asemptomatik Primer hiperpartiroidizmde cerrahi endikasyonları
•

50 yaş altı

•

Kemik mineral yoğunluğunun azalması (Lumbar vertebra, total kalça, femoral boyun T skorunun
<-2.5 SD olması) veya frajilite kırığı öyküsü

•

Serum kalsiyum düzeyinin üst limitin 1mg/dl’nin üzerinde olması

•

GFR’nin 60 ml/dk altında olması, idrar kalsiyumunun 400 mg nin üzerinde olması.

Cerrahi Endikasyonları Karşılamayan Asemptomatik Hiperpartiroidizmli Hastalarda İzlem
Serum kalsiyumunun yılda bir ölçümü
Serum kreatininin yılda bir ölçümü
Vertebra, kalça ve ön kolda 1-2 yılda bir kemik dansitesinin ölçümü
•

Primer hiperparatiroidide kalsiyum yüksek, fosfor düşük serum PTH düzeyi yüksektir.

•

Sekonder olanda ise kalsiyum düşük ve PTH yüksektir.

•

Primer hiperparatiroidide serum ALP düzeyi ve idrarda cAMP, hidroksiprolin atılımı artar.

•

Primer hiperparatiroidinin kesin tedavisi cerrahidir.

Hiperkalsemi
Etyoloji:
•

Primer ve tersiyer hiperparatiroidizm

•

Malign tümörleri seyrinde görülen kemik metastazları: En sık meme kanserinde izlenir

•

Bazı malign tümörlerden PTH–like peptid salınımına bağlı hiperkalsemiler: En sık akciğer yassı
hücreli akciğer karsinomunda görülür

•

Granülomatöz hastalıklar: Sarkoidoz, tüberküloz, berilyoz gibi granülomatöz hastalıklarda
makrofajlarda aktif vitamin-D ‘nin kontrolsüz sentezi sözkonusudur.

•

AIDS

•

Addison hastalığı ve hiper veya hipotiroidizm

•

Hareketsizlik
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TUSTIME’dan Yepyeni Bir Yayın

Deneme Serisi
Tüm adaylar, “En İsabetli Deneme Sınavlarının TUSTIME Denemeleri Olduğunu” bilir.

Bugüne kadar TUS’ ta 100‘ lerce soruyu nokta atışı yakalayan
Deneme Sınavlarımız ile hedefinize bir adım daha yaklaşacaksınız!
YENİ B
ASKI

ÇIKTI

Güncel TUS Formatında,
Toplam 4320 Soru ve Açıklamalı Çözümü

•

Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi: OD geçişlidir. Böbrekte Mg ve Ca reabsobrsiyonu artmıştır.

•

Hiperkalsemiye yol açan ilaçların kullanımı: Tiazid diüretikler, D vitamini, kalsiyum, A vitamini,
lityum
Cevap B

Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa: 470, 471

23. Aşağıdakilerden hangisi mast hücresinin yüzeyinde bulunan yüksek afiniteli reseptöre bağlı olarak
saptanabilir?
A) IgA
B) IgG
C) IgM
D) IgD
E) IgE
Mast hücresi Ig E birlikteliği, Tip1 hipesensivite ve temel immünoloji için klasik bilgilerden birisi. Genel
kültürle bile yapılabileceği açıktır diye düşünüyoruz.
Cevap E
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 62

24. Yirmi iki yaşındaki kadın hasta hâlsizlik, yaygın ağrı, güneş hassasiyeti ve yanaklarında kızarıklık
yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede solukluk ve malar raş tespit ediliyor. Laboratuvar
tetkiklerinde; idrar tahlilinde hematüri, kan sayımında lökosit: 3.600/mm3, lenfosit: 900/mm3. Hb:
11,4 g/dL, MCV: 83 fL ve trombosit: 140.000/mm3 tespit ediliyor. Serolojik testlerde; ANA: 1/320 titrede
homojen boyanma özelliğinde, anti-dsDNA (+) bulunuyor.
Bu hastada aşağıdaki kas iskelet sistemi bulgularından hangisinin görülmesi en az olasıdır?
A) Artralji
B) Miyalji
C) Miyozit
D) Eroziv artrit
E) Aseptik nekroz
Genç kadın hasta + fotosensivite + malar raş + hematüri + lökopeni + lenfositopeni + trombositopeni + ANA
pozitifliği + anti-dsDNA pozitifliği ... SLE tanısını koydurur. SLE'de eroziv artrit görülmez.
Cevap D
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 262
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25.
I. Aşırı alkol tüketimi
II. Yeni başlangıçlı yüksek doz allopürinol tedavisi
III. Yağsız süt tüketimi
IV. Amlodipin kullanımı
V. Tiyazid grubu diüretik kullanımı
Yukarıdakilerden hangilerinin gut atağına yol açması en olasıdır?
A) I, Il ve IV
B) I, lI ve V
C) I, III ve IV
D) II, III ve V
E) Ill, IV ve V
GUT atağına yol açan durumlar;
Gut için predispozisyon yaratan durumlar:
Et ve et ürünleri ve deniz mamulleri
tüketimi

Obezite

Yeni başlangıçlı yüksek doz
allopürinol tedavisi

Alkol tüketimi

Diyabet

Tiyazid diüretik kullanımı

Genetik yatkınlık (SLC2A9 and ABCG2 Cerrahi
genleri) ve aile öyküsü bulunması

Düşük doz aspirin kullanımı

Metabolik sendrom

Asidoz

Travma

Açlık

PTE, MI, SVO

Enfeksiyonlar
Cevap B

Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 295, 296

26. Glomerüllerden filtre edilen sodyum ve suyun en büyük kısmının geri elmildiği nefron kısmı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proksimal kıvrımlı tübül
B) Distal kıvrımlı tübül
C) Toplayıcı kanallar
D) Henle'nin inen kolu
E) Henle'nin kalın çıkan kolu
Herşeyi prokimal tubul yapar. ABY ve KBY de en çok etkilenen tubuldur. Bu cümleler derslerde hep
vurguladığımız cümleler. En fazla mitokondri olup en fazla ATP harcayan tubuldur. Suyunda en fazla geri
emildiği yerdir.
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1.

En fazla sıvı ve elektrolitin geri emildiği yerdir.

2. Na, K, CI, Ca, PO4, HCO3 aktif transport ya da ko-transport ile emilirler.
3.

Insülin, growth hormon, β2-microglobulin ve albümin absorptifendositoz ile proksimaltübüldeabsorbe
edilir ve asidik lizozomlarda parçalanır. CLCN5 klor geninde mutasyon bu proteinlerin
elektifabsorbsiyonun bozulduğu Dent Hastalığına yol açar.

4.

Ammoniagenezin gerçekleştiği yerdir.

5.

Aktif D vitamini sentezi proksimaltübülde olur.

6. ATP bağımlı transporter P-glikoproteinproksimaltübülde yüksek oranda eksprese edilir, kolşisin,
digoksin, takrolimus ve bazı kemoterapötiklerinsekresyonunu sağlar.
7.

Proksimaltübül suya geçirgendir. (aquaporin 1 aracılığıyla, ADH dan bağımsızdır)

8. Su ve solüt emilimi birlikte olduğundan ozmolaritedeğişmez. İzoozmatik (280-290 mOsm/L). Tübüler
sistemde ultrafiltratozmolaritesinin serum ozmolaritesine en yakın olduğu yerdir.
Cevap A
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 541, 542

27. Genellikle sadece mikroskopik hematüri ile seyreden; hipertansiyon, böbrek işlev bozukluğu veya
proteinüriye yol açmayan ve çoğunlukla iyi seyirli olan böbrek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fabry hastalığı
B) Fibriler-immünotaktoid glomerülopati
C) İnce bazal membran hastalığı
D) Nail-patella sendromu
E) Alport sendromu
Bu soruda yine şıkladan yapılabilecek orta zorlukta bir soru.
Alport sağırlık artı KBY
Fabry depo hatalığı anjiokeratom artı KBY ve kardiyomyopati
Nail patella –FSGS ile seyreden konjenital bir durum ve belirgin nefrotik sendrom
Fibriler-immünotaktoid glomerülopati-Fibriler glomerülopatilerde mezangiyum veya glomerüler bazal
membranda mikrofibril ya da mikrotübüllerin birikimi görülür. Bu grupta fibriler glomerülonefrit (FGN)
ve immünotaktoid glomerülopati (ITG) yer almaktadır. FGN yaygın, rastgele dağılmış, demetleşmeyen
mikrofibrillerin birikimi ile karakterizedir. Kongo kırmızısı ve Tiyoflavin gibi amiloid boyalarıyla boyanma
görülmez. Böbrek tutulumu proteinüri ile ortaya çıkar. Proteinüriye sıklıkla aşikâr ya da mikroskopik
hematüri, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği eşlik eder.
İnce membran hastalığı ise yavaş seyirli mikroskobik hematüri ile seyreden ılımlı nadir bir hastalıktır.
Cevap C
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, Sayfa 443
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28. Hemodiyaliz hastalarında eritropoez uyarıcı ajanlarla (eritropoietin) tedaviye yetersiz yanıtın en sık
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir eksikliği
B) Hiperparatiroidizm
C) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü kullanımı
D) Anti-eritropoietin antikorları oluşumu
E) Hemoliz
KBY hastalarında hep vurguladığımız sevindiğimiz sorulardan birisi. Epo direncinin en sık nedeni Demir
eksikliği. Demir depoları dolmadan Epo işe yaramayacaktır.
Cevap A
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 584
Referans: Infotus Dahiliye Soru Bankası, Sayfa 623, Soru 21, 22

29. Bakım evine yerleştirilen ve hiçbir komorbid hastalığı olmayan 73 yaşındaki geriatrik bir hastaya
aşağıdaki aşılardan hangisinin uygulanması öncelikli değildir?
A) İnfluenza
B) Pnömokok
C) Hepatit B
D) Difteri
E) Tetanoz
Yetişkin aşılama şemaları yine üzerinde durduğumuz son yıllarda çok soru getiren kısımlardan birisi.
Erişikinde geriatrij hastada hep B aşısı öncelikli değildir.
ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA ŞEMASI
Aşı

19-21 yaş

Grip

Suçiçeği

27-49 yaş

50-64 yaş

Bir kez Tdap, 10 yılda bir Td
1 veya 2 doz
2 doz

RZV (rekombinant
zoster)

2 doz

Veya ZVL (canlı zoster)

veya 1 doz

HPV-kadın

Başlama yaşına göre 2 veya 3 doz

HPV-erkek

Başlama yaşına göre 2 veya 3 doz

PCV13
PPSV23

1 doz
Endikasyona göre 1 veya 2 doz

HapA

Endikasyona göre 1 veya 2 doz

HepB

3 doz

MenACWY
MenB

≥65 yaş

Her yıl

Tdap veya Td
KKK

22-26 yaş

1 doz

Endikasyona göre 1 veya 2 doz, risk devam ederse 5 yılda bir
Aşıya göre 2 veya 3 doz
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Endikasyona göre 1 veya 3 doz
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İmmunokompetan ≥ 65 Yaşta Pnömokok Aşı Önerileri
• Bir doz 13 yalan konjuge aşı (PCV13)

Hiç aşılanmamışsa

• En az bir yıl sonra polisakkarit aşı (PPSV23)

Eğer daha önce > 65 yaşta PPSV23 yapılmışsa

• ≥ 65 yaşta PPSV23'ten en az bir yıl sonra PCV 13

Grip
Her gebelik
1 Tdap

MMR

Kontrendike

1 veya 2 doz endikasyona bağlı

Suçiceği

Kontrendike

2 doz

1 kez Tdap, 10 yılda bir Td

≥50 yaş, 2 doz RZV

RZV

Veya ≥60 yaş, 1 doz ZVL

Kontrendike

HPV: K

3 doz 26 yaşa dek

2 veya 3 doz 26 yaşa dek

HPV: E

3 doz 26 yaşa dek

2 veya 3 doz 21 yaşa dek

PCV13

1 doz

1 doz

2 veya 3 doz aşıya bağlı
3
doz

Hep B
Endikasyona göre 1-2
doz, 5 yılda 1

MenACWY
Hib

2-3
<26
yaş

1, 2, 3 doz endikasyona bağlı

PPSV23
Hep A

MSM

Yıllık 1 doz

Tdap veya
Td

ZVL

Sağlık çalışını

Dibet

Kronik kc hast

Kalp / akciğer hast.
alkolizm

Terminal böbrek yetmezliği

Aspleni / kompleman
yetmezliği

HIV CD4 ≥200

HIV CD4 <200

• ≥ 65 yaşta PPSV23'ten en az 5 yıl sonra PPSV23

Immunokompromize

Gebelik

<65 yaşta PPSV23 yapılmışsa

Aşı

• En az bir yıl sonra PCV13

3 doz
HSCT

1 doz

MenB
Cevap C
Referans: Vaka Soruları, Sayfa 127
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30. Pemfigus vulgaris'te görülmesi en olası histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiperkeratozis
B) Akantozis
C) Papillomatozis
D) Hipergranülozis
E) Akantolizis
Pemfigus vulgarisin tipik bulgusu desmozomlar birbirinden ayrıldığı için hücreler arası alana sıvı dolması
ve bül oluşmasıdır.
PEMFİGUS
Pemfigus otoimmün kökenli, kronik, büllü bir hastalıktır. En sık orta yaşlarda başlar, cinsler eşit olarak tutulur.
Pemfigusta, intersellüler ara maddeye karşı gelişmiş otoantikorlar vardır. IgG yapısındaki bu otoantikorlar,
antijen–antikor reaksiyonu sonunda intersellüler ara maddeyi eritir, sekonder olarak dezmozomlar kopar
(akantolizis) (TUS). Hücreler arasında oluşan boşluğa serözitenin dolmasıyla bül oluşur.
Klinik:
Pemfigusun dört klinik tipi vardır:
1. Pemfigus vulgaris: Olguların çoğunda lezyonlar ağız mukozasından (TUS) başlar. Ağızdan başlamasa
bile, her olguda ağız lezyonu mutlaka görülür. Oral lezyonlar ağrılıdır ve aylarca devam eder. Vulva
ve konjonktiva gibi mukozalar da tutulabilir. Büller genellikle sağlam deri üzerinde yerleşmişlerdir,
İyileşen erozyonların yerlerinde hiperpigmentasyon kalır. Kaşıntı yoktur. Epidermisin yüzeyel
kısmına uygulanan basınç ile yeni bül oluşur ve bül kaydırma ile epidermisin altında ilerler buna
Nikolsky belirtisi adı verilir (TUS). Tzanck’ın sitolojik muayenesi ile pemfigus vulgaris bülleri içindeki
akantolitik epidermal hücreler görülebilir. Histopatolojisinde, suprabazal yerleşimli akantolitik bül
görülür. İndirekt immünfloresan inceleme intersellüler dokuya karşı oluşmuş IgG tipinde antikorlar,
direkt immünfloresan incelemede epidermisde intersellüler alanlarda IgG birikimi saptanır.
2. Pemfigus vegetans: Daha çok inguinal ve aksillar bölgelere yerleşir.
3. Pemfigus foliaseus: Subkorneal yerleşimli, çok yüzeyel büllerle ile karakterizedir. Histopatolojisinde
granüler tabakanın hemen altında akantolizis görülür. Nikolski fenomeni (+)’tir (TUS)
4. Pemfigus eritematozus (Pemfigus seboreik, Senear – Usher sendromu): Göğüste ve yüzde görülür,
pemphigus foliaseusun seboreik bölgelere lokalize formudur.
Cevap E
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 134

31. Altmış altı yaşındaki erkek hasta, burun kenarında iki yıl önce başlayan ve yavaş yavaş büyüyen
bir lezyon nedeniyle başvuruyor. Dermatolojik muayenede burnun sol lateraline yerleşen, 1 cm çaplı,
üzerinde telanjiektazilerin olduğu, ortası çökük ve ülsere, kenarları daha kabarık, yarı saydam, kubbe
şeklinde, endüre bir nodül görülüyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaposi sarkomu
B) Dermatofibrom
C) Skuamöz hücreli karsinom
D) Bazal hücreli karsinom

L İ Y E
E) Fibroepiteliyal polip

117

Özellikle güneş gören yerlerde uzun sürede gelişen ve telenjektazilerin ve ülserin olduğu nodül sorulunca
ilk seçenek en sık deri tümörü olan BCC olmalıdır.
BCC (Bazal Hücreli Karsinom):
Güneş gören deri bölgelerinde (TUS) sıktır. Epidermis bazal hücrelerinden veya kıl follükülünden köken
alır. Skuamoz Ca da olduğu gibi immun süprese kişilerde veya DNA hasarlarının onarılamadığı kalıtsal
hastalıklarda sıktır. Beyazlarda en sık görülen malign deri tümörüdür. Yavaş büyür, lokal invazyon yapar,
metastaz yapmaz. Muayenede belirgin genişlemiş (telenjiektatik) subepidermal damarlar içeren papül
şeklinde görülürler. Bazı tümörler ülsere olabilir (Rodent ülser.)
Cevap D
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 130

32. Otuz beş yaşındaki kadın hasta, bir aydır akşama doğru artış gösteren göz kapağında düşme ve çift
görme şikâyetleriyle başvuruyor. Otonomik sinir sistemine ait şikâyeti olmayan hastanın nörolojik
muayenesinde sağda pitozis ve dışa bakış kısıtlılığı dışında anormal bulgu saptanmıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsküler distrofi
B) Myastenia gravis
C) Eaton-Lambert sendromu
D) Botulismus
E) Miyotonik distrofi
Yoruldukça artan güçsüzlük, çift görme ve göz kapağında düşme özellikle Myastania Gravis
düşündürmektedir.
MYASTENİA GRAVİS:
Nöromuskuler kavşak hastalığıdır. Otoimmun post–sinaptik asetil kolin reseptörlerine karşı gelişmiş antikor vardır.
Tekrarlayıcı hareketlerle artan kas güçsüzlüğü ve antikolinesterazlarla bu güçsüzlüğün düzelmesi tipiktir. Her yaşta
başlayabilir. 20–40 yaş kadınlarda sıktır. %8–10 timoma ile birliktedir.
Hastalık çoğu zaman okuler belirtilerle en sık olarakda tek taraflı pitozisle başlar. Daha sonra çift görme eklenir.
Konuşma güçlüğü, yutma güçlüğü, çiğneme güçlüğü, solunum güçlüğü bulber bulgulardır.
Tanıda antikolinesteraz ilaçlardan yararlanılır. Edrofonyum klorid (Tensilon) enjekte edilir. Gözle görülür
iyileşme (pitozda düzelme) varsa test pozitiftir. Bunun dışında asetilkolin antikorları, EMG tanıda kullanılır.
Tedavide asetilkolinesteraz inhibitörleri (Pridostigmin), steroidler, plazmaferez, immun supresifler,
azotioprin, IgG, timektomi uygulanabilir.
*MG ‘de ilk bulgu tek taraflı olan pitozisdir.
Cevap B
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa: 31
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33. Otuz dört haftalık gebe olan 29 yaşındaki kadın hasta, özellikle sabaha karşı olan sağ elinde ağrı,
uyuşma ve güçsüzlük yakınmalarıyla başvuruyor. Son iki aydır şikâyetleri artan hastanın nörolojik
muayenesinde iki yanlı Tinel ve Phalen testleri pozitif, sağ başparmak abdüksiyon kuvveti 4/5
düzeyinde saptanıyor.
Bu hastada etkilenmesi en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Posterior interosseöz
B) Radiyal
C) Mediyan
D) Ulnar
E) Muskulokutanöz
Gebe olan bir hastada ellerde ağrı ve uyuma şikayeti ile soruluyor, Tinnel ve Phalen testi tuzak nöropatiler
için önemli testlerdir. En sık median sinir etkilenmesi beklenir.
Karpal tünel sendromu
Etiyolojik faktörler arasında romatoid artrit, akromegali, hipotiroidi, amiloid, sıvı retansiyonu, gebelik
sayılabilir. Duyu kaybı ve tenar atrofi görülür. N. medianus lezyonu olur. Tedavide lokal hidrokortizon,
diüretik, dekompresyon ameliyatları uygulanır.
Muayenede Tinnel, Phalen ve Ters Phalen tetleri pozitif olarak saptanır. Tanıda EMG en iyi yöntemdir.
TUZAK NÖROPARİLER
Sinir

Yer

Sendrom

Median

Bilek

Karpal tünel sendromu

Median

Dirsek

Pronator sendrom

Median

Ön kol

Anterior interosseus sendromu

Ulnar

Dirsek

Kubital sendrom

Ulnar

Bilek

Guyon sendromu

Radial

Ön kol

Posterior interosseus sendrom

İnterosseus

Ön kol

Frashe sendromu

Brakial pleksus

Boyun

Torasik outlet sendromu

Siyatik

Kalça

Priformis sendromu

Proneus profundus

Bacak

Anterior tibial sendrom

Tibialis posterior

Ayak bileği

Tarsal tünel sendromu

Lat. femoral kuantöz

İnguinal ligament

Maraljia parestetika

Cevap C
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 31

34. Altmış yaşındaki hasta akut gelişen görme bozukluğu ile başvuruyor. Beyin görüntülemesinde sağ
pariyetal lobda infarkt saptanıyor.
Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi en olasıdır?
A) Bitemporal hemianopsi
B) Sağ homonim inferior kadranopsi
C) Sağ homonim superior kadranopsi
D) Sol homonim inferior kadranopsi

L İ Y E
E) Sol homonim superior kadranopsi
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SVO nedeniyle gelen hastada sağ paryatel lobda infark saptanıyor. Optik kiazma nın arkasındaki lezyonlarda
kontralateral homonin hemianopsi olur. Eğer sedece paryatel lob etkilenirse inferior, sadece occipital lob
etkilenirse süperior kadronopsi olacaktır.

Cevap D
Referans: Infotus Anatomi 9. Baskı, Sayfa 483 ve 484
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35. Çok ciddi bir trafik kazasından sonra hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir hastanın,
hastanedeki yatağında, fetüs pozisyonunda yattığı ve arada bir parmak emdiği görülüyor. Hastanın
kaza öncesinde herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmadığı öğreniliyor.
Bu hastanın kazanın şokuyla kullanmaya başladığı ego savunma mekanizması aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?
A) Bedenselleştirme (Somatisation)
B) Baskı (Supression)
C) Gerileme (Regression)
D) Yansıtma (Projection)
E) İçselleştirme (Introjection)
Regresyon: Sıkıntılarla karşılaşılması durumunda bireyin geçmiş dönemlerdeki haz obje ve olaylara dönmesi demektir.
Örnek olarak on beş yaşındaki hasta bir çocuğun, biberon, parmak emmesi, altını ıslatması,
Aileye yeni gelen kardeş nedeniyle, çocuğun yeniden altını ıslatmaya başlaması, biberon emmesi,
EGO’NUN SAVUNMA MEKANİZMALARI
1. BASTIRMA-BASKI (Repression);
2. HAYAL KURMA (Fantazi);
3. ÇÖZÜLME-AYRIŞTIRMA(Dissociation);
4. GERİLEME (Regression);
5. SAPLANMA (Fictation);
6. YERİNİ DOLDURMA-TELAFİ ETME (Compensation);
7. YER DEĞİŞTİRME (Substition-Deplasman);
8. YÜCELTME (Sublimation);
9. USSALLAŞTIRMA-AKLA YAKINLAŞTIRMA (Rationalization);
10. YANSITMA (Projection);
11. İÇE ATIM-İÇEL YANSITMA (İntrojection);
12. BENİMSEME-MODEL ALMA-ÖRNEK EDİNME (İdentification);
13. BOYUN EĞME (Submission);
14. ÇEVİRME-DÖNDÜRME (Konversiyon);
15. YADSIMA-İNKAR ETME-YALANLAMAK (Negation);
16. SEMBOLLEŞTİRME (Symbolisation);
17. İKİLİ DUYGU (Ambivalance, Reaction- Formation);
Cevap C

36. Otuz yedi yaşındaki kadın hasta, içinden belli bir sayıya kadar tekrar tekrar sayma, ellerini sayarak
yıkama, banyoda her gün üç saat kalma yakınmalarıyla başvuruyor.
Günlük işlerini yapmakta büyük zorluk çektiğini, aile ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini ifade eden bu
hastaya aşağıdaki ilaçlardan hangisinin başlanması uygun değildir?
A) Fluvoksamin
B) Sitalopram
C) Bupropion
D) Paroksetin

L İ Y E
E) Klomipramin
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Soruda belirtilen hastanın tanısı ‘OBSESİF–KOMPULSİF BOZUKLUK’ tur. Klomipromin en etkili ilaç olmakla
beraber, SSRI’lar sıklıkla kullanılır.
Bupropion Nikotin bağımlılığının tedavisinde kullanılır.
Bupropion
Yapıca amfetaminlere benzer. Bu yüzden sedasyon yapmaz. Hatta, Eksitasyon, ajitasyon ve konvülzan
özelliği vardır. Bupropion özellikle nikotin bağımlılığının tedavisinde kullanılır. Seksüel disfonksiyon
yapmayan antidepresandır.
Nikotin Bağımlılığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Bupropiyon
Vareniklin
Sitisin
Cevap C
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 198

37. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisinde kriyoterapi kontrendikedir?
A) Bursit
B) Raynaud fenomeni
C) Kas spazmı
D) Tendinit
E) Miyofasiyal tetik nokta
Raynaud fenomeninde soğuğa maruziyet sonrası tetiklenme tipiktir. Dolayısıyla soğuk uygulanması
kontrendikedir.
VAZOSPASTİK HASTALIKLAR
Daha çok üst ekstremiteleri tutar ve sıklıkla küçük palmar ve digital arterle arteriollerde episotik
vazokonstriksiyonla seyreder.
Belirtileri ağrı, duyu kaybı, soğukluk ve bazen deri ülseri şeklindedir
Raynould hastalığı:
Sıklıkla el parmaklarında, bazen ayaklarda episotik olarak görülen vazokonstriksiyondur. Soğuk ve
emosyonel uyaranlar olayı başlatabilir.
Etkilenen parmaklar renk değişikliği gösterir.
Vazospazm sonrası siyanoz gelişir. En son gelişen ise reaktif hiperemiye bağlı gelişen kızarıklıktır.
Cevap B
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 226
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38. Belirli bir bölgede ve belirli bir süre içerisinde izlenen örnek gruptaki bireylerde, etkene maruz
kalanlardaki insidans hızının etkene maruz kalmayanlardaki insidans hızına bölünmesi ile elde
edilen ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atfedilen risk
B) Rölatif risk
C) Tahmini rölatif risk
D) Atak hızı
E) Fatalite
Rölatif risk kohort çalışmalarında etkene maruz kalanların insidansının maruz kalmayanlara oranlanması
ile elde edilir.
KOHORT (NEDEN => SONUÇ) PROSPEKTİF
Belirli bir zamanda ortak bir etkenle karşılaşan kişilerden oluşan bir grub (Kohort grubu) ile bu etkene
maruz kalmamış kişilerin (kontrol grubu) prospektif (ileriye yönelik) izlenmesidir.
Bu iki grup belirli bir süre izlenerek her bir grup için hastalıkların insidansları hesaplanır. Araştırma sonuçları
(hastalık veya ölüm sıklığı) farklılık gösteriyorsa bu farklılık. istatistik yöntemleriyle incelenerek bu etkenle
hastalık ya da ölüm arasında nedensel ilişki açığa konulur.
Kohort grubu bellirli bir özelliği (yaş. iş. aynı etkenle karşılaşma. aynı hastalığı geçirme. aynı yöntemle
tedavi edilme. aynı bölgede yaşama gibi) paylaşan kişilerden seçilir.
Araştırma süresi araştırılacak hastalığın latent dönemi ile ilişkilidir.
* Geçmişte kayıtlar çok düzenli tutulmuş ise kayıtlar üzerinden ancak yine nedenden (sağlıklı kişilerden)
hastalığa doğru bir izlem yapılabilir. Retrospektif olarak insidans hesaplanabilir ki bu “Retrospektif Kohort”
araştırmasıdır.
Kohort araştırmalarındaki ölçütler;
Etkene özel insidanslar
1. Etken (+) insidans: Etkenle karşılaşıp hasta olanların sayısı/ etkenle karşılaşanların sayısı
2. Etken (–) insidans: Etkenle karşılaşmayıp hasta olanların sayısı/ etkenle karşılaşmayanların sayısı
Rölatif risk (risk ratio–oranı): Etkenle karşılaşanların insidansı
			

Etkenle karşılaşmayanların insidansı

Atfedilen risk: [etken (+) insidans] – [etken (–) insidans] (yani etkenle karşılaşanların insidansından. etkenle
karşılaşmayanların insidansının çıkarılması ile elde edilir).
Toplam insidans: Yeni vaka sayısı /risk altındaki sağlam kişi sayısı
Cevap B
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa: 110

39. "Sengstaken-Blakemore" tüpü aşağıdaki durumların hangisinde kullanılır?
A) Özofagus varis kanamasına müdahalede
B) Alt gastrointestinal kanamalara müdahalede
C) Sigmoid kolon obstrüksiyonunu açmada
D) Koledokolitiyaziste inflamasyon sonucu tıkanan kanalı açmada
E) Konjenital duodenal atrezi vakalarının tedavisinde
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VARİS KANAMASI YÖNETİMİ-ağrısız masif üst GIS kanaması -en sık sirozda ölüm nedeni
Klinik prezentasyon: varis kanaması, SM, asit, ensefalopati şeklinde olabilir. Umblikal ven de dilate olabilir
ve buna bağlı üfürüm duyulabilir (Cruvalier–baumgarten işareti)
Varis kanaması:
Portal hipertansiyonun başlangıç semptomlarındandır. Kesin tanı endoskopi ile konur.
Primer profilaksi: Sirozu olan hastada henüz kanamamış küçük varislerin tedavisinde sadece Beta–bloker
kullanılır.
Akut varis kanaması episodu: Tedavide somatostatin ve analogları, balon tamponad veya endoskopik
skleroterapi ya da band ligasyonu (en etkin yöntem) kullanılır. Durdurulamayan kanamalarda öncelikle TİPSS
(transvenöz intrahepatik portosistemik şant) tercih edilir. Hasta Child C siroz veya porta ven trombozu varsa
cerrahi seçilir. Cerrahide distal splenorenal veya portokaval şant (uç–yan yada mezokaval) veya özefagus
transseksiyonu yapılabilir.
Akut varis kanamasının medikal tedavisi vazokonstriktif ajanların, genellikle somatostatin veya oktreotidin
kullanımını içerir. Balon tamponadı (Sengstaken-Blakemore tüpü veya Minnesota tüpü) hemen endoskopik
tedavi alamayan veya endoskopik tedavi öncesinde stabilizasyona ihtiyaç duyan hastalarda kullanılabilir.
Kanamanın kontrolü vakaların büyük çoğunluğunda sağlanabilir; ancak, eğer kesin endoskopik
tedavi uygulanmadıysa, kanama hastaların çoğunda tekrarlar. Bu hastalarda doğrudan bir splanchnic
vazokonstriktör olan oktreotid, sürekli infüzyonla verilir. **
Cevap A
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa: 676

40. Yirmi beş yaşındaki erkek hasta, sağ kolunda ağrı ve yanma şikâyetleri ile acil servise getiriliyor.
Öyküsünden denizde yüzerken bir anda sağ koluna balığa benzeyen hareketli bir cismin çarptığı
öğreniliyor. Fizik muayenesinde sağ kolda hiperemi ve minimal ödem olduğu tespit ediliyor.
Hastanın vital bulguları stabilize edildikten sonra; kızarık ve ağrılı koluna aşağıdaki lokal tedavi
yaklaşımlarından hangisinin yapılması en uygundur?
A) Etkilenen bölge oksijenli su ile yıkanmalı
B) Etkilenen bölge sıcak suya sokulmalı
C) Etkilenen bölgeye topikal miyorelaksan uygulanmalı
D) Etkilenen bölge %5 dekstroz solüsyonu ile yıkanmalı
E) Etkilenen bölgeye aloe vera krem uygulanmalı
Değişik bir soru.. Balık benzeri bir cisim travması ile karşılaşınca en uygun yöntem sorgulanıyor.
Günümüzde önerilen standart yaklaşım, hastanın tolere edebileceği en yüksek sıcaklıktaki (42–
45°C), kaynamayan suyun içinde etkilenen yerin 30-90 dakika veya ağrı kaybolana dek daldırılarak
bekletilmesidir. Yaygın olarak kabul edilen bu uygulanma herhangi bir randomize kontrollü klinik çalışmaya
dayanmamaktadır.
Cevap B
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41. Aşağıdakilerden hangisi, tüm vücut kemik sintigrafisinde "superscan” görüntü bulgusu oluşturmaz?
A) Prostat kanseri yaygın kemik metastazı
B) Meme kanseri yaygın kemik metastazı
C) Renal osteodistrofi
D) Multipl miyelom
E) Osteomalazi
Aktivitenin tüm vücutta homojen olarak artış göstermesine Süperscan görüntü bulgusu denir. Yaygın kemik
metastazlarında sıklıkla gözlenir. Renal osteodistrofi ve osteomalazi benzer klinik gösterir, yapım yönüne
denge bozulduğu için sintigrafide homojen bir artış görülebilir.
Multiple myelomda litik lezyonlar vardır. Litik lezyonlar lokal olarak tutulduğu için sğperscan görüntüsü
vermez.
Multiple Myelom
40–60 yaşlarında görülür. Lomber, sakral vertebralar ve kostalarda ağrı yapar. Radyolojik olarak kemiklerde
ZIMBA delikleri şeklinde litik lezyon vardır. Kemik kırıklarına neden olur. (Ağrıların sebebi bu kırıklardır)
Lezyonlar en sık kafatası ve pelvis kemiklerindedir.
Metastatik Kemik Tümörleri
Kemiğe metastaz kadında en sık MEME erkekte ise PROSTAT CA’dan gelir. 1.5 yaşın altında en sık
NÖROBLASTOM’dur. Metastatik kemik tümörlerinin hepsi OSTEOLİTİKtir, istisna PROSTAT CA metastazı
sıklıkla osteoblastiktir. (TUS)
Cevap D
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa: 161

42. Kafa travması geçirmiş ve pariyetal kemikte kırığı olan bir hastada, aksiyel bilgisayarlı tomografi
kesitinde, pariyetal kemik komşuluğunda, konkavitesi serebral parankime doğru izlenen kanama tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subdural kanama
B) Subaraknoid kanama
C) Parankimal kanama
D) Epidural kanama
E) Parafalsin kanama
Soruda kritik olan 2 bilgi var birincisi konkavitesi serebral parankime olması demek, hilal şeklinde bir
görüntü oluşacaktır. Konveksitesi serebral parankime olarak sorulsaydı lens şeklinde bir görüntü sorulmuş
ve cevabı epidural hematom olacaktı. Hilal şeklinde olduğu ve özellikle paryetal kemik kırıklarında görüldüğü
için doğru cevap subdural hematomdur.
SUBDURAL HEMATOM
Dura ile araknoid arasındaki köprü venlerin yırtılması sonucu oluşan kanamadır. Oluşumundan genellikle
akselerasyon–deselerasyon (kamçı) hareketleri sorumludur. Subdural hematomlar, kafa travmalarından
sonra en sık ortaya çıkan hematomlardır.
Akut form: İlk 24–72 saat içinde görülür.

L İ Y E

Kronik Form: 3–10 gün içinde görülür
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Kronik subdural hematom genellikle infant dönemde ve yaşlılarda (Alzheimer hastalığı), alkoliklerde görülür.
Genellikle küçük bir travmadan günler sonra görülebilir. Hematomu çevrelemek üzere durameterden bir
membran gelişir. Bu yapıya neomembran (yeni membran) denilir.
Bu hastalarda unutkanlık, demans, kişilik değişiklikleri, bilinç düzeyinde dalgalanma, KİBAS bulgu ve
belirtileri, kitle etkisi artınca hemiparezi, bazende hemipleji olur.
EPİDURAL HEMATOM
Kranium ile dura arasında kan birikmesidir. Vakaların %90’ında kafatasında lineer kırık vardır. En sık orta
meningeal arterden kanama olur. Klinik daha hızlı gelişir. Genellikle temporal kemik kırıklarında görülürler.
Kliniğinde travmadan sonra şuurun açık olduğu kısa bir dönemden sonra ilerleyici şuur kaybı gelişir
(Lusid interval). Epidural hematom, en acil intraserebral kanama çeşitidir. Hızlı şekilde drene edilmez ise
intraserebral herniasyon, beyin sapı basısı nedeniyle ölüm meydana gelir.
Tedavisi cerrahi olarak hematomun boşaltılmasıdır.

Cevap A
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa: 46-47
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Siz zaman kaybetmeyin diye hocalarımız çok emek verdi...

Güncelliğini kaybetmiş sorulara ve gereksiz bilgi yüküne son veriyoruz...
Tüm soruların ayrıntılı açıklamaları ve video çözümleri bu seride...
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ÖSYM Onaylı Orjinal Sorular
Ayrıntılı Açıklamaları ve Videolu Çözümleri

2021 Eylül TUS Soru ve Çözümleri dahildir.

PEDİATRİ
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
43. Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocuklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çoğunun zeka puanı normalin üstündedir.
B) Genetik ve çevresel nedenlerden ötürü görülme sıklığı artar.
C) Takıntılı davranışlar ve stereotipik hareketler görülebilir.
D) Hiperleksi (erken yaşta okuma) görülebilir.
E) Sıklıkla konuşmama ya da geç konuşma nedeniyle kliniğe başvururlar.
Otizm spektrum bozukluğunda çoğunlukla zeka puanı normalin üzerinde değildir.
Otizm spektrum bozukluğu:
• Erken çocukluk döneminde başlayan bir öğrenme ve gelişimsel bozukluk olan bir nörobiyolojik
bozukluktur.

• Tekrarlayıcı davranışlar ve sterotipik hareketler ile birlikte görülen sosyal iletişimle bozulma ile
karakterizedir.
Epidemiyoloji:

• Erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülür.
• İkizlerde birinde varsa diğerinde risk artmıştır.
Etiyoloji:
• Genetik ve çevresel faktörler rol almaktadır.

• Genetik faktörler:
ᵒ 15q11.2 veya 16p11.2 kromozomlarda delesyon veya duplikasyon gösterilebilir.
ᵒ Birliktelik gösterdiği genetik sendromlar: Fragile X, Down, Smith-Lemli-Opitz, Rett, Angelman,
Timothy, Joubert, CHARGE sendromu olup, bazı metabolik hastalıklar (Fenilketonüri) ve
mitokondrial hastalıklarada eşlik edebilir.

• Çevresel risk faktörleri: Materyal obezite/aşırı tartı, bir önceki gebelik ile aradaki intervalin kısa
olması, prematur doğum, prenatal infeksiyon (Rubella, CMV)

• Epigenetik değişiklikler etiyolojide rol almaktadır.
• Aşı veya aşılardaki koruyucu maddelerle ilişkisi gösterilememiştir.
Klinik:

• Temel olarak iki temel davranışsal sorun görülür ve geniş bir klinik yelpazesi vardır.
• Sosyal iletişim/etkileşimde sorunlar: Göz teması kurmama, sosyal gülümsemenin olmaması, vücut
dilini kullanmama ve anlamama, jestleri anlamama ve tepki vermeme, iletişim kurmada sorunlar,
duygularını paylaşamama, iletişim kurmama, iletişimde yetersizlik, anlamsız tepkiler verme, hayali
oyunlar oynamama, akranlarıyla oynamama, akranlarıyla iletişim kurmama, arkadaşlık kurmama,
ismine tepki vermemesi, ..vb

• Tekrarlanan ve takıntılı davranışlar: motor davranışlar, sterotipik hareketler, konuşmalar, hareketler,
nesneler kullanma, ısrarcı davranışlar, sabit ilgi alanları, bazı ses veya kokulara aşırı tepki veya
tepkisizlik davranışı
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• Dil gelişimi problemleri: Konuşamama, konuşmada gecikme, ekolali, palilali.. vb
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• Dönen cisimlere ilgide artış, sallanma hareketi, ellerde çırpınma, anlamsız sesler çıkarma görülebilir.
• Otizmli çocukların çoğunda zeka puanları düşüktür.
Ayırıcı tanı:
• Konuşma bozukluğu

•
•
•
•
•
•
•
•

Zihinsel engellilik veya yaygın gelişimsel gecikme
İşitme kaybı
Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu
Sosyal anksiyete
Reaktif bağlanma bozukluğu
Obsesif-kompulsif bozukluk
Sterotipik hareket bozukluğu

Landau Kleffner sendromu
Komorbit durumlar:
• Gelişimsel hastalıklar: Zihinsel engellilik, konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite
bozukluğu, tik bozuklukları, motor anormallikler

• Medikal sorunlar: Gastrointestinal sorunlar, epilepsi, immun bozukluklar, genetik bozukluklar, uyku
bozuklukları

• Psikiyatrik hastalıklar: Depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk, psikiyatrik sorunlar,
madde kullanım sorunları, yeme bozuklukları

• Kişilik bozuklukları: Paranoid, şizoid, şizotipal, borderline, obsesif-kompulsif, kaçan kişilik
bozuklukları

• Davranış sorunları: Agresif, kendine zarar veren, pika, suisidal davranışlar
Tarama:

• 18 ve 24. aylarda yapılması önerilir.
• Tarama testi olarak MCHAT-R/FU (Modified Checklist for Autism, Revised/Follow-Up Interview) testi
kullanılır.

• MCHAT-R/FU 16-30 aylarda kullanılabilir.
Klinik yaklaşım:
• Fizik muayene: Dismorfik özellikler, kan tonusu ve refleksler, baş çevresi, tuberoskleroz için wood
lambası ile muayene

• Tanı testleri:
ᵒ Kromozomal mikroarray testi (bütün olgularda), Frajil X DNA (erkeklerde), işitme testi, kurşun
ᵒ

ᵒ

düzeyi (pikası olan çocuklarda)
Ek genetik testler:

-

Kız çocuklarında Frajil X DNA (X’e bağlı zeka geriliği, tremor, ataksi veya prematüre ovaryen
yetersizlik olan kızlarda) çalışılır.

-

MeCP2 sekansı (kızlarda),

-

Karyotip analizi (kromozomal mikroarray testinde bir sonuç elde edilemediğinde)

PTEN mutasyonu (baş çevresi >2,5 SD),
MeCP2 delesyon/duplikasyon (gelişim geriliği, salya akması, solunumsal enfeksiyon ve
hipotonisi olan erkeklerde),

Ek tanısal testler: EEG, kranial MR, metabolik testler

Tedavi:

• Eğitim/rehabilitasyon tedavisi
• Farmakolojik tedavisi

P E D İ
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ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ

Hiperaktivite ve/veya dikkat eksikliği: Stimülanlar, alfa-2 agonistler, selektif norepinefrin geri
alım inhibitörleri
Anksiyete: Selektif seratonin geri alım inhibitörleri
İrritabilite: Atipik antipsikotikler (risperidon, aripiprazol)
İnsomnia: Melatonin
Cevap A

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 27, Küçük Stajlar Notu

44.
I. Prematurite
Il. Günde 800 mL'den fazla inek sütü tüketimi
III. Siyanotik konjenital kalp hastalığı
Çocuklarda demir eksikliği oluşmasında yukarıdakilerden hangileri risk faktörüdür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Ill
D) Il ve Ill
E) I, Il ve Ill
Demir eksikliği anemisi için risk faktörleri:
• En önemli risk faktörü yetersiz demir alımıdır, yani nutrisyonel eksikliktir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prematurite
Düşük doğum ağırlığı
Perinatal kanama
İnek sütü kullanımı (>500 ml/gün)
Kan kaybı
Siyanotik konjenital kalp hastalıkları
İnfeksiyonlar (Necator americanus ve Ankilostoma duodonale, H. pylori)
GİS kan kaybı sebepleri: Meckel divertikülü, inflamatuar kolit, İBH, peptik ülser, kronik diyareler
Pulmoner hemosideroz
Cevap E

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 188
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45. Üç yaşındaki kız çocuk göz çevresinde ve dudaklarda şişlik, solunum sıkıntısı yakınmalarıyla getiriliyor.
Anjiyoödem düşünülen çocuğun fizik muayenesinde ürtikerinin olmadığı görülüyor.
Bu çocukta olası tanı için ilk istenecek tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serum C4 düzeyi
B) Serum triptaz düzeyi
C) Serum histamin düzeyi
D) Total IgE düzeyi
E) İnhaler alerjen paneli
Anjioödemde serum C4 düzeyinde düşüklük görülür.
Herediter anjioödemde serum C4 düzeyi tarama testi olarak kullanılır ve düzeyi düşük saptanır. Atak
döneminde ise hem serum C4 düzeyi, hem de serum C2 düzeyi düşüktür.
Cevap A
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 432, 433

46. T regülatuvar hücrelerin gelişim ve fonksiyonlarını bozan mutasyonlar sonucunda erken başlangıçlı
egzama, otoimmün hastalıklar (tip I diyabet ve hipotiroidi) ve enteropatiyle karakterize X'e bağlı
geçiş gösteren primer immün yetmezlik hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) CD25 eksikliği
B) Omenn sendromu
C) IPEX sendromu
D) STAT5b eksikliği
E) Otoimmün lenfoproliferatif sendrom (ALPS)
İmmun–disregülasyon, poliendokrinopati, enteropati, X–linked (İPEX) sendromu:
• FOXP3 gen mutasyonudur. Scurfin protein eksikliği olur. CD4+CD25+ regulator T hücre gelişimi için
gereklidir. Eksikliğinde anormal T hücre aktivasyonu olur.

•
•
•
•

İlk haftalarda diare belirgin olur. Egzema benzeri döküntüler olur.
Endokrin bozukluk; Tip I DM, hipo–hipertiroidi olur.
Otoimmün sorunlar (Coombs pozitif hemolitik anemi, trombositopeni) görülür.

T hücre baskılamak için siklosporin, sirolimus, takrolimus gibi ajanlar kullanılabilse de KİT tek
küratif tedavidir.
Cevap C
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 413

47. Serotonin sendromunda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en az olasıdır?
A) Diyare
B) Hipertermi
C) Miyoklonus
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E) Hipoaktif refleksler
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Seratonin sendromu:
SSRI, lityum, MAO inhibitörleri, linezolid, tramadol, meperidin ve dekstrometorfan intoksikasyonlarında
görülebilir.
• Hipertermi, taşikardi, hipertansiyon veya hipotansiyon (otonomik instabilite)

•
•
•
•
•

Ajitasyon, konfüzyon, koma
Pupiller dilate
Diaforez
Barsak sesleri, hareketleri artmış
Nöromüsküler hipereksitabilite: Klonus, hiperrefleksi (alt ekstremite>üst ekstremite)
Cevap E

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 353

48. Ergenlik döneminde aşağıdakilerden hangisinin cinsiyet kimlik hoşnutsuzluğu ile ilişkilendirilmesi
en az olasıdır?
A) Obezite ve yeme bozuklukları
B) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
C) Depresyon ve intihar girişimi
D) Madde kullanımı
E) Kişilik bozukluğu
Cinsiyet kimlik hoşnutsuzluğu/Cinsiyet disforisi:
• Kişinin yaşadığı veya dışa vurduğu cinsel kimlik ile kişi için doğumdaki anatomi ve biyolojisine
dayalı belirlenen cinsiyet/doğum cinsiyeti kimliği arasında uyuşmazlık olarak tanımlanır. Bu
hoşnutsuzluğun en az 6 ay sürmesi durumudur.

• Nedeni net olarak bilinmiyor. Fakat biyolojik, çevresel ve kültürel etkilerin (biyo-psiko-sosyal)
karmaşık şekilde etkileşimi sonucu ortaya çıktığı öne sürülmektedir.

• Bu çocuklarda; sözlü veya fiziksel taciz, akademik zorluklar, okul bırakma, yasadışı yollardan
hormon ve silikon sağlama, madde kullanımı, iş bulmada zorlanma, evsizlik, seks işçiliği veya
köleliği, HIV/cinsel yolla bulaşan hastalıklar, obezite, depresyon ve intihar sıklığı artmıştır.
Cevap E

49. Dokuz yaşındaki erkek hastada; mental retardasyon, kaba yüz görünümü, dil büyüklüğü, eklem
kontraktürleri, iskelet deformiteleri, Karaciğer ve dalak büyüklüğü saptanıyor.
Bu hastada en olası kalıtsal metabolik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenilketonüri
B) Glikojen depo hastalığı
C) Alkaptonüri
D) Mukopolisakkaridoz
E) Tay-Sachs hastalığı
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Mukopolisakkaridozlarda klinik bulgular:
• Mental retardasyon (olmayan I–S, IV, VI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaba yüz (olmayan IV)
Korneal bulanıklık (olmayan II, III)
Viseromegali (olmayan IV)
Kısa boy (olmayan III)
Eklem kontraktürü (olmayan III)
Dysostosis multiplex
Lökosit inklüzyonu (olmayan IV)
Mukopolisakkaridüri
Diğer bulgular: Kalp kapakçık tutulumu ve kardiyomiyopati, HSM, fıtıklar, uyku apne sendromu, kor
pulmonale, spinal kord kompresyonu, sağırlık, hidrosefali ve hidrops fetalis.
Mukopolisakkaridoz tipleri

Manifestasyon

I–H

I–S

II

III

IV

VI

VII

Mental kusur

+

–

±

+

–

–

±

Kaba yüz

+

(+)

+

+

–

+

±

Korneal bulanıklık

+

+

–

–

(+)

+

±

Viseromegali

+

(+)

+

(+)

–

+

+

Kısa boy

+

(+)

+

–

+

+

+

Eklem kontraktüri

+

+

+

–

–

+

+

Dysostosis multiplex

+

(+)

+

(+)

+

+

+

Lökosit inklüzyonu

+

(+)

+

+

–

+

+

Mukopolisakkaridüri

+

+

+

+

+

+

+
Cevap D

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 394

50. Hiperamonemi nedeniyle metabolik hastalık düşünülen ve kan gazı analizi değerleri pH: 7,52, pCO2: 21
mmHg ve HCO3- : 22 mEq/L olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi en olasıdır?
A) Yağ asidi oksidasyon bozuklukları
B) Üre döngüsü bozuklukları
C) Mitokondriyal hastalıklar
D) Glukoneogenez bozuklukları
E) Organik asidemiler
Hiperamonyemi ve metabolik alkalozu olan bir yenidoğanda en olası metabolik hastalık üre siklus defektidir.
Hiperamonemi:
• Hiperamonyemi ana kriteri plazma amonyağının yüksek olmasıdır.

• Hiperamonyemide doğumsal nedenler: En sık genetik neden üre siklus bozukluklarıdır.
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Üre döngüsü defektleri:
• En sık eksikliği görülen enzim defekti ornitin transkarbamilaz (OTC) eksikliğidir. OTC enzim eksikliği
X’e bağlı kalıtım gösterir. Hiperamonyemili erkek bebekte metabolik alkaloz, plazma düşük sitrülin,
yüksek üriner orotat atılımı ile tanınır.

• Yenidoğan dönemi klinik bulgular: Doğumdan 24 saat sonra sepsis bulguları görülür. Kan gazında
alkaloz görülür. Tedavisiz olgular serebral ve pulmoner kanama ile kaybedilir. Yaşayanlarda nörolojik
sekeller (spastik quadriparezi, konvülziyon) kalır.

• Laboratuvar bulguları: Belirgin amonyak yüksek, üre/BUN düşük. Sıklıkla respiratuar / metabolik
alkaloz görülür. OTC eksikliğinde orotik asit artışı vardır.
Hiperamonyemi nedenleri:
Üre siklus defektleri

Organik asidemiler

Diğer

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Karbamil fosfat sentetaz (CPS)
eksikliği
Ornitin transkarbamilaz (OTC)
eksikliği
Argininosuksinat sentetaz (AS)
eksikliği
Argininosüksinat liyaz (AL)
eksikliği
Arginaz eksikliği
N–Asetilglutamat sentetaz
eksikliği

•
•
•

Propionik asidemi
Metilmalonik asidemi
İsovalerik asidemi
Beta-ketotiolaz eksikliği
Multipl karboksilaz
eksikliği
Medium–chain fatty acid
acyl CoA dehidrogenaz
eksikliği
Glutarik asidemi tip II
3–Hidroksi–3–
metilglutarik asiduri

•

•
•

Lisinurik protein
intoleransı
Hiperamonyemi–
Hiperornitinemi–
Homositrullinemi
sendromu
Geçici neonatal
hiperamonyemi
Konjenital hiperinsülinemi
ve hiperamonyemi

Cevap B
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 363, 375, 376

51.
I. Doğumdan hemen sonra anne ve bebeğin ten tene teması sağlanmalıdır.
II. Bebeğin 24 saatte en az 8-12 kez anneyi emmesi sağlanmalıdır.
III. Bebeğin beslenmesi, hastaneden taburcu olduktan 48-72 saat sonra hekim tarafından
değerlendirilmelidir.
IV. Bebeğin ağlamasını önlemek için ilk haftalardan itibaren emzik verilmesinin sakıncası yoktur.
Yenidoğan bir bebeğin anne sütü ile beslenmesini desteklemek için yukarıdaki önerilerden hangileri
uygundur?
A) I ve Ill
B) Il ve IV
C) I ve Il
D) I ve IV
E) ll, Ill ve IV

• Bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmesi ve 2 yaşına kadar anne sütünün devam
edilmesi önerilir.
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• Doğumdan hemen sonra anne ile bebeğin ten tene teması sağlanmalıdır.
• Bebek doğum sonrası en kısa zamanda (ilk yarım saatte) emzirilmeye başlanmalıdır.
• Doğru emzirme: Bebek memeye doğru yerleştirilip doyana ve memeyi kendisi bırakana kadar
memede tutulursa, hem ön sütü hem de son sütü alır. Anne her emzirmede bebeğine her iki
memeyi de vermelidir. Birinci meme tamamen boşaltıldıktan sonra ikinci memeye geçilir. Eğer bir
meme ile beslenmiş ise, bir sonraki emzirmede diğer meme verilmelidir. Eğer İki meme verilmişse
son emzirmede en son hangi memeyi verdiyse bir sonraki emzirmede o memeden emzirmeye
başlamalıdır. Göğüslerde süt yapımını artıran en önemli etken bebeğin sık aralarla ve uygun teknik
ile emzirilmesidir.
Anne sütünün yeterli olduğunu gösteren parametreler:
• Günde en az 8- 12 kere emzirme,

• Günde 6’dan fazla idrarının olması,
• Tartı alımının (ilk 6 ay için ayda en az 500 gram) yeterli olmasıdır.
Başarılı emzirme için on adım (WHO-UNICEF ortak bildirisi)
Doğum ve yenidoğan servisleri olan tüm sağlık kuruluşları aşağıdaki ilkelere uymalıdır:
• Sağlık personeline düzenli olarak iletilen yazılı bir emzirme politikası
• Gerekli becerileri sağlık personeline kazandırmak için eğitim programı
• Gebelikte emzirmenin yararları ve uygulaması hakkında kadının bilgilendirilmesi
• Doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirmeye başlaması için anneye yardım etmek
• Anneye nasıl emzireceğini, bebeklerden ayrı kaldıklarında süt salgılanmasını nasıl sürdüreceğini
göstermek
• Tıbbi bir gereksinim olmadıkça yenidoğana anne sütü dışında herhangi bir yiyecek veya içecek vermemek
• Anne ve bebeğin 24 saat aynı odada kalmasını sağlamak “rooming-in”
• Bebeğin isteğine bağlı emzirmeyi özendirmek
• Anne sütü ile beslenen bebeklere biberon veya yalancı emzik vermemek.
• Emzirme destek gruplarının oluşmasını ve annelerin hastaneden çıkar çıkmaz bu organizasyonlara
başvurmasını sağlamak.
Cevap C
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 34

52. Rh uyuşmazlığı olan bir çiftte doğum sonrası anneye uygulanacak en uygun koruyucu yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bebeğin kan grubuna bakılmaksızın anneye hemen anti-D immünoglobulin G yapılır.
B) Bebek kan grubu Rh (+) ise anneye anti-D immünoglobulin G yapılır.
C) Bebekte direkt Coombs (+) ise anneye anti-D immünoglobulin G yapılır.
D) Annede indirekt Coombs (+) ise anneye anti-D immünoglobulin G yapılır.
E) Bebekte sarılık görülürse anneye anti-D immünoglobulin G yapılır.

• Rh negatif bir anne ile Rh pozitif bir babanın bebekleri eğer Rh pozitif ise Rh uyuşmazlığını önlemek
için anneye doğumdan sonra ilk 72 saat içinde anti D immunglobulin uygulanır.

• Rh uygunluzluğunda profilaksi: Rh negatif anneye 300 mcg (1 ml) anti D Ig (RhoGAM) IM olarak 72
saat içinde yapılır.
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Cevap B

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 271
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53. Aşağıdaki standart oksijen tedavi yöntemlerinden hangisi ile hastaya en yüksek seviyede oksijen
konsantrasyonu (FiO2) sunulabilir?
A) Nazal kanül
B) Basit oksijen maskesi
C) Ventüri maske
D) Geri solumasız oksijen maskesi
E) Geri solumalı oksijen maskesi
Hastaya en yüksek seviyede oksijen konsantrasyonu (FiO2) verme yöntemi rezervuarlı geri solumasız oksijen
maskesidir.
Solunum sıkıntısında oksijen verme yöntemleri:
Nazal kanül, basit oksijen maskesi, geri solumalı rezervuarlı oksijen maskesi, geri solumasız rezervuarlı
oksijen maskesi ve oksijen başlığı ile verilebilir.
Bunların içinde en yüksek oksijen konsantrasyonuna ulaşım sağlayan yani en yüksek FiO2’ye ulaşım
sağlayan geri solumasız rezervuarlı oksijen maskesidir.
•

Nazal kanül: Minimal oksijen verilmesi gerektiği durumlarda tercih edilir. FiO2 güvenli olarak
belirlenemez. 4 L/dk’dan fazla akım verildiğinde nazofarinksi irrite eder.

•

Basit oksijen maskesi: Akım hızı: 6-10 L/dk ile, FiO2: %35-60 sağlar.

•

Kısmı geri solumalı rezervuarlı oksijen maskesi: Akım hızı 10-12 L/dk ile, FiO2 %50-60 sağlar.

•

Geri solumasız rezervuarlı oksijen maskesi: Akım hızı 10-12 L/dk ile, FiO2 %95 sağlanabilir.
Cevap D

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 342

54. Önceden sağlıklı 10 yaşındaki erkek çocuk son iki gündür 39 0C'yi bulan ateş, vücudunda eritematöz
döküntü, hâlsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma ve dolaşım bozukluğu bulgularıyla getiriliyor.
Tetkiklerinde; Hb 11 g/dL, lökosit sayısı 4.180/mm3, mutlak nötrofil sayısı 3.000/mm3, mutlak lenfosit
sayısı 1.100/mm3, trombosit sayısı 354.000/mm3, CRP 190 mg/L, albümin 2,6 g/dL, kardiyak troponin
350 ng/L (normal 0-52 ng/L), ferritin 550 ng/mL (normal 7-140 ng/mL) saptanıyor. PA akciğer grafisi
normal olan çocuğun babasının bir ay önce COVID-19 enfeksiyonu geçirdiği öğreniliyor. Hastanın
COVID-19 RT-PCR testi negatif ve anti-SARS-CoV-2 total antikoru pozitif olarak bulunuyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Steven-Johnson sendromu
B) Pulmoner emboli
C) Çocuklarda çoklu sistemik inflamatuvar sendrom
D) Meningokoksemi
E) Ağır pnömoni
10 yaşında erkek çocuk; ateş, döküntü, halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma, dolaşım bozukluğu mevcut.
Laboratuvarında sınırda anemi, lökosit sayısı alt sınırda (nötrofil hakimiyetinde), lenfopeni, akut faz reaktanı
artmış, hipoalbuminemisi, troponin yüksekliği, ferritin yüksekliği saptanan ve anti-SARS-CoV2 antikorları
pozitif ise en olası tanı MİS-C’dir, yani çocukluk çağı multisistemik inflamatuvar sendromdur.
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MIS-C (Çocukluk çağı Multisistemik İnflamatuvar Sendrom)
(COVID-19 ile Olası İlişkili Çoklu Sistemik İnflamatuvar Sendrom)
1. 0-21 yaş arası ve
2. 24 saatten uzun süren, >38.0 0C ölçülmüş veya ailenin ateş varlığını bildirimi ve
3. Laboratuvar tetkiklerinde inflamasyon kanıtı (en az 2 veya daha fazla kanıt varlığı)
Yüksek CRP
Yüksek eritrosit sedimentasyon hızı
Yüksek fibrinojen
Yuksek prokalsitonin
Yüksek D-dimer
Yüksek ferritin
Yüksek LDH
Yüksek IL-6 seviyesi
Artmış nötrofil sayısı
Lenfopeni
Hipoalbuminemi ve
4. Hastaneye yatış gerektirecek ağır hastalık tablosu ve
5. Çoklu organ sistem tutulumu (en az 2 veya daha fazlasının varlığı)
Kardiyovasküler (şok, yüksek troponin, yüksek BNP, anormal EKO bulguları, aritmi)
Solunum (pnömoni ARDS, pulmoner emboli)
Böbrek (böbrek yetmezliği)
Nörolojik (konvülziyon, inme, aseptik menenjit)
Hematolojik (koagulopati, yüksek D-dimer düzeyi)
Gastrointestinal (yüksek karaciğer enzimleri, ishal, ileus)
Dermatolojik (eritrodermi, mukozit, diğer döküntü) ve
6. Alternatif başka tanı olmaması (bakteriyel sepsis, enterövlrüs enfeksiyonu gibi miyokardit ile ilişkili
enfeksiyonlar, stafilokoksik veya streptokoksik toksik şok sendromları gibi) ve
7. Geçirilmiş veya yeni geçirilmekte oları SARS-CoV-2 enfeksiyorı kanıtı (aşağıdakilerden en az birisinin
varlığı)
SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği
SARS-CoV-2 seroloji pozitifliği
SARS-CoV-2 antijen pozitifliği
Semptomların başlamasından önceki 4 hafta içerisinde SARS-CoV-2 pozitif olgu teması
CRP: C-reaktif protein; LDH: Laktat dehidrogenaz; IL: Interlökin; BNP: Beyin natriüretik peptid:
EKO: Ekokardiyografi; ARDS: Akut solunum sıkıntısı sendromu;
SAAS-CoV-2: Severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2; RT-PCA: Gerçek zamanili-polimeraz zincir
reaksiyonu.

Cevap C
Referans: Kamp Notu/Slayt
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55. Çocukluk çağı zehirlenmeleri ile ilgili aşağıdaki zehirlenme etkeni - antidot eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Organofosfat — Atropin
B) İzoniazid — Piridoksin
C) Metanol — Fomepizol
D) Beta blokör — Glukagon
E) Salisilat— N-asetilsistein
N-asetil sistein parasetamol zehirlenmesinin antidotudur.
Antidotlar:
Zehirlenmelerde antidot tedavisi
Asetoaminofen

N–asetilsistein

Antikolinerjik

Fizositigmin

Benzodiazepin

Flumazenil

Beta bloker

Glukagon

Kalsiyum kanal blokeri

İnsulin veya kalsiyum tuzları

Karbonmonoksit

Oksijen

Siyanid

Amil nitrat veya sodyum nitrat veya sodyum tiyosülfat veya
hidroksikobalamin

Digitaller

Digoksin bağlayıcı antikorlar (Digibind, digifab)

Etilen glikol, metanol

Fomepizol, yoksa etanol verilir.

Demir

Deferoksamin

İzoniazid

Piridoksin

Kurşun ve diğer ağır metaller
(arsenik, inorganik civa)

BAL (Dimerkaprol),
Kalsiyum disodyum EDTA
Dimerkaptosüksinik asit (DMSA, Süksimer)

Methemoglobulinemi

Metilen mavisi (%1)

Opioidler

Nalokson

Organofosfatlar

Pralidoksim

Salisilatlar

Sodyum bikarbonat

Sülfonüreler

Oktreotid

Trisiklik antidepresanlar

Sodyum bikarbonat

Karadul örümcek ısırması

Latrodectus antivenin

Distonik reaksiyon

Difenhidramin ve/veya benztropin

Florid, kalsiyum kanal blokeri

Kalsiyum tuzları

Heparin

Protamin

Metotreksat, TMP/SMX, primetamin

Folinik asit

Sodyum kanal blokerleri (trisiklik
antideprasan, tip 1 antiaritmik)

Sodyum bikarbonat

Cevap E

A T R İ
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56. Ateş ve bacakta şişlik yakınmalarıyla getirilen 9 yaşındaki erkek çocuğun öyküsünden bir hafta
önce bacağına çivi battığı, iki gün sonra batma bölgesinde şişlik, kızarıklık ve akıntı geliştiği ve bu
yakınmalarla başvurduğu sağlık kuruluşunda kültür alınarak antibiyotik içeren bir krem verildiği, ama
tedaviye rağmen yakınmalarının arttığı öğreniliyor. Hastanın sağlık kayıtlarından yara kültüründe
metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ürediği görülüyor.
Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki antibiyotiklerin hangisi tercih edilmez?
A) Trimetoprim-sulfametoksazol
B) Klindamisin
C) Tetrasiklin
D) Linezolid
E) Sefazolin
Sefazolin MRSA tedavisinde tercih edilen bir antibiyotik değildir.
Sefalosporinlerden MRSA’ya etkili olan 5. kuşak seftarolindir.
MRSA’ya bağlı cilt enfeksiyonlarının tedavisinde tercih edilecek antibiyotikler:
• Lokal: Mupirosin, tetrasiklin (8 yaş altı kullanılmaz)

• Oral: Klindamisin, trimetoprim+sulfametaksazol, linezolid
• Parenteral: Vankomisin, Linezolid, Daptomisin, Klindamisin, Trimetoprim+sulfametaksazol
Cevap E
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 113
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, sayfa 281
Referans: Infotus Mikrobiyoloji 8. Baskı, sayfa 28

57. Iki gündür olan ateş, boğaz ağrısı, stridor, öksürük ve kanlı burun akıntısı yakınmalarıyla getirilen
9 yaşındaki erkek çocuğun fizik incelemesinde yumuşak damak ve tonsillerin üzerinde gri renkte
membran ve boynunda yaygın şişlik olduğu görülüyor. Öyküsünden en son 4 aylıkken aşı yapıldığı,
altta yatan herhangi bir hastalığının olmadığı öğretiliyor. Solunum yolu obstrüksiyonu değerlendirmesi
için Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları konsültasyonu isteniyor.
Konsültasyon bekleyen bu çocuk için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin ilk olarak tercih edilmesi
en uygundur?
A) Eritromisin başlanması
B) Difteri antitoksini yapılması
C) Sefaleksin başlanması
D) Difteri-tetanoz aşısı yapılması
E) Prokain penisilin G başlanması
Solunum sıkıntısı olmayan difteri düşünülen bir çocukta ilk verilmesi gereken tedavi antitoksin
uygulanmasıdır.
Difteri:
Etiyoloji: Corynebacterium diphtheria; Çin harflerine benzeyen, metakromatik cisimcikler içeren, kapsülsüz
ve hareketsiz, gram (+) bir basildir.
Epidemiyoloji: En sık damlacık yolu ile bulaşır. Solunum sekresyonları ile direkt temas veya deri lezyonlarından
da bulaşabilir. Bakterinin ekztoksinleri protein sentezini inhibe ederek nekroza ve psödomembranların
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oluşumuna neden olur. Deri ve mukozalarda yüzeyel tutulum yapar. Bakteriyemi nadirdir. Toksin bir kez
dokuya tutunduktan sonra nötralize edilemez. Yumuşak damakta paralizi lokal etki ile erken dönemde
görülür.
Klinik:

• Solunum yolu difterisi:
Tonsil ve farinks difterisi: çocuklarda en sık görülen klinik tablodur. Boğaz ağrısı (en erken
semptom), ateş (olguların yarısında), bazen disfaji, seste kabalaşma-kısıklık, halsizlik, baş ağrısı
gibi semptomlarda olabilir. Farinks ve yumuşak damakta kirli beyaz renkte zarlar vardır. Zarların
kaldırılınca kanar. Boyunda ki lenf bezleri aşırı şişmiştir (boğa boynu).
Burun difterisi: Küçük çocuklarda burun tutulumu sıktır. Önce seröz, mükoz sonra da pürülan ve
kanlı akıntı olur. Yabancı cisim ve sifilizle karışabilir.
Laringeal difteri: Ciddi solunum sıkıntısı olur. Laringoskopi ile tanı konulur.
Kutanöz difteri: yavaş seyirli iyleşmeyen ülserler vardır. İmpetigo ile birlikte olabilir.

•
• Diğer enfeksiyon yerleri difterisi: Nadiren diğer mukokutanöz yerlerde (eksternal otit, konjunktivit
ve vulvovajinit) enfeksiyon yapar.
Tanı:

•
•
•
•
•

Sürüntü örneğinin çini mürekkebiyle boyanmasıbakteri şekli belirlenir.
Albert-Neiser boyası ile Ernst-Babes çisimcikleri
Loeffler serumuna kültür Bakteri üretilir.
İmmunodifüzyon ve elek testi ile Toksin gösterilir Tanıda değerlidir.
Schick testi Difteriye duyarlılık testi

Tedavi:

• Difteri antitoksini: Bağlanmış toksinlere etkili değildir.
• Antibiyotik: 10 gün süre ile penisilin ya da eritromisin verilir. Temaslılarda; boğaz kültürü pozitif ve
aşısı yoksa antitoksin ile birlikte penisilin verilir.

• Hastalık kalcı bağışıklık yapmadığından tedaviden bir ay sonra aşılamaya başlanmalıdır.
Cevap B
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 115

58. Kırk haftalık takipsiz gebelik sonrası, normal spontan vajinal yolla doğan kız bebekte ilk 24 saatte
solunum sıkıntısı olduğu izleniyor.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin bu çocukta solunum sıkıntısına neden olması en az olasıdır?
A) Primer siliyer diskinezi
B) Kistik fibrozis
C) Konjenital sürfaktan metabolizma bozuklukları
D) Diyafragma hernisi
E) Konjenital pnömoni
Kistik fibrozis hastalığı yenidoğan döneminde bebekte solunum sıkıntısına neden olmaz.
Primer siliyer diskinez, konjenital sulfaktan metabolizma bozuklukları, diafragma hernisi ve konjenital
pnömoni ise yenidoğan döneminde bebekte solunum sıkıntısına neden olması beklenir.
Kistik fibrozis yenidoğan döneminde gastrointestinal bulgular ile klinik bulgu verir.
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Kistik fibrozis:
• Otozomal resesif geçer. Beyaz ırktaki hayatı tehdit eden en sık görülen genetik hastalıktır.

• Kistik fibroz geni 7. kromozomun uzun kolu üzerinde kistik fibroz transmembran regülatuar
(CFTR) proteini kodlar. CFTR, cAMP ile uyarılan klor kanalıdır. Dünyada en sık görülen mutasyon
DeltaF508’dir. (fenilalanin delesyonu)
Patogenez:
• CFTR ile uyarılan Cl ve su sekresyonu bozuktur (mukus koyulaşır).

• Buna karşın Na absorbsiyonu (apikal amiloride hassas Na kanalı ve bazolateral Na/KAPTaz ile) ve
onu izleyerek su absorbsiyonu artmıştır (mukus koyulaşır)

• Hücre içi Ca ile aktive olan Cl kanalları sağlamdır.
• Patolojik olayların nedenleri:
ᵒ Müköz sekresyonların temizlenmesindeki yetersizlik (mukosiliyer klirens bozukluğu)
ᵒ Müköz sekresyonlarda su oranının azalması (yapışkan mukus)
ᵒ Terde ve diğer vücut sıvılarında tuz oranında artış
ᵒ Solunum sistemine sınırlı kronik enfeksiyon varlığı
• Ekrin ter bezleri, parotis bezinde patolojik değişiklikler olmaz.
• Akciğerdeki en erken değişik mukus birikimi ve küçük hava yolu inflamasyonu ile karakterize
bronşiyolittir. Zamanla bronşit gelişir. Goblet hücreleri ve submukozal bezlerde hiperplazi ve
hipertrofi vardır. Bronşektazi, amfizem ve büller gelişir. İnterstisyel tutulum belirgin değildir.
Pulmoner arterlerde medial hipertrofi (PHT nedeni) bronşial arterlerde kıvrımlı görünüm
(hemoptiziye eğilim) vardır.
Klinik bulgular:
• En sık akut veya tekrarlayan respiratuar semptomlardır. Sonra büyüme gelişme geriliği, anormal
dışkılama, mekonyum ileusu ve intestinal obstriksiyon gelir. En az hepatobiliyer hastalık görülür.

• Nazal polip ve sinüzitte az görülen diğer geliş bulgularıdır.
• Solunum sistemi: tutulumu gidişi belirleyen en önemli parametredir. En sık ölüm nedeni solunum
sistemi tutulumudur. Tekrarlayan enfeksiyonlar, bronşektazi, atelektazi ve hemoptizi ve cor
pulmonale görülür. Erkeklerde, pankreas tutulumu olmayanlarda ve nadir bazı mutasyonlarda
(R117H) AC daha az tutulur. Erken dönemde obstriktif AC hastalığı, geç dönemde restriktif AC
hastalığına ait bulgular saptanır.

• Gastrointestinal sistem: Yenidoğanda mekonyum ileusu; mekonyum çıkışında gecikme (>24– 48
saat), karın distansiyonu ve kusma vardır. Ayakta direkt batın grafisinde (ADBG) hava sıvı seviyeleri,
dilate anslar ve alt ortada buzlu cam görüntüsü saptanır. Mekonyum peritoniti; intrauterin dönemde
perforasyona bağlıdır. Peritoneal kalsifikasyonlar saptanır. Mekenyum tıkaç sendromu (ileustan
daha az spesifiktir) ve büyük çocuklarda ileoalobstriksiyon (mekonyum ileus ekivalanı) olabilir.

• Pankreas tutulumu: Pankreas yetersizliği ve tekrarlayan pankreatitler görülür. Ekzokrin pankreas
yetmezliği çoğunda gelişir. Malabsorbsiyon (kronik ishal, karın şişliği, yağlı ve kötü kokulu gayta,
rektal prolapsus) ve gelişme geriliğine yol açar. Yağda eriyen vitamin eksikliklerine ait bulgular
çıkar. Endokrin pankreas yetmezliğine bağlı DM gelişir. Ancak ketoasidoz nadirdir. Ekzokrin
pankreas yetersizliği için fekal elastaz –1 ve kanda immun reaktif tripsinojen ölçümü yapılır.
Endokrin yetersizlik için OGTT (daha güvenilir) ve HbA1C kullanılır.

• Biliyer sistem: Uzamış yenidğan sarılığı, biliyer siroz, portal hipertansiyon ve safra taşları görülür.
Yenidoğanda hepatit benzeri tablo ve masif hepatomegali (steatoz nedeniyle) olabilir. Karaciğer
hastalığı genotipten bağımsızdır. Mekonyum ileusu ve pankreas yetersizliği ile birlikteliği sıktır.
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• Genitoüriner sistem: Pubertede gecikme olur. Azospermi (Wolf kanal gelişim kusuru), amenore,
azalmış fertilite saptanır.

• Ter bezleri: Terde artmış tuz kaybı nedeni ile özellikle sıcak veya gastroenterit sırasında
dehidratasyon gelişir.
Cevap B
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 513, 514

59. Bebekliğinden bu yana tekrarlayan bronşiyolit yakınmaları olan ve hışıltı nedeniyle izleme alınan 3
yaşındaki erkek çocuk kreşe başlayınca yakınmalarının artması nedeniyle getiriliyor.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu çocuktaki yakınmaların ilkokul çağında devam etmesine yol açması
en az olasıdır?
A) Annede astım olması
B) Çocukta alerjik rinit olması
C) Çocukta atopik dermatit olması
D) Çocukta besin alerjisi olması
E) Çocukta adenoid vejetasyon olması
Tekrarlayan hışıltı atakları olan çocukta okul döneminde şikayetlerinin devam etmesini saptamada astım
prediktif indeksi kullanılır.
Astım prediktif indeksi
Major:
• Ailede astım varlığı
• Hastada egzema varlığı
• İnhale allerjen duyarlılığı
Minör:
• ÜSYE ile bağıntısız hışıltı
• >%4 serum eozinofili
• Doktor tanılı alerjik rinit varlığı
• Besin alerjen duyarlaşması
Rekürren vizing/öksürük olan küçük çocuklar için persistan astım için en güçlü prediktör alerji varlığıdır.

Cevap E
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 425
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60. On beş yaşındaki kız çocuk tekrarlayan demir eksikliği anemisi nedeniyle değerlendirildiğinde
âdet kanamalarının uzun sürdüğü ve çok miktarda olduğu, cildinin çabuk morardığı, aralıklı burun
kanamalarının olduğu ve annesinin de âdet kanamalarının fazla olduğu öğreniliyor.
Kanama zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzun olan bu hasta için en olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemofili
B) von Willebrand hastalığı
C) Glanzmann trombastenisi
D) Bernard-Soulier sendromu
E) Afibrinojenemi
Kanama bozukluğu olan ve tetkiklerinde kanama zamanı ve aPTT uzaması varsa en olası tanı von Willebrand
hastalığıdır.
von Willebrand hastalığı:
• En sık herediter kanama diyatezidir.

• Otozomal (çoğu OD) geçer ancak kadınlar daha çok etkilenir.
• Genellikle mukokutenöz kanamalar dikkati çeker. Burun kanaması, dişeti kanması, uzamış adet
kanaması, menoraji veya cerrahi girişim sonrası kanama görülür. Derin kanama ve hemartroz
nadirdir.

• vWF eksikliğinde kanama zamanı ve aPTT uzar.
vWh klinik tipleri:
Tip I vWH (En sık tip): vWF kısmi eksikliği söz konusudur. OD geçer.
• Klinik: hafif veya orta şiddette mukozal kanamalar, menoraji, epistaksis olur. vWF akut faz
reaktanıdır, streste, gebelikte artar. Apendektomi ve doğum sırasında kanama olmaz. Kanamalar
tipik olarak tonsillektomi ve estetik cerrahi sonrasıdır.
Tip II vWH: vWF yapısal bozukluğu söz konusudur.
• Tip 2A/2B/2M: OD geçer. Tip 2N: OR geçer.

• Tip 2N’de faktör VIII bağlanma yerinde defekt olur, otozomal hemofili de denir.
• Tip 2B’de devamlı veya intermittan trombositopeni.
• Klinik: hafif veya orta şiddette mukozal kanamalar
Tip III vWH (En ağır tip): vWF’ün tam eksikliği söz konusudur. OR geçerlidir.
• Klinik: Ağır mukozal kanamalar+kas–iskelet kanamaları, erken dönemde semptomatik olur.
Trombositik Tip (Psödo) vWH: trombosit yüzey Gp Ib reseptör bozukluğudur.
• Glikoprotein Ib reseptör hiperfonksiyonedir ve vWF’e spontan bağlanıp aynı Tip IIB gibi
trombositopeni yapabilir.
vWH Tedavi:
• Dezmopressin (DDAVP): asıl endikasyon Tip1 vWH’dır. Tip3 vWH’da etkisizdir.

• Antifibrinolitikler: Lokal kanamalarda kullanılır. Epsilon aminokaproik asit ve transenksamik asit
gibi.

• Prednizolon: Üriner ve akut hemartrozda kullanılabilir.
• Büyük multimer içeren vWF konsantreleri
• Kriyopresipitat
Cevap B
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 209
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61. On iki yaşındaki kız çocuk bir aydır devam eden aralıklı baş ağrısı, son günlerde olan bulanık ve alanın
yarısını görme yakınmalarıyla getiriliyor. Boy kısalığı olan çocukta pubertenin başlamadığı saptanıyor.
Beyin tomografisinde hipofiz bölgesinde kalsifikasyon ve kistik alanlar içeren kitle tespit ediliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Astrositom
B) Kraniyofarenjiyom
C) Medülloblastom
D) Retinoblastom
E) Rabdomiyosarkom
Baş ağrısı, görme yakınmaları, boy kısalığı, pubertesi başlamayan 12 yaşındaki bir çocuğunda hipofizer
bölgede kalsifikasyon ve kistik yapı içeren bir kitle saptandığında en olası tanı kraniofaringiomadır.
Kraniofaringioma:
• Rathke kesesi artıklarından gelişir. %95 suprasellar yerleşimlidir.

•
•
•
•

Hipopituitarizm yapan en sık edinsel neden krangiofaringiomadır.
En sık GH (büyüme hormonu) ve gonadotropin salınımı bozulur.
Histolojik olarak selim olmasına rağmen lokalizasyonu dolayısıyla habistir.

KİBAS, boy kısalığı, gecikmiş seksüel matürite ve bitemporal hemianopsi gibi görme sorunları ile
gelirler.
Cevap B
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 577

62. Lenfoma tanısı alan 10 yaşındaki erkek hastada siklofosfamid tedavisi sonrasında idrar miktarında
azalma ve kilo artışı izleniyor. Laboratuvar tetkikinde idrar rengi açık, serum sodyum düzeyi 123 mEq/L,
serum ürik asit düzeyi düşük idrar dansitesi 1.030, serum osmolalitesi düşük ve idrar osmolalitesi
yüksek bulunuyor.
Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diabetes mellitus
B) Diabetes insipidus
C) Uygunsuz ADH sendromu
D) Hiperaldosteronizm
E) Serebral tuz kaybı sendromu
İdrar miktarında azalma, kilo artışı olan bir çocuğun tetkiklerinde; hiponatremi, ürik asit düşüklüğü, idrar
dansitesinde artış, serum osmolalitesinde azalma ve idrar osmolalitesinde artış varsa en olası tanı uygunsuz
ADH sendromudur.
Uygunsuz ADH Sendromu (UADHS):
• Hiponatremi

•
•
•
•
•

Düşük ürik asit
Konsantre idrar (>100 mOsm/kg)
İdrar dansitesi artmıştır

A T R İ
İdrar osmolalitesi artmıştır

Serum osmolalitesi azalmıştır.

143

• Normal veya hafif artmış plazma volümü
• Normal veya artmış idrar sodyumu
Cevap C
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 581

63. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kullanılan, kalp hızını arttırmayan, hücre içi kalsiyum duyarlılığını
arttırarak inotrop etki yapan, ATP duyarlı K+ kanalları üzerinden vazodilatasyon yaparak sistemik ve
pulmoner damar direncini düşüren bir ajandır?
A) Adrenalin
B) Dopamin
C) Milrinon
D) Levosimendan
E) Nesiritit
Levosimendan:
• Troponin C’nin kalsiyuma affinitesini arttıran bir ilaçtır. Böylelikle hücre içi kalsiyum duyarlılığını
arttırarak inotropik etki yapar.

• ATP duyarlı K+ kanalları üzerinden vazodilatasyon yaparak sistemik ve pulmoner damar direncini
düşürür. Yani arteriyo-venodilatatördür.

• Kalp hızını arttırmaz.
• Kalbin iş yükünü azaltır.
Cevap D
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, sayfa 93

64. Otuz birinci gestasyon haftasında normal vajinal yoldan 1.600 g doğan kız bebeğin doğumdan sonra
4. gün yapılan ekokardiyografik incelemesinde hemodinamik olarak önemli duktus arteriozus açıklığı
saptanıyor ve farmakolojik tedavi olarak indometazin verilmesi planlanıyor.
Aşağıdaki durumlardan hangisi bu hastaya intravenöz indometazin başlanması için kontrendikasyon
oluşturmaz?
A) Trombosit sayısının 40.000/mm3 olması
B) Nekrotizan enterokolit bulunması
C) Serum kreatinin düzeyinin 2 mg/dL üzerinde olması
D) Aktif gastrointestinal kanamasının bulunması
E) Ventilatöre bağlı olması
Preterm bebeklerde patent duktus arteriyozus (PDA) medikal kapatılmasında indometazin, ibuprofen ve
parasetamol kullanılmaktadır. Fakat bazı durumlarda indometazin kullanılmaz.
İndometazin kontrendikasyonları: Trombositopeni, kanama bozukluğu, oliguri, kreatin yüksekliği, NEK ve
intestinal perforasyon.
Cevap E
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65. Üç aylık bebek postnatal 2. haftada baslayan sarılık yakınmasıyla getiriliyor. Öyküsünden
ebeveynlerinde akraba evliliği olduğu ve akolik dışkılamasının olmadığı öğrenilen hastanın fizik
muayenesinde sarılık ve hepatomegali; laboratuvar testlerinde direkt hiperbilirubinemi ve transaminaz
düzeylerinde yükseklik saptanıyor. Karaciğer biyopsisinde periportal hepatositlerde Periyodik asitSchiff pozitif diastaz dirençli giobüller görülüyor.
Bu bebeğin tanısında aşağıdaki hastalıklardan hangisi öncelikle düşünülmelidir?
A) Wilson hastalığı
B) Wolman hastalığı
C) Alfa 1-antitripsin eksikliği
D) İlerleyici ailesel intrahepatik kolestaz
E) Glikojen depo hastalığı tip IV
Akraba evliliği olan ve postnatal 2. haftada başlayan sarılık, hepatomegali, direk hiperbilirubinemi, karaciğer
enzimlerinde yükseklik ve karaciğer biyopsisinde PAS pozitif diastaz dirençli globullerin görülmesi olan bir
çocukta en olası tanı alfa-1-antitripsin eksikliğidir.
Alfa–1–antitripsin eksikliği:
• Alfa–1– antitiripsin bir proteaz inhibitörüdür. Eksikliği çocukta en sık karaciğer tutulumuyla,
erişkinde ise akciğer tutulumu görülür. PiZZ allelinde klinik tablo gelişir.

• Klinik: Sarılık (DB), akolik gaita, hepatomegali yaşamın 1. haftasında görülen semptomlardır. Sarılık
2–4 aylarda kaybolur. Karaciğer patolojisi tamamen düzelir veya siroza ve portal hipertansiyona
ilerler.

• Tanı: Protein elektroforezi alfa–1–bandı görülmez. KC biyopsisinde; PAS pozitif diastaz dirençli
globüllerin görülmesi önemlidir.

• Tedavi: KC transplantasyonu küratif bir tedavi yöntemidir.
Cevap C
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 172, 173

66. Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi nedeniyle izlenen 5 yaşındaki kız çocuğun iki yıldır ara ara
cıvık dışkılamasının ve karın ağrısının olduğu, son zamanlarda hâlsizlik yakınmasının belirginleştiği
öğreniliyor. Vücut ağırlığı ve boyu %3-10 aralığında olan hastanın fizik muayenesinde soluk ve karnının
şiş olduğu saptanıyor.
Bu çocuğun tanı yaklaşımında aşağıdaki testlerden hangisinin öncelikle seçilmesi en uygundur?
A) Antigliadin IgA ve IgG antikorları
B) Doku grubu testleri (HLA-DQ)
C) Dışkıda yağ (steatokrit) ölçümü
D) Doku transglutaminaz IgA antikoru ve serum IgA
E) Fekal elastaz-1
Beş yaşındaki bir çocukta, tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi, cıvık dışkılama, karın ağrısı, halsizlik,
tartı ve boy persantillerinin alt sınırlarda olması, solukluk ve karında şişlik varlığında en olası tanı Çölyak
hastalığıdır.
Çölyak hastalığında tarama testi olarak doku transglutaminaz IgA düzeyi kullanılır. Beraberinde de total
IgA düzeyi istenir.
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Çölyak hastalığı:
• Etiyolojisi multigeniktir. En sık HLA DQ2 ve DQ8 ile olmak üzere HLA B8, DR3, DR5–7 de ilgilidir.

• Gluten, glutenin ve gliadin adlı iki protein fraksiyonundan oluşur. Daha çok alfa gliadinin fraksiyonu
mukozalarda hasar yaparak hastalığın klinik özelliklerinin çıkmasına neden olur. Transglutaminazla
çapraz reaksiyon verir. Hastalık buğday, arpa, yulaf ve çavdarda bulunan glutenin gliadin
fraksiyonuna karşı oluşan inflamatuar reaksiyondur. Pirinçte risk azdır. Mısırda risk yoktur.

• Tip 1 DM, tiroidit, adison, primer biliyer siroz, alopesi, sjögren sendromu gibi otoimmun hastalıklarla,
selektif Ig A eksikliği ve Down, Turner ve Williams sendromlarıyla birliktelik sıktır.
Klinik bulgular:
• Tipik prezentasyonu glutenli gıdalar sonrası ishal, karında distansiyon ve büyüme geriliğidir. Ek
gıda ile başlar ise de tanı genellikle 1-2 yaşında konulur.

ᵒ

Barsak bulguları: En sık büyüme geriliği, kronik ishal, kusma, abdominal distansiyon, kas
güçsüzlüğü, anoreksi, irritabilite görülebilir. Nadir olarak ta kabızlık, rektal prolapsus, aftöz
stomatit, intussepsiyon görülür. İlk bulgu sıklıkla ishal, en sık bulgu büyüme geriliğidir.

• Kas zayıflığı, tartı düşüklüğü, abdominal distansiyon ve boy kısalığı ve ödem görülür. Az olarak
çomak parmakta görülür.

• Dışkı soluk, bol miktarda, yağlı ve kokuludur.
• Barsak dışı bulgular:
ᵒ Anemi çoğunluğunda vardır. Genellikle demir eksikliği, nadiren folik asit eksikliğine bağlı
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ

megaloblastiktir. Çocuklarda en sık görülen ekstraintestinal hastalık demire dirençli demir
eksikliği anemisidir.
Boy kısalığı
Puberte gecikmesi
Sekonder hiperparatiroidizm
Nedeni belli olmayan nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar (baş ağrısı, ataksi, periferik
mononörit, miyopati, miyelopati, depresyon, oksipital kalsifikasyonla giden epilepsi).
Diş eti mine hipoplazisi, rikets, osteopeni, osteoporoz, hepatit (karaciğer enzimlerinde artış), artralji–
artrit
Alopesia areata
İdidopatik pulmoner hemosiderozis

Dermatitis herpetiformis
Laboratuar bulguları:
• Karbonhidrat, protein, yağ malabsorbsiyonu

• Antigliadin, antiretikülin, antiendomisyum, doku transglutaminaz antikorları tespit edilir.
• Antiendomisyum IgA (EMA IgA) yapılması ve yorumlanması zordur. Tarama amaçlı kullanılan doku
transgulutaminaz Ig A antikorlarıdır (tTG IgA). İkisinin duyarlılığı ve özgüllüğü yaklaşık eşittir.

• Antiglaidin IgA ve Ig G, antiretikülin Ig A spesifiteleri düşük olduğundan kullanılmaları tavsiye
edilmez.

• Eşlik eden IgA eksikliği olması nedeni ile yanlış negatif sonuçları önlemek için serum Ig A düzeyi
bakılmalıdır. IgA eksiklerde tarama amaçlı doku transglutaminaz Ig G bakılır.

• Total mukoza atrofisine rağmen enterokinaz aktivitesi normaldir.
• Asemptomatik olsalar bile 1° akrabalarında çölyak olanlara, tip 1 DM, selektif Ig A eksikliği,
tiroidit, Down, Turner ve Williams sendromu olanlarda tTG IgA, EMA IgA, HLA DQ2 ve DQ8 ile
değerlendirilmesi önerilir.
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Tanı:

• Kesin tanı biyopsi ile konulur.
• Biyopsi bulguları: Villoz atrofi, kriptalarda genişleme ve uzama (hipertrofi), villus/kripta oranında
azalma, intraepitelyal lenfosit sayısında artma, hücrelerde normal silindirik görünüm yerine
küboidal değişiklikler, nükleusların bazal polarite kaybı saptanır.
Tedavi:

•
•
•
•

Tek tedavisi ömür boyu glutensiz diyet kullanılır.
Diyetten buğday, arpa, çavdar kısıtlanır. Yulaf saf olduğu garanti edilmedikçe güvenilirliği şüphelidir.
Mısır, pirinç, patates yiyebilirler.
Tedavi sonrası klinik yanıt hızlıdır, histolojik düzelme ise geç sürebilir.
Cevap D

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 154, 155

67. Aşağıdakilerden hangisinin çocuklarda fark edilmeyen (insensibl) sıvı kaybını arttırması en az
olasıdır?
A) Prematürite
B) Hiperventilasyon
C) Nemlendirilmiş hava yolu desteği
D) Hipertermi
E) Artmış fiziksel aktivite
Yenidoğanlarda sıvı kaybı çeşitleri:
1. Sensible (hissedilen) kayıp: İdrar ve dışkı yolu ile kayıptır. Özellikli bebeklerde (nazogastrik,
ileostomi, kolostomi, toraks tüpü vb.) üçüncü boşluklardan da sıvı kaybı olabilir.
2.

İnsensible (hissedilmeyen) kayıp: Cilt ve mukozalardan buharlaşmayla kayıptır. 1/3’ü solunum,
2/3’ü cilt yoluyla olur.

•
•

İnsensibl sıvı kaybını arttıran durumlar: Prematurite, açık ısıtıcı, fototerapi, hipertermi, taşipne

İnsensibl sıvı kaybını azaltan durumlar: Nemlendirme, plastik ısı örtüsü, mekanik ventilatörün
nemlendirilmesi
Cevap C
Referans: İnfotus Genel Cerrahi, 8. Baskı, Sayfa 51

68. Çocuklarda dehidratasyonun klinik değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Göz yaşı azalması, göz küresi çöküklüğü
B) Ağız mukoza kuruluğu
C) Cilt turgoru azalması
D) El ayasında renk değişikliği
E) Kilo kaybı
Çocuklarda dehidratasyon klinik değerlendirilmesinde el ayasının renk değişikliği kullanılmaz.
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DEHİDRATASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Semptom
Minimal–yok
Hafif–orta
Ağır
(<3-5%)
(6–9%)
(>9%)
Mental durum
İyi; alert
Normal, halsiz, huzursuz, irritabl Apatik, letarjik, şuur kapalı
Susama
Kalp hızı
Nabız
Solunum
Göz
Göz yaşı
Ağız–dil
Turgor
Kapiller dolum
Ekstremite
İdrar

Normal su içer.
Normal
Normal
Normal
Normal
Var
Nemli
Hemen düzelir
Normal
Sıcak
Normal–azalmış

Susamış, istekle içer
Normal–artmış
Normal– azalmış
Normal, hızlı
Hafif çökmüş
Azalmış
Kuru
<2 sn kısa sürede
Uzamış
Soğuk
Azalmış

İçemez
Taşikardi, çok ağrıda bradikardi
Zayıf, filiform, palpe edilmez
Derin
Belirgin çökmüş
Yok
Kavrulmuş, çok kuru
>2 sn
Çok uzamış, minimal dolum.
Soğuk, alacalı, siyanotik
Minimal
Cevap D

Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 161

69. On üç yaşındaki kız hasta, yanaklarında döküntü, ağız içinde yaralar, sağ dizinde ve el parmak
eklemlerinde şişlik ve ağrı yakınmalarıyla getiriliyor. Fizik muayenesinde kan basıncı 140/90 mmHg,
oral ülserler, malar döküntü, sağ dizde ve her iki el proksimal interfalangial eklemlerde artrit saptanıyor.
Laboratuvar incelemesinde anemi, trombositopeni, yüksek eritrosit sedimentasyon hızı ve normal CRP
düzeyi saptanıyor.
Bu hastada tanı koymak için aşağıdaki testlerden hangisinin istenmesi öncelikli değildir?
A) Antinükleer antikor düzeyi
B) Anti-dsDNA düzeyi
C) İmmünoglobulinlerin düzeyi
D) C3 ve C4 düzeyi
E) Direkt Coombs testi
13 yaşındaki bir kız çocuğunda, yanaklarda döküntü, ağız içinde yaralar ve eklem şikayetleri, muayenede;
hipertansiyon, oral ülserler, malar döküntü, artritleri ve laboratuvarda bisitopeni, ESR artışı ve CRP normal
ise en olası tanı SLE dir.
SLE tanısından immunglobulin düzeyleri bakılması öncelikli testlerden değildir.
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Uluslararası Sistemik Lupus Klinikler İşbirliği (SLICC) tanı kriterleri
Klinik kriterler
İmmunolojik kriterler
1. ANA pozitifliği
1. Akut kutenöz
2. Anti dsDNA antikor pozitifliği
lupus
• Malar döküntü, büllöz lupus, toksik epidermal
3. Anti Smith antikor pozitifliği
nekrolizis SLE varyantı, makülopapüler lupus
4. Antifosfolipit antikor pozitifliği
döküntüsü, fotosensitif lupus döküntüsü, subakut
• Lupus antikoagülan pozitifliği,
kutenöz lupus
Yanlış RPR (rapid plasma
2. Kronik kutenöz lupus
reagin test) antikor pozitifliği,
• Klasik diskoid döküntü, lupus panniküliti, mukozal
antikardiyolin antikor (IgA, IgG,
lupus, lupus eritematozis tumidus, chilblains lupus,
IgM) düzeylerinde orta veya
diskoid lupus/liken planus overlap
yüksek titrede pozitiflik, anti
3. Oral veya nazal ülser
B2 glikoprotein-1 (IgA, IgG, IgM)
4. Skar bırakmayan ülser
pozitifliği
5. Sinovit (≥ 2 eklem)
5. Kompleman düşüklüğü
6. Serozit
• C3, C4 veya CH50 düşüklüğü
• Plörezi veya perikardiyal ağrı (≥ 1 gün), plevral
6. Direk Coombs testi pozitifliği
efüzyon, perikardiyal efüzyon, perikarditin EKG
bulgusu
7. Renal tutulum
• İdrarda eritrosit silendiri
• Protein/kreatinin oranının artması, 24 saatlik idrarda
>0,5 grprotein atılımı
8. Nörolojik tutulum
• Konvülziyon, psikoz, mononöritis mültipleks, myelit,
periferik veya kranial nöropati, akut konfüzyon
9. Hemolitik anemi
10. Lökopeni (<4,000 /mm3) veya lenfopeni (<1,500 /mm3)
11. Trombositopeni (<100,000 /mm3)
SLICC’ye göre SLE tanısı için:
• En az 1 klinik ve en az 1 immunolojik olmak şartıyla, 4 kriterin olması tanı koydurur.
VEYA
• Biyopsi ile renal tutulum varsa ANA veya anti dsDNA pozitifliği tanı için yeterlidir.
Cevap C
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 477, 478
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70. On bir aylık erkek bebek; üç aydır devam eden, ağlamanın ardından morarma, gözlerini bir noktaya
dikme, vücudunda gevşeme olması ve tepki vermemesi nedenleriyle hastaneye getiriliyor. Babasında
da, bebekken benzer atakların olduğu belirtiliyor. Nörolojik muayenesi ve gelişim özelliklerinin normal
olduğu saptanıyor.
Bu hasta için aşağıdaki tetkiklerden hangisinin öncelikli olarak istenmesi en uygundur?
A) Elektroensefalogram
B) Kraniyal magnetik rezonans görüntüleme
C) Holter elektrokardiyografi
D) Kraniyal bilgisayarlı tomografi
E) Hemogram, serum ferritin düzeyi
Nörolojik gelişimi normal olan on aylık bir bebekte; morarma, gözlerini bir noktaya dikme, vücudunda
kasılma ve tepki vermemesi durumunda, nörolojik muayenesi normal ise, babasında da benzer öykü varsa
en olası tanı siyanotik nefes tutma (katılma) nöbetidir.
Katılma nöbetleri (Nefes tutma atakları) süt çocukluğu ve erken çocukluk döneminde görülen nöbeti taklit
eden paroksismalardır. Katılma nöbetinin nedeni demir eksikliği anemisi olabilir. Bunun için hemogram ve
serum ferritin düzeyine bakılması önerilir.
Nefes tutma (Katılma) nöbetleri:
• Siyanotik nöbetler (daha sıktır): 6 ay–5 yaşta görülmekle birlikte 2 yaşında pik yapar. Bebek
sinirlenince veya azarlanınca tetiklenir. Kısa tiz sesli ağlama sonrasında zorlu ekspirasyon ve apne
görülür. Siyanoz, bilinç kaybı, generalize klonik sıçramalar, opistotonus ve bradikardi görülür.
Geceleri olmaz. Demir eksikliği anemisi neden olabilir. EEG normaldir. Ataklar sterotipiktir.

• Soluk nöbetler: Düşme, başını çarpma veya aniden irkilme gibi ağrılı uyarandan sonra nefes
almama, bilinç kaybı, solukluk, hipotonisite, tonik nöbet ve bradikardi veya 2 sn kısa asistoli
görülür. Tedavide atropin kullanılır.
Cevap E
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 303

71. Uyanıkken dokunsal veya işitsel uyaran ile başlayan, tüm vücudunda kasılma ve katılaşma nedeniyle
getirilen yenidoğan bebeğin ek yakınmasının olmadığı ve klonazepam tedavisi ile kasılmalarının
kaybolduğu öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lennox-Gastaut sendromu
B) Miyoklonik epilepsi
C) Hiperekpleksiya
D) Dravet sendromu
E) Paroksismal diskinezi
Hiperekpleksiya (Stiff baby sendromu):
• Bebeklerde görülen nöbeti taklit eden paroksismalardan birisidir. İşitsel, dokunsal veya görsel ani
dış uyaranlara karşı bebekte belirgin irkilme yanıtı, hipertoni, kasılma, katılaşma ile karakterize
nadir görülen non-epileptik paroksismal bir bozukluktur.

PEDİATRİ
P E D İ
• Hiperekpleksia kalıtsal ya da sporadik olarak görülebilir.
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• Hiperekpleksiada nöromotor gelişimin normal ya da normale yakındır.
• Hipertonisitesi gün içinde olurken, uykuda gerilemesi ayırıcı tanıda yol göstericidir.
• Hiperekpleksia klonazepam tedavisine yanıt verir.
Cevap C
Referans: Infotus Pediatri 8. Baskı, sayfa 302

72. Genomda, protein kodlayan dizide meydana gelen bir baz değişimi, ilgili kodonda bir aminoasit
değişikliğine neden oluyorsa bu değişim aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
A) Yanlış anlamlı (missense)
B) Anlamsız (nonsense)
C) Sessiz (silent)
D) Eşanlamlı (synonymous)
E) İnsersiyon (insertion)
Proteini kodlayan dizide meydana gelen bir baz değişimi eğer ilgili kodonda bir aminoasit değişikliğine
neden oluyorsa bu bir yanlış anlamlı (missense) mutasyondur.
Nokta mutasyonları:
• Sessiz (silent) mutasyon: Mutasyon sonucu kod değişir ama kodlanan aminoasit değişmez, aynı
aminoasit kodlanır.

• Yanlış anlamlı (missense) mutasyon: Mutasyon sonucu kod ve kodlanan aminoasit değişir, farklı
aminoasit kodlanır.

• Anlamsız (nonsense) mutasyon: Mutasyon sonucu stop kodonlarından biri oluşur, herhangi bir
aminoasit kodlanmaz.
Cevap A
Referans: İnfotus Biyokimya, 8. Baskı, Sayfa 32
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GENEL CERRAHİ GRUBU
SORULARI ve AÇIKLAMALARI

73. Aşağıdakilerden hangisi yüzeyel insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu tanımı yapılabilmesi için
tanımlanan CDC/NHSN sınıflandırmasındaki kriterlerden biri değildir?
A) İmplant/protez yerleştirilmemiş ise cerrahi girişimden bir ay sonra, implant/protez varlığında bir
yıl içinde gelişmesi
B)

Yüzeyel insizyondan pürülan drenaj varlığı

C)

Yüzeyel insizyondan aseptik olarak elde edilen doku veya sıvı kültüründe mikroorganizma izole
edilmesi

D)

Ağrı veya hassasiyet, lokalize şişlik, kızarıklık ve Isı artışı belirti veya bulgularından en az birisinin
bulunması

E)

Doktor tarafından yüzeyel insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulması

Yüzeysel İnsizyonel Cerrahi Alan İnfeksiyonları
•

Listede yer alan ameliyatlardan 30 gün sonra ortaya çıkan infeksiyon
ve

•

Sadece insizyon cilt ve cilt altı dokusunu tutan
ve

•

Hastada şunlardan en az birinin olduğu
a. yüzeysel insizyondan pürülan akıntı
b. yüzeysel insizyondan aseptik olarak alınmış sıvı veya doku kültüründe mikroorganizma
üremesi
c.

cerrah veya ilgili diğer hekim tarafından bilerek açılmış ve kültür pozitif olan veya kültür
yapılmamış yüzeysel insizyon

ve
hastada şu infeksiyon semptom ve bulgularından en az biri olmalı: ağrı veya hassasiyet,
lokalize şişlik, kızarıklık veya ısı artışı. Kültür negatifse, bu ölçüt karşılanmaz.
d. İlgili cerrah veya ilgili hekimin yüzeysel insizyonel CAİ tanısı koyması

GENEL C
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Surgical Site Infection Criteria
Criterion

Surgical Site Infection (SSI)
Superficial incisional SSI
Must meet the following criteria:
Date of event occurs within 30 days after any NHSN operative procedure (where day 1 =
the procedure date)
AND
involves only skin and subcutaneous tissue of the incision
AND
patient has at least one of the following:
a. purulent drainage from the superficial incision.
b. organism(s) identified from an aseptically-obtained specimen from the
superficial incision or subcutaneous tissue by a culture or non-culture based
microbiologic testing method which is performed for purposes of clinical
diagnosis or treatment (for example, not Active Surveillance Culture/Testing
(ASC/AST)).
c. superficial incision that is deliberately opened by a surgeon, physician” or
physician designee and culture or non-culture based testing of the superficial
incision or subcutaneous tissue is not performed
AND
patient has at least one of the following signs or symptoms: localized pain or
tenderness; localized swelling; erythema; or heat.
d. diagnosis of a superficial incisional SSI by a physician* or physician designee.
• The term physician for the purpose of application of the NHSN SSI criteria may be
interpreted to mean a surgeon, infectious disease physician, emergency physician,
other physician on the case, or physician’s designee (nurse practitioner or
physician’s assistant).
Cevap A

74. Aşağıdakilerden hangisinin normal anyon açığı ile seyreden metabolik asidoza neden olması en az
olasıdır?
A) Renal tübüler asidoz
B) Karbonik anhidraz inhibitörü kullanımı
C) Diyare
D) Enterokütan fistül
E) Metanol zehirlenmesi
•

Ketoasidozda artan beta– hidroksi bütirat ve asetoasetat, laktik asidemide artan laktat ve böbrek
yetmezliğinde artan organik asitler, artmış AG’li metabolik asidoz nedenleri arasında sayılır.

•

Cerrahi hastalarda ciddi metabolik asidozun en önemli nedenlerinden birisi laktik asidozdur.

•

Şokta yetersiz doku perfüzyonuna bağlı laktat oluşur. Dolayısıyla tedavide dışarıdan direkt
bikarbonat vermek yerine sıvı resüsitasyonu ile perfüzyonun düzeltilmesi temel amaç olmalıdır.

CERRAHİ
•

Yeterli perfüzyon ile laktik asit mobilize olur ve pH normale döner.
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Metabolik Asidoz Nedenleri
Artmış anyon açığı ile seyreden metabolik asidoz Normal anyon gap ile seyreden metabolik asidoz
nedenleri
nedenleri
Şok: En sık dolaşım bozukluğuna bağlı laktik asit
birikimi ile

İshal, pankreas ve safra fistülleri: Bikarbonat kaybı
ile

Diyabet, açlık, alkol intoksikasyonu: Ketoasitlerin Proksimal renal tübüller asidoz: Bikarbonatın
birikim ile
reabsorbsiyonunun azalması ile
Üremi: Fosforik asit birikimi ile

Distal renal tübüler asidoz: Asit birikimi ile

Metanol, etilenglikol, aspirin alınması: Formikasit
ve saliselik asit birikimi ile

Dilüsyonel asidoz: Bikarbonat içeriği az sıvı
replasmanı yapılması
Cevap E

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 71

75. Genel durum düşkünlüğü nedeniyle hastaneye başvuran bir hastanın tetkiklerinde albümin değeri 2,5
g/dL, kalsiyum değeri ise 7,5 mg/dL olarak ölçülüyor.
Bu hastanın düzeltilmiş gerçek kalsiyum değeri kaç mg/dL'dir?
(Normal albümin düzeyi: 4,5 g/dL)
A) 9,1
B) 8,3
C) 6,7
D) 5,9
E) 7,5
Hipokalsemi Nedenleri;
•

Pankreatit (Ca presipitasyonuna bağlı)

•

Nekrotizan fasiit gibi yumuşak doku enfeksiyonları (Ca presipitasyonuna bağlı)

•

Pankreatik ve ince barsak fistülleri (Ca kaybına bağlı)

•

Hipoparatiroidizm (Emilim azlığına bağlı) En sık posttiroidektomi–iyatrojenik tip

•

Toksik şok sendromu

•

Hipomagnezemi (Hiperfosfatemi yaparak)

•

Tümör lizis sendromu (Hiperfosfatemi yaparak)

•

Rabdomiyoliz (Hiperfosfatemi yaparak)

•

ABY–KBY (Hiperfosfatemi yaparak)

•

Masif kan transfüzyonu (Sitrat ile şelasyon nedeniyle)

•

İlaçlar (ifosfamid ve sisplatin hipomagnezemi yaparak)

•

Paratiroid adenomunun çıkarılmasından sonra kalan bezlerde atrofi olması ya da kemik
kalsiyumun tutulumunun artmış olması nedeniyle sıklıkla geçici hipokalsemi oluşturur.

•

Sekonder ya da tersiyer hiperparatiroidizmde ameliyat sonrası kemik hızlı bir şekilde mineralize
olduğunda aç kemik sendromu gelişebilir. Bu durumda yüksek doz Ca desteği gerekmektedir.
Ayrıca meme ve prostat kanseri gibi malignitelerde de (osteoblastik metastaz yapan kanserlerdir)
hipokalsemi görülebilir.
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•

Asemptomatik hipokalsemi hipoproteinemi durumlarında görülebilir (normal iyonize kalsiyum),
ancak semptomlar alkaloza bağlı olarak da gelişebilir (azalmış iyonize kalsiyum). Genel olarak
iyonize Ca 2,5 mg/dl’nin altına düşmeden semptom oluşmaz.

•

Direncli hipokalemi ve hipokalsemi varlığında akla hipomagnezemi gelmelidir.
Cevap A

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 64, 65

76. Gazlı gangren ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dokuda gaz varlığı ve koku karakteristiktir.
B) Diyabeti, immün yetmezliği ve malign hastalığı olanlarda görülme riski yüksektir.
C) Çoğunlukla askeri veya travmatik yaralanmalar sonrasında görülür.
D) Etkeni, toprakta ve dışkıda bulunabilen aerobik gram negatif basillerdir.
E) Tedavisinde geniş debridmanlar ve intavenöz antibiyotik tedavisi gereklidir.
Gazlı gangren:
•

Histotoksik klostridialar tarafından oluşturulan kas-bağ dokusunun hızlı yıkımı ve gaz oluşumu
ile seyreder. Gazlı gangren kas dokusunda, hızla ilerleyen, hayatı tehdit eden bir myonekrozdur.
En sık kas travmalarını ve ameliyatları takip eder.

•

Gazlı gangren klostridium cinsinden, gram (+), terminal sporlu, anaerop bakteriler tarafından
meydana getirilmektedir. Esas etkeni clostridium perfringens’tir. Genellikle kas hasarı ve
kontamine olması sonrasında gelişir.

•

Nontravmatik formunda etken C. septicum’dur. En sık izole edilen klostridium türleri; %80-95
Cl. perfringens, %10-40 Cl.novyi, %5-20 Cl.septicum izole edilir. (Diyabetik amfizematöz kolesistit
etkenide C. perfringens’tir. Zorunlu anaerob bakteriler; clostridium, bacteroides ve actinomyces’tir).

•

Büyük damar ve kapiller yatakların hasarı ile birlikte olan derin, ezik, parçalı kas yaralanması ile
görülür. Her türlü yara normal dokuya oranla daha az oksijenlidir. Olaya şok da katılırsa doku
perfüzyonu iyice bozulacaktır.

•

İnfeksiyonun başlaması için gerekli olan ilk koşul dokunun oksido-redüksiyon potansiyelinin
düşmesidir. Oksijen basıncının azaldığı bölgelerde kas dokusunda bulunan piruvat, yetersiz olarak
oksitlenir ve dokuda laktik asit birikimi meydana gelir. Neticede doku PH’sı düşer.

•

Oksido-redüksiyon potansiyelinin azalması ve PH’nın düşmesi endojen proteolitik enzimleri aktive
eder. Sonuçta doku otolizi meydana gelir ve böylece anaerop bakterinin üremesi için uygun
koşullar oluşur.

•

Nekroze alanda gaz, bir çok bakteri üretebilir. Ancak miyonekroz varlığı klostridial enfeksiyonu
gösterir.

•

Çoğunlukla öykü, klinik bulgularla konur. lökosit normal veya lökositoz vardır. Periferik yaymada
sola kayma vardır. AlT, AST artışı varsa karaciğer hasarını gösterir.

•

Üre, kreatinin artışı varsa böbrek hasarını gösterir.

•

Kas nekrozunun göstergesi olarak CPK, LDH ve K+ düzeyleri artar.

•

Ciddi intravasküler hemolizde Hb, Hct azalır (clostridyal a-toksinin lisolesitinaz aktivitesi ve akut
hemolize bağlı).

Tanı:

CERRAHİ
•

C. Perfringens bakteriyemisi gazlı gangrenli hastaların %15’inde görülür.
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•

Gram pozitif basillerin görülmesi (%75 olguda) anlamlıdır. Aynı preparatta floresan-Ab tekniği ile
etkene ait antijenler aranır.

•

Direk radyografide, kas ve fasia seviyesinde diseksiyon yapan gaz kabarcıklarının görülmesi
önemlidir. Klostridial myonekrozisteki gaz kabarcıkları, diğer anaerobik infeksiyonlardan farklı
olarak parça parçadır.

•

İntraabdominal tutulumda BT’de extraluminal gaz gösterilmesi önemlidir. Tedavi edilmeyen
olgularda yaklaşık 48 saatte %100 ölüm görülür. Tedavi ile mortalite %20-30’a kadar
düşürülmektedir.

Tedavi:
Antibiyotik tedavisi; Penisilin-G (4x6 milyon) + klindamisin (3-4x600 mg) + gentamisin (4-5 mg/kg, tek doz)
kullanılır.
Cerrahi müdahale: yara yerinin temizlenmesi, nekrotik doku parçalarının debridmanı önemlidir. lezyon bir
ekstremiteyi yoğun bir şekilde tutmuş ise bazen amputasyon gerekebilir.
HBO tedavisi: HBO (hiperbarik oksijen) tedavisinin 3 amacı vardır; doku nekrozunu sınırlamak, cerrahi
uygulanacak demarkasyon hattını belirlemek, sistemik toksisitenin neden olduğu mortaliteyi azaltmak.
Destek tedavisi; gelişen komplikasyonlarla mücadele edilir; renal yetmezlik, DİC, sık cerrahi debritman,
amputasyon gibi komplikasyonlarla mücadele edilir.
•

Perfiringes normal barsak florasında bulunur!!!

•

Gazlı gangren gelişmesi için inkübasyon dönemi 6-72 saat’tir.
Cevap D

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 506, 507

77. Kutanöz malign melanom ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Siyah ırkta beyaz ırka göre daha sık görülür.
B)

En sık görülen tipi nodüler tiptir.

C)

Akral lentiginöz tipi genellikle tırnak altı, el ayası ve ayak tabanında görülür.

D)

Hastalığın prognostik sınıflandırılmasında Breslow sınıflaması terk edilmiş olup Clark sınıflaması
kullanılmaktadır.

E)

Cerrahisinde sentinel lenf nodu biyopsisinin yeri yoktur.

•

Dört değişik tip melanom vardır. Bunlar azalan sırayla; yüzeyel (en sık) yayılan, nodüler, lentigo
maligna ve akral lentiginöz (en az) tiplerdir.

Akral lentinigöz
•

En nadir görülen tip olup beyazlarda tüm melanomların %2 ila 8’ini oluşturur.

•

El ve ayak ayaları ile tırnak altı alanlarda oluşur.

•

Müköz membranlarda (en sık anorektal mukoza) ve koyu ten rengine sahip ırklarda en sık görülen
tiptir.

•

En sık el ayak başparmaklarında izlenir.

•

Proksimal veya lateral tırnak yataklarında ek olarak görülen pigmentasyon (hutchinson’ın işareti)
subungal melanom için tanı koydurucudur.
Cevap C

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 538
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78. Penetran boyun yaralanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hızla genişleyen hematom ve masif hemoptizi görülen stabil olmayan hastalar acil ameliyata
alınmalıdır.
B)

Stabil hastalarda boyundaki zonlara göre değerlendirme yapılır.

C)

Zon 2, cerrahi olarak ulaşılması en zor zon olup bu bölgedeki yaralanmalara önce
anjiyoembolizasyon yapılır.

D)

Stabil hastalarda bilgisayarlı tomografi anjiyografi yaralanmayı ve anatomiyi göstermek için
yapılmalıdır.

E)

Zon 1, torasik outlet yapılarını içerir.

Zor soru. Penetran boyun travmalarına yaklaşım algoritmasından hazırlanmış bir soru.
Kontrolsüz hemoraji, güçlü bulgular; masif hemoptizi, hızlı büyüyen hemotomlarda cerrahi eksprolasyon
en uygun yaklaşımdır.
Zon 2 yaralanmalarda hastanın hemodinamisi stabil ise BT anjio (boyun ve toraks) pozitif bulgular varsa
cerrahi eksprolasyon yapılır.

Zone 1: Torasik girişi içine alarak
krikotiroid membrana kadar uzanır, Zon
3: Mandibulanın süperiorunda kalan
kısım, Zon 2; Zon 1 ve 3 arasında kalan
bölgedir.

Cevap C

CERRAHİ
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79. Anestezi indüksiyonu için aşağıdaki ilaçlardan hangisinin intravenöz olarak kullanımı en az
uygundur?
A) Midazolam
B) İzofluran
C) Etomidat
D) Propofol
E) Ketamin
İndüksiyon: Hastanın anesteziye giriş dönemini ifade eder. Olası problemlere karşı anesteziye başlamadan
önce maske ile %100 oksijen birkaç dakika verilerek depoların doldurulması sağlanır.
Hipnoz; pentotal, propofol, etomidat, ketamin, midazolam gibi ajanlarla sağlanırken, analjezi için narkotikler
(fentanil, alfentanil, remifentanil) kullanılır. Kas gevşemesi gerekiyorsa kürarlar verilir. Kullanılan ajanların
etki başlama süresine göre 1–2 dak veya 3–4 dak. beklendikten sonra entübasyon uygulanır.
Çocuklarda ise halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, desfluran gibi inhalasyon ajanları maske ile uygulanır,
hipnozun oluşmasını takiben damar yolu açılır ve işleme erişkindeki gibi devam edilir.
İdame: Anestezinin operasyon sonuna kadar olan dönemini kapsar. Sıklıkla hipnoz için inhalasyon
yoluyla kullanılan volatil ajanlar (halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, desfluran) tercih edilir. Anestezi
akciğerlerde ventilasyon perfüzyon ilişkisini bozarak atelektazilere ve şant artışına yol açtığından oda
havasından daha yüksek konsnatrasyonda oksijen uygulanması gerekir. İdame döneminde analjezi için
azot protoksite ek olarak intravenöz yoldan narkotikler (fentanil, alfentanil, remifentanil) verilir. Yine kas
gevşemesinin idamesine gerek varsa (örn. Batın, toraks, beyin operasyonları) kürarlar etki süreleri geçince
intravenöz yoldan ek dozlar uygulanır.
Cevap B
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 206

80.
I. Aktif enfeksiyon
II. Kontrolsüz psikiyatrik hastalık
III. Aktif intravenöz ilaç bağımlılığı
Yukarıdakilerden hangilerinin varlığı renal transplantasyon planlanan bir hastada kesin
kontrendikasyonlar arasında yer alır?
A) I ve Ill
B) Yalnız III
C) I, Il ve Ill
D) Yalnız II
E) I ve ll
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Renal Transplantasyon için Kontrendikasyonlar (alıcı)
Mutlak

Rölatif

Kanser varlığı (BCC hariç)

İskemik kalp hastalığı

Enfeksiyon (HIV, aktif fungal ve bakteriel
enfeksiyonlar, Tbc)

Aortik iliak okluziv vasküler hastalık

Siroz,

Obezite

Kronik aktif hepatit

Renal hastalık
orak hücre anemisi
Hiperoksaluri

Aktif ilaç bağımlılığı
Donör Kadavra Mutlak kontrendikasyonlar

Donör Kadavra Rölatif kontrendikasyonlar

Yaş>70

yaş>60

Böbrek hastalığı varlığı

yaş<6

Malignensi

Ilımlı hipertansiyon

Uzun süreli HT

yeni tanılı diyabet

Sepsis

hepatit C (+)

IV ilaç bağımlılığı

donör akut tübüler nekroz

HIV (+)

uzamış soğuk iskemi

HbsAg (+)
Uzun sıcak iskemi
Cevap C
Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 184

81. Elli beş yaşındaki postmenopozal kadın hastanın tarama mamografisinde sağ meme üst dış kadranda
2 cm alanda yeni gelişen pleomorfik kalsifikasyonlar tespit ediliyor. Tru-cut biyopsi sonucu “atipik
duktal hiperplazi” olarak raporlanıyor.
Aile öyküsü olmayan ve ek risk faktörü bulunmayan bu hasta için bu aşamada en uygun yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyopsi alanının cerrahi eksizyonu
B) Klinik takip
C) Genetik mutasyon analizi
D) Bilateral risk azaltıcı mastektomi
E) Radyoterapi
Mammografi Endikasyonları:
•

40 yaş üzerinde tüm kadınlarda rutin tarama olarak

•

Neoplazi olabilecek, tam olarak palpe edilemeyen soliter lezyonlarm incelenmesi
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Dominant nodül olarak algılanmayan, özellikle birçok kist veya şüpheli kitle ile beraber olup
biyopsi endikasyonu mutlak olmayan kitlelerin tanısında
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•

Koruyucu meme cerrahisi yapılan memelerin takibinde

•

Meme karsinomlu hastanın diğer memesinin takibinde

•

Büyük yağlı memelerde yerleşmiş, muayenesi sağlıklı sonuç vermeyen kitlelerin tanısında

•

Aksilla metastazlarının primer lezyonunun araştırılmasında endikedir.

Mamografide malignensi için karakteristik bulgular:
•

Parankimal distorsiyon, asimetri, itilme, çekilme

•

Kitle lezyonunun sınırlarının iyi tanımlanamaması

•

Malign kalsifikasyon (mikrokalsifikasyon (santimetre karede 5 ten fazla kalsifikasyon), pleomorfik
kalsifikasyon, lineer kalsifikasyon)

•

Satellit opasiteler, stellat lezyonlar

•

Distorsiyona neden olmuş, spiküler uzanımlara sahip yıldız şeklindeki kitle lezyonu

Tarama mamografisinin amacı asemptomatik kadınlarda meme kanserini klinik bulgu vermeden
saptamaktır. Mammografinin sensitivitesi ve spesifisitesi yaşla birlikte artar.
•

Mammografi; aile hikayesi, şüpheli lezyonu veya kliniği olmayan kadınlarda; 40-49 yaşları
arasında 2 yılda bir, 50 yaş ve üzerinde yılda bir önerilir.
Cevap A

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 155

82. Yaklaşık dört hafta önce doğum yapmış 23 yaşındaki hasta sağ memede şişlik, kızarıklık ve ağrı
şikâyetleriyle başvuruyor. Fizik muayenesinde memede ele gelen ödemli, endüre, ısı artışı olan ve sağ
aksillada ağrılı lenfadenopati saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Periduktal mastit
B) İnflamatuvar meme kanseri
C) İdyopatik granülomatöz mastit
D) Laktasyonel mastit
E) Mondor hastalığı
Bakteriyel infeksiyonlar:
•

En sık Staf. Aureus ve streptekoklar etkendir. Özellikle puerperal mastitin en sık sebebi metisiline
dirençli s. aureus’tur. Meme apsesi tipik olarak Staf. Aureus infeksiyonu sonrasında gelişir.

•

Apse süt kanallarına açılırsa meme başından pürülan akıntı görülebilir. Bu durumda emzirme
kesilmeli, antibiyotik başlanmalı ve apse drene edilmelidir (abse drenajında USG altında İİAB ile
drenaj ilk seçenektir. Tekrarlaması halinde cerrahi drenaj yapılır).

•

Tedaviyi hızlandırmak ve rekürrensi önlemek için memenin boşaltılması gereklidir.

Mikotik infeksiyonlar:
•

Sıklıkla süt emen bebeğin oral mukozasından bulaşma yoluyla gelişir. Tedavide maserasyon gibi
predispozan etkenler ortadan kaldırılmalı ve ristatin benzeri antifungal ilaçlar kullanılmalıdır.
Cevap D

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 158
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83. Hastaların büyük bölümünde hem superior hem de inferior paratiroid bezlerinin kanlanmasına en
fazla katkıda bulunan arter aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnternal karotid
B) Subklavian
C) Superior tiroid
D) İnferior tiroid
E) Thyroidea ima
•

Hastaların %80’de 4 paratiroid bezi bulunur.

•

Superior bezler genellikle RlN’nin dorsalinde krikoid kıkırdak düzeyinde iken, inferior paratiroid
bezler sinirlerin ventralinde yer alır.

•

Büyüklükleri 5-7 mm ve her birinin ağırlığı yaklaşık 40-50 mg’dır.

•

Arterial beslenme genellikle inferior tiroid arterden olur. %80 inferior tiroid arter %15 superior
tiroid arter % 5 ikisi arasındaki anastomozlarından beslenir.

•

PTH, hipofiz etkisi altında değildir. Her ne nedenle Ca azalır ya da PO4 artarsa, PTH salınımı uyarılır.
PTH vücudun Ca ve PO4 dengesini ayarlar.

•

Kanda Ca x PO4 çarpımı sabittir. PTH bir polipeptiddir, oral alınınca etkisizdir. Kanda Ca seviyesi
sabit olup 8.5 - 10.5 mg/dl.’dir. Eğer kan Ca seviyesi 11 mg/dl gibi üst sınıra yakın olsa bile
hiperparatiroidizmden şüphelenilmelidir.

•

Paratiroid Hormonun(PTH) yarı ömrü 2-4 dakikadır.
Cevap D

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 140

84.
I. Hipertiroidinin en sık nedenidir.
II. TSH reseptörüne karşı oluşan antikorlar hastalığa neden olur.
III. Otoimmün bir hastalıktır.
Tiroidin Graves hastalığıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Ill
D) Il ve Ill
E) I, Il ve Ill
Graves Hastalığı
Hipertiroidinin en sık sebebi graves hastalığıdır. Hipotiroidinin en sık nedeni Haşimato hastalığıdır.
•

Güçlü bir ailesel yatkınlığın bulunduğu, otoimmün hastalık 40-60 yaş arası bayanlarda pik yapar.

Etyoloji, Patogenez ve Patoloji
•

Graves hastalığı, otoimmün olup, etyolojisi tam olarak bilinmemektedir.

•

Ancak, doğum sonrası dönem, iyot fazlalığı, lityum tedavisi, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi
durumlar olası tetikleyiciler olarak ileri sürülmüştür.
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•

Graves hastalığı belli bazı insan lökosit antijen (HLA) haplotipleriyle ilişkilidir. HLA-B8, HLA-DR3 ve
HLADQA1*0501 Kafkas yani beyaz avrupalı ırkından olanlarla ilişkilidir.

•

HLA-DRB1-0701 ise Graves hastalığından koruyucudur.

•

Sitotoksik T lenfosit antijen 4(CTlA-4) genindeki polimorfizmde graves hastalığının gelişmesinde etkilidir.

•

Bir kez başladığında süreç duyarlılaşmış T lenfositlerinin B lenfositleri uyarmasına, bunların da
tiroid hormon reseptörlerine karşı (TRAb: Thyroid Receptor Antibody) yönlendirilmiş antikorlar
üretmesine yol açar.

•

TSH reseptörlerini uyaran TSI ya da antikorlar (TSAb), TSH-bağlayıcı inhibe edici immünoglobulinler
ya da antikorlar tanımlanmıştır. Graves hastalığında en sık tespit edilen biokimyasal test TSH
reseptör antikorlarında artma’dır.

•

Tiroid-uyarıcı antikorlar graves hastalığının önemli bir bulgusu olan tirositlerin büyümesini ve aşırı
miktarda tiroid hormon sentezlemesini STİMÜLE eder.

•

Graves hastalığı; Tip 1 DM, Addison hastalığı, Pernisiyöz anemi, Myastenia Gravis gibi otoimmün
hastalıklarla ilişkilidir.

B hücreli lenfoma riski graves hastalarında artmıştır. Graves hastalık tanısı için en değerli tanı yöntemi
biyopsidir.
•

Tiroid bezi diffüz ve düzgün bir biçimde büyür; vaskülaritede eş zamanlı bir artış söz konusudur.

•

Mikroskopik olarak bez hiperplastik ve epitelyum içinde çok az miktarda kolloid içeren kolumnar
yapıdadır. Çekirdekte mitoz ve hiperplastik epitelde papiller uzantılar sık görülür.

•

Lenfoid doku kümelenmeleri olabilir ve vaskülaritede artış belirgindir.

Klinik
•

En sık görülen gastrointestinal semptomlar artmış bağırsak hareketleri ve ishal sıklığında artıştır.

•

Kadın hastalarda amenore, fertilitede azalma ve düşük insidansında artış görülür.

•

Çocuklarda erken kemik olgunlaşmasıyla birlikte hızlı büyüme olur.

•

Yaşlı hastalar; AF, KKY gibi kardiyovasküler komplikasyonlarla başvurur.

•

Fizik muayenede kilo kaybı, yüzde kızarma belirgindir.

•

Deri sıcak ve nemli olabilir.

•

Bu hastalarda kutanöz vazodilatasyon sonrası nabız dalgasında hızlı düşüş, nabız basıncında
artma, taşikardi ya da AF izlenebilir.

•

İnce tremor, kas harabiyeti, proksimal kas gurubunda zayıflıkla birlikte hiperaktif tendon refleksleri
görülür.

•

Göz kapaklarında çekilme (von Graefe belirtisi), korneaskleral limbusun üzerinde skleranın
gözükmesine neden olacak şekilde üst göz kapağında spazm (dalrymple belirtisi) ve katekolamin
sekresyonundaki artışa bağlı olarak göze çarpan bir bakış şekli mevcuttur.

•

Göz bulgularının yokluğunda I123 uptake ve sintigrafi yapılmalıdır. Göz bulguları ve hipertiroidinin
varlığı klinik tanı yeterlidir.

•

Göz hastalığı, periorbital ödem, konjonktival şişlik ve konjesyon (kemozis), propitozis, yukarıya
veya yana bakışta kısıtlılık, (sırasıyla inferior ve medial rektus kaslarının tutulumu nedeniyle),
keratit ve optik sinir tutulumuna bağlı olarak körlükle sonuçlanabilir.

•

Göz bulgularından, orbital fibroblast ve kasların tirositlerle (TSH reseptörü) ortak bir antijeni ihtiva
etmeleri sorumludur.

•

Oftalmopati duyarlaşmış T killer lenfositler ve sitotoksik antikorlardan salınan sitokinlerin yol
açtığı enflamasyonun sonucudur.
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Oftalmopati en sık semptomdur. Ayrıca en sık göz bulgusudur. Radyolojik olarak hastalarda %90
oranında tutulum vardır.
•

Dermopatiden, pretibial bölgede ve ayak sırtındaki deride kalınlaşmaya yol açan glukozaminoglikan
birikimi sorumludur.

Graveste tanı
•

Tanı; serbest T3 veya T4 düzeyleri olsun ya da olmasın, baskılanmış TSH ile konulur.

•

Göz bulgularının yokluğunda I123 uptake ve sintigrafi yapılmalıdır. Yüksek uptake ve diffüz olarak
büyümüş tiroid bezi, graves hastalığı tanısını doğrular ve diğer hipertiroidizm nedenlerinden ayırt
edilmesine yardım eder.

•

Yüksek tiroid sitümülan hormon reseptörü (TSH-R) ya da TSAb; graves hastalığı tanısı için en
değerli otoanikordur ve %90 oranında pozitiftir.
Cevap E

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 117, 118

85. Özofagus divertikülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Epifrenik divertiküller akalazyanın eşlik edebildiği pulsiyon tipte divertiküllerdir.
B) Pulsiyon tip divertiküller, genellikle özofagus etrafındaki lenf nodlarının inflamasyonu sonucu
oluşur.
C) Traksiyon tip divertiküller gerçek divertiküllerdir.
D) Zenker divertikülü en sık görülen tip olup pulsiyon tiptedir.
E) Midözofageal divertiküller genellikle asemptomatiktir.
Özefagus divertikülleri ile ilgili bilgi sorusu. En sık görülen divertikül özefagusta zenker divertikülüdür.
Krikofarengeal kasın disfonksiyonu sonu gelişir. Mukoza ve submukozayı içerdiği için divertikül yalancı
divertiküldür. Traksiyon divertikülleri ise granülomatöz enfeksiyonlara sekonder gelişen lenf nodları sonucu
gelişir. Traksiyon divertikülleri olarak bilinir ve özefagusun tüm katlarının içeren gerçek divertiküllerdir.
Epifrenik divertiküller özefagusun distalinde yerleşim gösteren pulsiyon divertikülleridir, akalazya veya
diffüz özefagial spazm eşlik edebilir. Özefagus divertiküllerinin bir çoğu asemptomatiktir.
Cevap B
Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 295, 296

86. Gastrointestinal stromal tümör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sıklıkla bir ailevi sendrom eşlik eder.
B) Hematojen yolla karaciğere metastaz yapabilir.
C) Kanama ile başvuru çok ender görülür.
D) Cerrahi kitle eksizyonuna mutlaka lenfadenektomi eklenmelidir.
E) Rekürrens ve metastaz için en önemli ve tek risk faktörü tümörün 1 cm'den büyük olmasıdır.
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Gastrointestinal stroma tümörlerle(GİST) ilgili bilgi sorusu kolay bir soru
GİST’ler en sık midede yerleşim gösterir ve en sık semptomu karın ağrıs olmasına karşın kanamda önemli
bir semptomudur. Hematojen yollar ile metastaz yapar ve en sık metastaz yaptığı organ karaciğerdir.
Lenfojen yayılım görülmedi için kitle eksizyonunda lenf nodu diseksiyonu yapılmaz. GİST’lerde nüks ve
metastaz riskini belirleyen faktörler; Tümörün çapı, yerleşim yeri ve mitoz sayısıdır. Bu faktörler içerisinde
en önemlisi ise tümörün çapıdır.
Cevap B
Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 356

87. Akalazya hastalığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Daha çok genç kadınlarda görülür.
B) Nörojenik dejenerasyon patogenezinde rol oynar.
C) Parazitik enfeksiyonlar etiyolojide rol oynayabilir.
D) Özofagus adenokanserinin en sık nedenidir.
E) Yutma güçlüğü tipik bulgularındandır.
Akalazya ile ilgili bilgi sorusu kolay bir soru
Akalazya görülme sıklığı genç kadınlarda daha fazladır. Etyolojisi net olarak bilinmesede nörodejeneratif
bir hastalıktır. Akalazya, Trypanosoma cruzi parazitiyle meydana gelen Chagas hastalığına sekonderde
gelişebilir. Paradoksal disfaji ve ciddi göğüs ağrısı en belirgin semptomlarıdır. Hastaların çoğunda kilo
kaybı görülür. Özefagusun squamoz hücreli kanseri gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Son yayınlarda
Adenokanserde geliştiği görterilmiş olsada en önemli risk faktörü değildir. Adenokanserlerin en önemli risk
faktörü Barret özefagustur.
Cevap D
Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 291, 292

88. Aşağıdakilerden hangisinin rektovajinal fistüle neden olması en az olasıdır?
A) Epizyotomi
B) Ülseratif kolit
C) Rektosel onarımı
D) Divertikülit
E) Kriptoglandüler rektal apse
Kolovajinal fistüller genellikle histerektomi geçirmiş kadınlarda gelişir. Rektovajinal fistül; imperfore anüs,
anorektal apse, endometriyum karsinomu, LGV
Cevap B
Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 413, 418
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89. Kırk dokuz yaşındaki erkek hasta, karın ağrısı ve bulantı şikâyetleriyle acil servise başvuruyor.
Öyküsünden ağrısının iki gün önce başladığı ve giderek arttığı öğreniliyor. Karın muayenesinde sadece
sol alt kadranda hassasiyet ve defans olduğu tespit ediliyor. Laboratuvar sonuçlarında hafif lökositoz
ve CRP yüksekliği dışında anormal bulguya rastlanmıyor. Abdominal bilgisayarlı tomografisinde
sigmoid kolonda duvar kalınlığının artmış olduğu, çevre yağ dokusunun kirli olduğu ve sigmoid kolon
komşuluğunda yaklaşık 1 cm boyutlarında bir apse olduğu rapor ediliyor.
Bu hastanın tedavisinde bu aşamada ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin tercih edilmesi en
uygundur?
A) Perkütan drenaj
B) Cerrahi drenaj
C) Parenteral antibiyotik tedavisi
D) Sigmoid kolektomi
E) Kolostomi açılması
Divertikülit için Hinchey sınıflaması
Evre 1

Lokalize perikolik, mezenterik inflamasyon, apse

Evre 2

Sınırlı pelvik apse veya retroperitoneal apse

Evre 3

Pürülan peritonit (barsak lümeni ile ilişkisi olmayan peritonit)

Evre 4

Fekal peritonit (barsak lümeni ile ilintili peritonit)

•

Küçük apseler 2 cm altında ise paranteral antibiyotik ile tedavi edilir.
Cevap C

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 390

90. Anal fissür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dentat çizginin distalinde yer alır.
B) Çoğunlukla posterior orta hattadır.
C) Kronik anal fissürün cerrahi tedavisinde lateral intemal sfinkterotomi yapılır.
D) Fissürün distalinde hipertrofik anal papilla varlığı akut fissür için tipiktir.
E) Lateral yerleşimli fissürlerde Crohn hastalığı düşünülmelidir.
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ANAL FİSSÜR
•

Dentat çizginin hemen distalinde, arka veya ön orta hatta anodermdeki yarıklardır.

•

Sanılanın aksine tek sebebi kabızlık değildir. İshal durumunda anal tonus artacak ve anal mukozanın
dolaşımı bu nedenle bozulacaktır. Özellikle inflamatuvar barsak hastalıklarında ve dizanterilerde
anal fissür görülmesinin nedeni budur.

•

%90 arka orta hatta, %10 ön orta hatta görülür.

•

Hasta defekasyonda ağrı, damla damla kanama şikayeti ile başvurur.

•

Anal sfinkter basıncı artar, mukozal iskemi olur.

•

Kronik anal fissürde skin tag, hipertrofik anal papilla ve anal ülser triadı görülür.

•

Atipik lokalizasyon ve multipl fissür saptandığında Crohn ve tbc, HIV, sifiliz akla gelmelidir.

•

Tanı: FM (inspeksiyon) ile konulur.

•

Tedavi: Akut fissürler için oturma banyosu, diyet, nitrogliserin, uygulanırken kronik fissürlerde
botoks injeksiyonu veya cerrahi uygulanır. Cerrahi olarak yapılacak şey internal sfinkterin
lateralden tam veya parsiyel olarak kesilmesidir. Böylece anal tonus azalır ve mukoza dolaşımı
normale dönerek fissürün iyileşmesi sağlanmış olur.
Cevap D

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 409

91. “Psödomiksoma peritonei”'nin aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinden kaynaklanması en az
olasıdır?
A) Over
B) Kolon
C) Dalak
D) Pankreas
E) Apendiks
Mukosel
•

Appendiks lümeninin müsinöz sekresyonu ile dilatasyonudur. Mukozal hiperplazi ile birlikte
müsinöz kistadenoma ya da kistadenokarsinoma vardır.

•

Müsinöz kistadenoma için apendektomi yapılması yeterlidir.

•

Kistadenokarsinomlarda, perforasyon veya müsinöz yayılım olmamış ise apendektomi yeterlidir.

•

Malignansi varlığında geniş cerrahi uygulanır.

•

Psödomiksoma peritonei varsa kötü prognozu. HİPEC tedavisi (hipertermik intraperitoneal
kemoterapi) ve sitoreduktif cerrahi endikasyonu vardır.
Cevap C

GENEL C
Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 371
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92. Karaciğerde Cantlie çizgisi ile falsiform ligaman arasında kalan anterior yerleşimli segment, Couinaud
isimlendirmesine göre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Segment VI
B) Segment I
C) Segment Ill
D) Segment IV
E) Segment V
•

Falksiform ligament, sol lateral ve sol mediyal segmentleri umbilikal fissür boyunca ayırır ve
karaciğeri karın ön duvarına bağlar. Karaciğer sağ ve sol lob olarak inferior vena kava ve safra
kesesi yatağının oluşturduğu düzlem ile ayrılır. (Cantlie çizgisi).

•

Hepatik venöz drenaja bağlı Couinaud tarafından karaciğer segmentelere ayırmıştır. Segment 1
kaudat lobta başlayarak saat yönünde 8 segmente bölerek numaralandırmıştır. 1. segmente kaudat
lob da denir ve hepatik venöz ve portal dallanmadan bağımsızdır. 2-3 ve 4. segmentler sol lobu, 5, 6,
7 ve 8. segmentler ise sağ lobu oluşturur. Karaciğer kanlanması, %75 portal vende, %25 ise hepatik
arterden sağlanır.
Cevap D

93. Böbrek nakilli 50 yaşındaki erkek hasta yurt dışı seyahatinden üç hafta sonra ateş, gece terlemesi ve
ishal nedeniyle acil servise başvuruyor. Kan testlerinde lökositoz ve akut faz reaktanlarında yükselme
gözlenen hastaya yapılan abdominal ultrasonografide karaciğer sol lobda karaciğer kapsülünün hemen
altında, fibröz septalara sahip 6 cm çaplı yoğun içerikli koleksiyon saptanıyor. Entamoeba histolytica
ELISA testi pozitif sonuçlanıyor ve hasta yatırılıp intravenöz metronidazol tedavisine başlanıyor.
On gün sonunda semptomları gerilemeyen hasta için bu aşamada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Metronidazol tedavisini üç haftaya tamamlamak
B) Hastayı septik komplikasyon riski nedeniyle yoğun bakımda takip etmek
C) Laparotomi ve koleksiyonun cerrahi drenajı
D) Apseyi içeren karaciğer segmentinin rezeksiyonu
E) Görüntüleme eşliğinde perkütan apse drenajı
Amibik KC apsesinde perkütan drenaj endikasyonları:
1. Amebisidal tedaviye rağmen klinik bulguların sürmesi
2. Klinik veya radyolojik amip absesi bulguları
3. Sekonder enfeksiyon bulgularının olmaması
4. Karaciğer sol lobda yerleşen abseler (perikard içine rüptür riski)
Sekonder enfeksiyon bulguları varsa açık cerrahi drenaj uygundur.
Cevap E
Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 442
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94. Safra kesesi kontraksiyonunda ve boşalmasında rol oynayan en etkili hormon aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gastrin
B) Vazoaktf intestinal polipeptid
C) Somatostatin
D) Kolesistokinin
E) Atropin
•

Safranın atılması, kolesistokinin salgılanması ile safra kesesinin kontraksiyonu sonucu gerçekleşir.
Yemek sonrası Oddi sfinkterinin gevşemesini sağlayarak safranın duodenuma boşalmasını sağlar.
Vagotomi yapılan hastalarda safra kesesi kontraksiyonu bozulur ve safra taşı oluşumu artar.
Cevap D

Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 459

95. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatitin lokal komplikasyonlarından biri değildir?
A) Pankreatik apse
B) Psödokist
C) Pankreatik asit
D) Psödoanevrizma
E) Akut respiratuvar distres sendromu
Akut pankreatitin sık görülen sistemik komplikasyonları
Atelektazi
ARDS
Hipovolemi
Hipokalsemi
DIC
Azotemi
Hiperglisemi
Tromboemboli
Yağ nekrozu
Çoklu organ yetmezliği
Cevap E
Referans: Infotus Genel Cerrahi 6. Baskı, Sayfa 444
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96.
I. Tuftsin ve properdin üretmek
II. Normal eritrositlerin çoğunluğuna rezervuar görevi yapmak
III. İmmünoglobulin M üretmek
IV. Dolaşımdaki antijenleri filtre etmek
Yukarıdakilerden hangileri normal bir dalağın görevlerindendir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) Ill ve IV
D) I, Ill ve IV
E) I, ll, III ve lV
Dalağın temel fonksiyonları ile ilgili kolay bir soru
En önemli fonksiyonlarından birisi filtrasyon özelliğidir. Ömrünü tamamlamış kan hücrelerini morfolojik
bozukluğu olan kan hücrelerini ve periferde yıkılmış hücrelerin atıklarını (inklüzyon cisimcikleri) filtre
eder.
Ayrıca antikor kaplı eritrositler, trombositler ve beyaz küre hücrelerinide filtre eder. Opsonizasyon sağlayan
maddeler (özellikle properdin, tuftsin), antikor sentezi, IgM salgılar. Vücuttaki toplam trombositlerin 1/3’ü
dalakta depolanır.
Cevap D
Referans: Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 221

97. Yirmi sekiz yaşındaki erkek hasta, sol tarafta güçsüzlük ve konuşamama yakınmalarıyla acil servise
getiriliyor. Muayenesinde mitral odakta, hastanın pozisyonu ile yer değiştiren üfürüm dikkat çekiyor.
Bu hastada kardiyak bulguların araştırılması için aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ilk sırada
uygulanmalıdır?
A) Toraks bilgisayarlı tomografi
B) Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme
C) Transtorasik ekokardiyografi
D) Kardiyak kateterizasyon
E) Serebral anjiyografi
Pozisyonla yer değiştiren üfürüm kritik cümle ayrıca genç hasta SVO şikayeti ile geldiğinde tümör embolileri
ayrırıcı tanıda düşünülmelidir. Tanıda ilk EKO yapılmalıdır.
KALBİN TÜMÖRLERİ
•

Kalbin en sık tümörü metastazdır.

•

Erkekte akciğer, kadında meme kanseri metastazlarıdır.

•

Kalbe metastaz yapma olasılığı en yüksek tümör malign melonamadır.

•

Metastaz kalbin en sık perikardına olur.

•

En yaygın primer kalp tümörü miksomadır (benigndir).

•

Kalbin en sık primer malign tümörü sarkomlardır (anjiyosarkom) (sıklıkla sağ atriyumda yerleşirler).
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Kardiyak Miksoma
Çoğu kardiyak miksoma sporadiktir. Fakat nadiren ailesel olabilir. Yaklaşık %75’i sol atriyumda, %18 sağ
atriyumda ve kalanı ventriküllerdedir. Çoğu atriyal tümör atriyal septumdan gelişir, genellikle fossa
ovalis yakınlarından köken alırlar. Yaklaşık %95’i tektir. Çoğu miksomanın kısa bir sapı vardır, jelatinöz
ve kolay ufalanabilirdirler ve embolize olma eğilimindedirler. Ara sıra kalsifiye olurlar, bu şekilde göğüs
radyografisinde görülebilirler.
Temel klinik özellikleri; kan akımına karşı obstrüksiyon, embolizasyon ve sistemik etkilerdir. Sol atriyal
tümörler mitral kapak açıklığına prolabe olurlar ve mitral stenoz yaparlar. Dispne, ortopne, öksürük,
pulmoner ödem ve hemoptizi semptomları ile mitral kapak stenozunu taklit ederler. En önemli semptomu
ayakta nefes darlığı platipne’dir. Enfeksiyon hastalığı taklit eden ateş, lökositoz bulguları olabilir.
Semptomlar ve fizik muayenede duyulan üfürüm vücut pozisyonuyla değişiklik gösterir. Tanı EKO ile konup
tedavisi cerrahidir.
Cevap C
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 89

98. TGF-b reseptörlerindeki patolojiye bağlı olarak bifid uvula, yarık damak/dudak, hipertelorizm,
yaygın aort anevrizmaları ve aort diseksiyonu gelişiminin aşağıdakilerden hangisinde görülmesi en
olasıdır?
A) Ankilozan spondilit
B) Ehlers-Danlos sendromu
C) Turner sendromu
D) Loeys-Dietz sendromu
E) Osteogenezis imperfekta
Bu sınavın en zor sorularından ancak soran insafa gelip şıklara Marfan Sendromunu koymamış, biraz
kolaylaşmış. Bağ dokusu hastalığı olan Marfan sendromu FBN1 yani fibrillin 1 geni mutasyonları ile olur.
Klinikte aort anevrizması ve lens subluksasyonu başta olmak üzere birçok bağ dokusu hastalığı bulunabilir.
Marfan kardeş sendromlarından Loeys-Dietz’de TGF-B reseptörlerindeki patolojiye bağlı olarak marfan
benzeri bir klinik görülür, ön planda ise aort anevrizmaları gibi kalp anomalileri, yarık damak ve bifid uvula
gibi damak anomalileri sıklıkla görülür. Tus için, cerrahi küçük stajlar için gereksiz, zor bir soru olmakla
birlikte diğer şıkların kolay olması nedeniyle eleme yöntemi ile yapılabilirdi.
Transforme edici
büyüme faktörü-b 
(TGF-b)

Trombositler, T lenfositleri,
makrofajlar, endotel
hücreleri, keratinositler,
düz kas hücreleri,
fibroblastlar

Nötrofil makrofajlar, lenfositler, fibroblastlar ve
düz kas hücreleri için kemotaktik; TIMP sentezini,
anjiyogenezi, fibroplaziyi uyarır; MMP yapımını ve
keratinosit proliferasyonunu inhibe eder; integrin
ekspresyonu ve diğer sitokinleri düzenler. Epitel
hücreleri proliferasyonunu inhibe eder. Güçlü
fibrojeniktir. Hipertrofik skar, sistemik skleroz ve marfan
sendromunda rol oynar. Anti-inflamatuardır. Th17
gelişimini arttırır.
TGF b, bağ doku proteinlerinin sentezi ve depolanması
için en önemli sitokindir.
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Cevap D

Referans: Infotus Patoloji 7. Baskı, Sayfa 63
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99. Postoperatif dönemde hipotermiye bağlı olarak titremenin durdurulması ile oksijen tüketiminin
azaltılması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması diğerlerine göre daha uygundur?
A) Meperidin
B) Parasetamol
C) Lidokain
D) Sugammadeks
E) Flumazenil
Analjezik etkisi zayıf olsa da kasılmayı azalttığı için titremeleri azaltan meperidin sorguladığı bir anestezi
sorusu.
MEPERİDİN
Analjezik etkisi morfinden 10 kat daha zayıftır.
Antikolinerjik yan etkileri nedeniyle myotik etkisi çok azdır.
Antitussif etkisi yoktur.
Doğum ağrılarını uterusu gevşetmeden azalttığı için obstetride kullanılır.
Morfinden farklı olarak negatif inotrop özelliği vardır. Myokardı gevşetir. Ayrıca antikolinerjik özelliğinden
dolayı pozitif kronotroptur. Yani kalp hızını da artırır.
MAO inhibitörleri ya da SSRI ilaçlar ile birlikte kullanılmaz, kullanımı; serotonin sendromuna yol açabilir.
Konvülziyonlara neden olabildiğinden dolayı, uzun süreli kullanımı önerilmez.
Cevap A

100. Aşağıdakilerden hangisi sentetik bir opioid türevi değildir?
A) Morfin
B) Butorfanol
C) Metadon
D) Fentanil
E) Sufentanil
Morfin sentetik değildir.
FENTANİL / REMİFENTANİL / SUFENTANİL / ALFENTANİL
Analjezik etki güçleri en fazla olan sentetik opiyatlardır.
Metadon ise Bağımlılık tedavisinde bir yarı sentetik morfin türevi olduğu için kullanılır. Çünkü metadonun
yoksunluk sendromu geç ortaya çıkar, uzun sürer fakat oldukça hafif seyreder. Bu yüzden morfin kesilerek
metadonla yumuşak bir geçiş yapılır.
Cevap A
Referans: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 225
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101. Genellikle çocuklukta geçirilen kızamık gibi bir viral enfeksiyondan sonra yaşanan tekrarlayan
pnömonilerin neden olduğu en olası kalıcı akciğer patolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akciğer apsesi
B) Bronşiektazi
C) Lober amfizem
D) Pulmoner sekestrasyon
E) Kistik adenomatoid malformasyon
Tekrarlayan pnömoni sonrası bronşlarda geri dönüşü olmayan genişlemelere bronşektazi denilir.
BRONŞİEKTAZİ
• Bronşlarda geri dönüşümsüz genişlemedir.
•

Altta yatan 3 mekanizma: Obstrüksiyon, enfeksiyon, kronik inflamasyon

•

Kistik fibrozis; gelişmiş ülkelerde en sık sebeptir. Diğer nedenler: PCD, YCA, gastrik aspirasyon,
immün yetmezlik (humoral), enfeksiyonlar (pertusis, kızamık, tbc) ve konjenital

Bronşiektaziye predispozyon yapan nedenler
Proksimal hava yolu darlıkları
Dışarıdan kompresyonu (vasküler ring, adenopi)
İntraluminal obstrüksiyon (İnhale yabancı cisim, granülasyon doku)
Havayolu darlığı ve malazi
Havayolu hasarı
Bronşiolitis obliterans (postviral, AC transplantasyon sonrası)
Recurren pnömoni (pnömokokal pnömoni, aspirasyon pnömoni)
Pulmoner temizlemede yetersizlik
Kistik fibrozis
Siliyer diskinezi
Impaired öksürük (nöromusküler zayıflık)
İmmün yetersizlik
Primer (hipogamaglobulinemi)
Sekonder (HIV, immünsupresif ilaçlar)
Diğer
Allergik bronkopulmoner aspergillozis
Plastik (fibrinöz) bronşit
•

Klinik: En sık şikayet öksürük ve pürülan balgamdır. Büyüme geriliği, hemoptizi, çomak parmak,
lokalize krepitasyonlar saptanır.

•

Tanıda altın standart HRCT’dir.

•

Tedavide en önemlisi postural drenajdır ve fizyoterapidir. Medikal tedaviye cevapsız lokalize
bronşektazilerde lobektomi yapılabilir.

•

Komplikasyonları: Tekrarlayan enfeksiyonlar, büyüme geriliği, osteopeni, osteoporoz, amiloidoz, kanama
gibi.
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Lobektomi endikasyonları
Medikal tedaviye rağmen semptomların devam etmesi
Medikal tedaviye rağmen büyüme ve gelişmenin geri kalması
Ciddi hemoptizi atakları
Cevap B
Referans: Infotus Pediatri 7. Baskı, Sayfa 508

102. Skrotumda ani başlayan ağrı, şişlik ve kızarıklık şikâyetleriyle acil servise-getirilen bir çocukta
ayırıcı tanıya yönelik aşağıdakilerden hangisinin istenmesi en uygundur?
A) Manyetik rezonans görüntüleme
B) Tam idrar tahlili
C) Bilgisayarlı tomografi
D) Doppler ultrasonografi
E) Testis sintigrafisi
SPERMATİK KORD TORSİYONU
• En sık 12–18 yaşları arasında görülür.
•

Testis kan akımının strangülasyonu nedeniyle travma ve inmemis testis en sık etyolojik faktördür (TUS).

• Testis şiş ve hassastır. Muayenede Testisin elevasyonu ile ağrı azalmaz (PHREN)
** Testis torsiyonu ile akut epididimoorşit ayırıcı tanısında en yararlı tetkik Doppler USG’dir. En sensitif
yöntem ise sintigrafidir.
Testis Tümörleri:
Etyolojilerinde en önemli faktör kriptorşitizmdir. Klinikte ağrısız testis büyümesi (TUS) vardır, skrotal USG
(TUS) ile tanınır. Biopsi kontrendikedir, tümörü yayar ve gerek yoktur çünkü tümör markırları yeterli bilgiyi
verir.
Tüm primer tümörlerden %90-95 i germ hücreli tümörlerdir. En sık görülen testis tümörü, miks tümörlerdir
(%60), tek histolojik yapı içeren en sık tümör seminomdur. İnfantın en sık görülen testis tümörü yolk sac
iken, 50 yaşın üstünde bu lenfomadır. Primer tedavi yüksek ingüinal orşiektomidir.
Cevap D
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 186

103. Otuz beş yaşındaki kadın hastada amenore ve galaktore nedeniyle yapılan araştırmalarda hipofiz
adenomu saptanıyor. Çapı yaklaşık 3 cm olan adenom aynı zamanda optik kaizmaya bası yapıyor.
Bu hastadaki en olası görme alan kaybı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bitemporal hemianopsi
B) Sağ homonim hemianopsi
C) Sol homonim hemianopsi
D) Bilateral alt iç kadran görme kaybı

CERRAHİ
E) Sağ üst iç kadran görme kaybı

173

Aynı sınavda ikinci hemianopsi sorusu. Bu sefer bası optik kiazmaya olduğu için hastada bitemporal
hemianopsi görülecektir.
HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
En sık görülen non fonksiyonel olandır.
Hipofiz tümörlerine yaklaşımda üç önemli unsur önem taşımaktadır.
1.

Tümörün boyutu: Bir santimin altında olanlar mikroadenom, bir santimi aşan cesamettekiler
makroadenom olarak adlandırılırlar.

2.

Tümörün çevre dokuyla ilişkisi: Çevre dokuları invaze eden veya bası oluşturan tümörler buna
bağlı klinik bulgular oluşturabilirler. Örneğin kiazma optikuma bası sonucu hemianopsi gelişebilir.
Dura invazyonu yapan tümörlerde, tümör boyutundan bağımsız olarak baş ağrısı gibi klinik
durumlar beklenebilir.

3.

Tümörün hormonal olarak aktif olup olmaması: Hipofiz tümörleri salgıladıkları hormonlar
dolayısıyla belirti ve bulgu verebilirler. Sonuçta klinik tablo aşırı üretilen hormona bağlı olarak
değişir. Bazen birden fazla trofik hormonun salgılandığı miks bir tablo da gözlenebilir.

En sık görülen hipofiz tümörleri non fonksiyonel olanlardır.
Örneğin;
A.

Büyüme hormonu salgılayan hipofiz adenomları: Puberta öncesi Jigantizm, puberta sonrası
Akromegali şeklinde klinik bulgu verir

B.

Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu: Prolaktinomalar genelde galaktore, kadınlarda adet
düzensizliği veya amenore, erkeklerde libido kaybı ve empotans şeklinde ortaya çıkabilir.

C.

ACTH salgılayan hipofiz adenomu: Hipofizer Cushing tablosuna sebep olur.

D.

Gonadotropin salgılayan hipofiz adenomu (FSH’oma): Gonadotropinomaların daha önceleri
nonfonksiyone olarak kabul edilen hipofiz adenomlarının bir kısmını oluşturduğu kabul
edilmektedir, klinik tablo prolaktinomaya benzerdir ancak genelde geç belirti verdiği için
makroadenom şeklinde yakalanırlar.

E.

TSH salgılayan hipofiz adenomu: TSHoma nadir görülür; klinik tipik tirotoksikoz kliniği olmakla
birlikte tiroid hormonlarının yanında TSH’nın da yükseldiği gözlenir ve guatr mutaddır.

F.

Nonfonksiyone hipofiz adenomları: Genelde belirtisi tümörün büyüyüp etrafa bası yapması sonucu
olduğu için geç tanınan ve bu yüzden sıklıkla makroadenom şeklinde yakalanan tümörlerdir ancak
görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşması sonucu daha sık tespit edilir hale gelmiştir.

Hipofiz adenomlarının tedavisinde operasyon, radyoterapi veya hipersekresyonu ve tümör gelişimini
suprese eden ilaçlar tercih edilir. Hipofiz adenomlarının tedavisindeki amaç hipersekresyonu engellemek,
varsa diğer hipofiz hormonlarındaki eksikliği düzeltmek ve adenom büyümesini kontrol etmektir.
Cerrahi: Transsfenoidal mikrocerrahi tercih edilir. Suprasellar massif yayılımı olanlarda transfrontal
kraniotomi gerekir. Mikroadenomlarda cerrahi tedavi başarısı %90’dır. Komplikasyon olarak burundan BOS
gelmesi (rinore), menenjit, diabetes insipitus, görme bozuklukları ve hipopituitarizm görülebilir.
Radyoterapi: Büyük hipofiz tümörlerinin inkomplet rezeksiyon yapılanlarında uygulanır. Komplikasyon
olarak 5–10 yılda %50–60 olguda hipopituitarizm gelişir.
Medikal tedavi: Prolaktinomada ilk tercihdir. Akromegali, Cushing hastalığı ve TSHoma’da somatostatin
analogları kullanılır.
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Cerrahi

RT

Medikal

Yorum

Non–fonksiyonel

++

+

–

Prolaktinoma

+

+

++

Dopamin agonisti
makroadenomu küçültebilirler

Akromegali

++

+

+
+

Somatostatin analogları (Okreotid, landreotid) ve
dopamin agonistler,

Cushing hastalığı

++

+

+

Somatostatin analogları (pasireotid) Ketokonazol ve
diğerleri

FSHoma

++

+

–

–

TSHoma

++

+

+

Somatostatin analogları

++ İlk seçilecek tedavi, + Sonraki tedavi seçeneği
Cevap A
Referans: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 441, 442

104. Monteggia kırıklı çıkığını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
A) Ulna proksimal 1/3 kırığı + Radius başının proksimal eklem çıkığı
B) Radius distal 1/3 kırığı + Distal radioulnar eklem çıkığı
C) Ulna ve radius orta 1/3 kırığı + Distal radioulnar eklem çıkığı
D) Ulna distal 1/3 kırığı + Birinci metakarp kırıklı çıkığı
E) Birinci proksimal interfalangeal eklem kırıklı çıkığı
RADİUS BAŞ VE BOYUN KIRIKLARI
• Genellikle el üzerine düşme sonucu kırılır.
MONTEGGIA KIRIKLI ÇIKIĞI
• Ulna kırığı + radius başı çıkığıdır.
• En sık post. interosseoz sinir lezyonu olur.
GALEAZZİ KIRIKLI ÇIKIĞI
• Radius alt 1/3 ile orta 1/3 birleşim yerinde transvers kırık beraber alt radioulnar çıkık bulunmasıdır.
COLLES KIRIĞI
• Radius alt eklem yüzünden 3 cm yukarıya kadar olabilen, distal parçanın dorsale, radiale kaydığı ve
tepesi volarda açılaşma yaptığı kırıklardır.
•
•

En sık avuç içine düşmeler sonucu görülür.
Radiusun eksantor kırığıdır.
Cevap A

Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 166
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105. Kırk üç yaşındaki erkek hasta, sol omzunda lokalize pigmente bir lezyon nedeniyle başvuruyor.
Öyküsünden, lezyonun özellikle son beş aydır giderek büyüdüğü ve renginin koyulaştığı öğreniliyor.
Fizik muayenede lezyonun deriden hafif kabarık, hiperpigmente, asimetrik yapıda, düzensiz sınırlara
sahip ve 6 mm çaplı olduğu tespit ediliyor.
Bu hastanın tedavisinde bir sonraki aşamada yapılacak en uygun yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lenfatik tutulumun değerlendirilmesi için sol aksiller ultrasonografi çekilmesi
B) Genel vücut taraması amacıyla pozitron emisyon tomografisi çekilmesi
C) Tıraşlama biçiminde biyopsiyle lezyonun histopatolojik incelemesinin yapılması
D) Lezyonun derinliğinin değerlendirilmesi için sol omuza yönelik bilgisayarlı tomografı çekilmesi
E) Tam kat eksizyonel biyopsiyle lezyonun histopatolojik incelemesinin yapılması
Maling melonam tanısında ve invazyonun değerlendirilmesi için tam kat ekzisyonel biyopsi yaparak
incelemek gereklidir.
Cevap E
Referans: Infotus Genel Cerrahi 7. Baskı, Sayfa 526, 527

106. Erkek infertilitesinin cerrahi olarak düzeltilebilir en sık nedenleri arasında yer alan, pampiniform
pleksus venöz yapılarında dilatasyon olan, sol tarafta daha sık görülen ve bazen testiküler ağrıya
neden olan patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orkialji
B) Testis tüberkülozu
C) Spermatosel
D) Varikosel
E) Epididimoorşit
VARİKOSEL
• Pampiniform plexus venlerinin kistik dilatasyonudur.
•

Erkek subfertilitesinin cerrahi yoldan en iyi düzeltilebilir bir nedenidir.

•

Varikosel tanısı esas olarak doğru bir FM sırasında konur.

•

Sol taraflı varikosele birkaç anatomik özellik katkıda bulunmaktadır.

•

Varikoseller testi atrofisiyle birliktedir. İnfertil erkeklerde seminal anormalliklerin saptanması
varikosel cerrahisinin temel endikasyonunu oluşturmaktadır.

•

Eğer yaşlılarda ve sağ tarafta görülürse tümör yönünden araştırılmalıdır. Tanıda Doppler USG
kullanılır (TUS).

•
•

Tedavide: İnternal inguinal ring seviyesinde spermatik ven bağlanır.
Tedavi edilmezse, testiküler atrofi ve infertilite gelişebilir.
Cevap D

Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 186
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107. Elli altı yaşındaki kadın hasta, son bir yıldır geçmeyen tek taraflı burun akıntısı ve ağzına tuzlu tat
gelme şikâyetleriyle başvuruyor. Vücut kitle indeksi 40 olan hastada tekrarlayan menenjit atakları
bulunuyor.
Bu hastada tanı için aşağıdaki tetkiklerden hangisinin istenmesi en uygundur?
A) Prick testi
B) Odyogram
C) Polisomnografi
D) b2-transferrin
E) Kalorik test
Tekrarlayan menenjit atağında BOS kaçağından şüphe edildiğinde BOS fistülleri akla gelmelidir. BOS
kaçağını ise nazal sıvıda B2 transferrin araştırarak öğrenebilir.
Cevap D

108. Sağ gözde üç gün önce gelişen görme azlığı nedeniyle başvuran 7 yaşındaki erkek çocuğun göz
dibi muayenesinde sağ optik disk ödemi, optik disk çevresinde retinal kanamalar ve damarlarda
kıvrımlanma artışı olduğu şaptanıyor. Hastanın hikâyesinden, üç hafta önce yapılan aşılanma dışında
bir özellik olmadığı öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paraenfeksiyöz optik nörit
B) Papil ödem
C) Santral retinal ven tıkanıklığı
D) Retrobulber nörit
E) Retinal ven dal tıkanıklığı
Pediyatik yaşta enfeksiyon/aşılanma sonrası optik diskte ödem papillit ve ya oğtik nörit düşündürür.
Papillit: Patolojik süreç optik sinir başını etkiler. Alev şeklinde peripapiller hemorajilerle birlikte bulunabilen
disk hiperemisi ve ödem ile karakterizedir. Çocuklarda en sık görülen optik nörit tipidir. Papillit, papilla stazı
(papillödem) ile karışır. Papillödem iki taraflı iken papillit tek taraflıdır. Görme papillitte hemen bozulurken,
staz da ise geç döneme kadar korunabilir.
Cevap A
Referans: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 82
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AKADEMİK KADROMUZ
Bir eğitim kurumunda sunulan eğitimin kalitesini belirleyen en
önemli unsur hiç şüphesiz hoca kadrosudur.
TUSTIME, bu gerçekten hareketle akademik kadrosunu
alanında uzman, TUS’u iyi bilen ve etkili ders anlatan
birbirinden değerli hocalardan oluşturur.
Bu sayede dersler verimli geçer, başarı artar.
Birçok dershane farklı illerde, farklı hocalarla eğitim yaparken
TUSTIME, tüm şubelerinde “aynı hoca kadrosu” ile eğitim
vererek kursiyerlerine “fırsat eşitliği” sağlar.

ŞUBELERİMİZ
DÜZCE

MALTEPE

HASEKİ

SAKARYA

BALIKESİR
KÜTAHYA
BORNOVA
BALÇOVA
YEŞİLYURT

MANİSA
UŞAK

İZMİR
AYDIN

KARABÜK

RİZE

BOLU

ESKİŞEHİR

ANKARA

KIRIKKALE

KONYA(MERAM)
KONYA(SELÇUK)

KARS

SİVAS

KIRŞEHİR

AFYONKARAHİSAR

ISPARTA

TOKAT

BEŞEVLER

KAYSERİ

MALATYA
KAHRAMANMARAŞ
ADIYAMAN
GAZİANTEP

VAN

ŞANLIURFA

MUĞLA

Tüm kusiyerlerine Aynı Hoca Kadrosu ile eğitim veren tek kurum TUSTIME’dır!

KADIN
DOĞUM
SORULARI ve AÇIKLAMALARI
109. Son âdet tarihine göre 16 haftalık gebeliği olan 20 yaşındaki kadın ilk antenatal muayenesi için
başvuruyor. Herhangi bir şikâyet tariflemeyen kadının fizik muayenesinde uterus fundus yüksekliği
beklenilenden daha fazla ölçülüyor. Obstetrik ultrasonografisinde fetal biyometrik ölçümleri 16 hafta
ile uyumlu, biri erkek diğeri kız cinsiyetinde ikiz gebelik saptanıyor.
Bu gebelikteki en olası plasentasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dikoryonik / Diamniyotik
B) Dikoryonik / Monoamniyotik
C) Monokoryonik / Monoamniyotik
D) Monokoryonik / Diamniyotik
E) Monokoryonik / Monoamniyotik konjoint
Cinsiyetlerin farklı olması dizigotik ikizlik olduğunu anlamamızı sağlıyor.
Dizigotik ikizlik
•

İki ayrı ovumun iki ayrı spermle fertilize olmasıdır.

•

İnsidansı belirgin olarak ırk, kalıtım, maternal yaş, parite ve özellikle fertilite tedavilerinden
etkilenmektedir.

•

Dizigotik ikizlik anneden otozomal resesif olarak geçer, babanın rolü yoktur.

•

Dizigotik ikizlikte anne yaşı önemlidir. 37 yaşında pik yapar ondan sonra oran düşer.

•

Günümüzde dizigotik çoğul gebeliğin en önemli nedeni yardımla üreme teknikleridir.

•

Membranlar daima diamniotik–dikoryoniktir (DA/DK).
Cevap A

Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 152

110. Fetal dolaşıma ait aşağıdaki yapıların hangisinde kan oksijen konsantrasyonu diğerlerine göre daha
yüksektir?
A) Umbilikal arterler
B) Asendan aorta
C) Pulmoner arter
D) Duktus venozus
E) Superior vena cava
Umblikal venden sonra en oksijenize kan duktus venosusta bulunur.
FETAL DOLAŞIM
•

Umbilikal ven – Duktus venozus – Vena kava inferior (VCI) – Sağ atrium – Foramen ovale – Sol
atrium – Sol ventrikül – Çıkan aorta – Koroner/serebral arterler – Vena kava superior (VCS) – Sağ
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atrium – Pulmoner arter (%10’u akciğere) – Duktus arteriozus – İnen aorta – Umbilikal arter. T
•

Umbilikal ven ile plasentadan taşınan temiz–oksijenize kan önce fetal karaciğere ulaşır T, takiben
portal sinüsler ve duktus venozusa dökülür.

•

Umbilikal arterlerle gelen fetal deoksijenize kan, intervillöz alandaki oksijenize kan ile karşılaşır
ve umbilikal ven yoluyla fetusa geri döner.

•

Oksijenden en zengin kanı miyokard ve beyin alır. karaciğer oksijenden zengin kanın Ilk geldiği
organdır fakat portal sinüs Içerisindeki hepatik venler karaciğere kan verdiği Için oksijen miktarı
azalır.

•

En oksijenize kanı alan fetal organ à karaciğer (daha sonra beyin ve miyokard)

•

Ductus venosus à umblical ven ile VCİ arasında

•

Ductus arteriosus à pulmoner arter ile arcus aorta arasında

•

Foramen ovale à sağ atrium ile sol atrium arasındadır.

Cevap D
Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 97

111.
Vajinal doğum indüksiyonu;
I. Gestasyonel hipertansiyon
II. Plasenta previa totalis
III. Postterm gebelik
durumlarının hangilerinde kesin kontrendikedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

D O Ğ U M
E) II ve III
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Eylem indüksiyonu Kontrendikasyonları
Mutlak:
•

Yapısal pelvik deformiteler

•

Plasenta previa, vasa previa

•

Transvers duruş

•

Geçirilmiş uterin insizyon (klasik sezaryan, histerotomi, kaviteye girilmiş myomektomi)

•

Makrozomi

•

Kord prezentasyonu

Göreceli:
•

Makat prezentasyon

•

Oligohidramnios

•

Çoğul gebelik

•

Grand multiparite

•

Prematürite

•

Geçirilmiş sezaryan

•

Aktif genital infeksiyon

•

İnvazif serviks karsinomu
Cevap B

Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 119

112. Aşağıdakilerden hangisi prenatal dönemde, fetal anöploidiye yönelik olarak yapılabilecek tanısal
testlerden değildir?
A) Koryon villus örneklemesi
B) Amniyosentez
C) Kordosentez
D) Maternal kanda hücre dışı DNA testi
E) Perkütan fetal kan örneklemesi
SERBEST FETAL DNA ANALİZİ (cffDNA)
•

Anne kanından fetüse ait serbest DNA’ların ayıklanıp analitik yöntemlerle analizi ile anöploidilerin
taranmasında kullanılmaktadır, tanı testi değildir.

•

Gebeliğin 8. haftasından itibaren ilk trimestrda kullanılabilir.

•

Trizomi 21, 18, 13 taranır.

•

Trizomi 21 tespit oranı %98’dir.

•

Aneuploidi taraması dışında Rh genotipinin belirlenmesi ve fetal cinsiyet belirlenmesi serbest
fetal DNA analizi Ile mümkündür.

Serbest fetal DNA testinin önerildiği durumlar:
•

Doğumda anne yaşının 35 ve üzerinde olacağı gebelikler

•

Ultrasonografide fetal “anoploidi” bulguları izlenmesi

•

Daha önce trizomili gebelik öyküsü

•

İkili, üçlü, dörtlü tarama testlerinde yüksek risk saptanması
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•

Ebeveynlerde trizomi 21 veya 13 artmış riski ile birlikte dengeli robertsonian translokasyon
saptanması
Cevap D
Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 99

113. Yirmi sekiz yaşındaki kadın gebelik öncesi danışmanlık için kadın doğum polikliniğine başvuruyor.
Öyküsünden, hastanın epilepsi tanısıyla günlük valproik asit aldığı ve kronik hipertansiyon nedeniyle
nifedipin kullandığı öğreniliyor. İlave vitamin destek tedavisi almayan hastanın kan basıncı 120/80
mmHg ölçülüyor ve nifedipin ile kontrol altında olduğu anlaşılıyor. Hastaya reçete düzenlenerek
gebeliğini ertelemesi öneriliyor.
Yukarıda tariflenen hasta hemen gebe kaldığı takdirde hastada aşağıdaki fetal anomali veya
hastalıklardan hangisinin ortaya çıkma olasılığı en yüksektir?
A) Miyelomeningosel
B) Hipotiroidi
C) Renal hipoplazi
D) Nazal hipoplazi
E) Triküspit kapak malformasyonu
Antikonvülzanlar:
•

Epileptik gebelerde fetal malformasyon riski artmıştır.

•

Hiçbir antikonvülzan gerçek anlamda güvenilir değildir.

•

İlaç kullanan ya da kullanmayan olgularda en sık rastlanan defekt oro–fasiyal yarıklar ve konjenital
kalp hastalıkları ve nöral tüp defektleridir.

•

Hidantoin kullanan gebelerde fetal hidantoin sendromu (mikrosefali, IUGR, mental retardasyon,
dismorfik kraniofasiyal anomaliler, hipertelorizm, tırnak ve distal falanksların hipoplazisi) riski
%10’dur.

•

Karbamazepin kullanan olgularda ise el tırnak hipoplazisi (%25), gelişme gecikmesi (%20) ve
kraniofasiyal defektler (%10) izlenebilir.

•

Valproik asit malformasyon riskini en fazla arttıran antikonvülzandır özellikle spina bifidaya neden
olur.

•

Gebelikte en güvenilir antiepileptikler sırasıyla gabapentin ve lamotrijindir.
Cevap A

Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 104
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114. Meme gelişimi olan ancak pubik ve aksiller kıllanması olmayan 17 yaşındaki hasta primer amenore
nedeniyle başvuruyor. Hastanın daha önce yapılan hormon tetkiklerinde total testosteron seviyesinin
yüksek saptandığı öğreniliyor.
Genital muayenesinde kör vajina ve bilateral inguinal kitle izlenen bu hastada tanıya yönelik öncelikli
ve en uygun tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karyotip analizi
B) Serum serbest testosteron düzeyi
C) Kemik yaşı tayini
D) Kranial bilgisayarlı tomografi
E) SRY gen mutasyonu analizi
Adrenarş olmayan primer amenore olgusunda testosteronun yüksek olması akla androjen duyarsızlık
sendromunu düşündürmelidir. Karyotip XY ‘dir.
Androjen Duyarsızlık Sendromu
•

Primer amenore ile başvuran genç kızlardır.

•

Genotip 46, XY’dir.

•

Maternal X’e bağlı resesif geçer. X üzerindeki androjen reseptörünü kodlayan gende defekt vardır.

•

Androjen reseptör defekti olduğundan Wolf kanal gelişimi olmaz ve AMH olduğundan Müller kanal
gelişimi de olmaz.

•

Testis gelişimi normal, ancak testisler genelde inguinal halkaya kadar inmiştir. Total testosteron
düzeyi erkekteki kadardır, MIF (AMH, antimüllerian hormon) sekresyonu olduğundan internal
Müllerian yapılar gelişmez. (uterus, tubalar, serviks, vajen proksimali), ancak kör bir vajen poşu
bulunur.

•

Testesteronun östrojene periferik dönüşümü sekonder seks karakterlerinin gelişimini sağlar. Bu
nedenle bu hastalarda pubertede meme gelişimi vardır ancak bu olgular primer amenoreiktirler,
pubik ve aksiller kıllanma yetersiz veya yoktur.

•

Sekonder seksüel gelişme sağlandıktan sonra (16-18 yaş) gonadlar çıkarılmalıdır. Bu sendrom, Y
kromozomu saptanan gonadların bekletilmeden çıkarılması gerekmeyen tek tablodur.

•

Hastalarda LH artmış; FSH normaldir.

•

Tüm diğer ara formlar Reifenstein sendromu olarak bilinmektedir. tipik olarak hypospadias görülür.
Azoospermi ve şiddetli oligozoospermisi bulunan erkeklerin %10’ında androjenlere kısmi yanıtsızlık
söz konusudur.
Cevap A
Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 252
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115.
I. Molar gebelik
II. Çoğul gebelik
III. Ektopik gebelik
Teka lutein kistleri yukarıdaki durumlardan hangileri ile birlikte görülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız Il
C) I ve lI
D) I ve Ill
E) I, Il ve Ill
Teka lutein kistleri fonksiyonel over kistleri içinde en az izlenir. hCG ile aşırı ovaryan stimülasyon sonucu
oluşur. Genellikle bilateral, multiseptalı ve büyüktürler. Androjen salgılayabilirler. Sıklıkla çoğul gebelik,
hidatiform mol ve koryokarsinom ile birliktedir.
Cevap C
Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 47

116. Aşağıdakilerden hangisi kadın anatomisinde pelvik diyaframı oluşturan kaslardan birisi değildir?
A) Musculus levator ani
B) Musculus pubococcygeus
C) Musculus iliococcygeus
D) Musculus puborectalis
E) Musculus obturator internus
Eski TUS sorusu.
Spatium perinei profundum (Derin perine kompartmanı)
Asıl olarak ürogenital diafragma ve diafragma pelvis kasları tarafından oluşturulur.
Ürogenital diyafram kasları:
M. transversus perinei profundus (ürogenital diyaframın hemen tamamını oluşturur) T
M. sfinkter (konstriktör) üretra
Derin kaslar (diaphragma pelvis):
Levator ani (puborektalis, iliokoksigeal, pubococsigeus (puboviseral (pubovajinal, puboperianal, puboanalis))
parçalardan oluşur. M. koksigeus (pelvik diyaframın arka bölümünü oluşturur)
Cevap E
Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 12
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117. Yirmi beş yaşında virjin hasta, 6 aydır âdet görememe şikâyetiyle başvuruyor. Öyküsünden; menarş
yaşının 12 olduğu, daha önce düzenli olarak 28 günde bir âdet gördüğü, son 6 aydır voleybol antreman
programının ağır olduğu ve depresif semptomlar nedeniyle son 3 aydır sertralin kullandığı öğreniliyor.
Fizik muayenede; boy 170 cm, ağırlık 52 kg, kan basıncı 120/80 mmHg, nabız 78 atım/dakika ve genital
muayenesi normal olarak saptanıyor.
Bu hastada amenorenin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polikistik over sendromu
B) Prematür ovaryan yetmezlik
C) Hipofiz adenomu
D) Hipotalamik amenore
E) Adrenal yetmezlik
Hipogonodotropik sekonder amenore nedenleri:
•

Anoreksia nervosa: Vücut ağırlığının %25 den fazlası kaybedilmiştir. FSH, LH, Serbest T3 azalmış;
kortizol artmıştır.

•

Aşırı egzersiz endorfinleri artırır. Endorfin GnRH’yı inhibe eder.

•

Sheehan sendromu: Doğum sonrasında görülen hipofiz nekrozu

•

Kraniofaringioma ve kraniyel germ hücreli tümörler
Cevap D

Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 264

118.
I. Spermatogonyum
ll. Primer spermatosit
Ill. Sekonder spermatosit
IV. Spermatid
Spermatogenez aşamalarında yer alan yukarıdaki hücrelerden hangileri haploid yapıdadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Il ve lV
D) II, III ve IV
E) lll ve IV
Eski TUS sorusu
Erkek Faktörü
•

Testiste iki ana kompartman bulunmaktadır:

•

Seminifer tübüller – Spermatogenezis (FSH ve testosteron etkisiyle)

•

Leydig hücreleri – Testosteron (LH etkisiyle salınır; FSH, LH reseptörlerini artırır)

•

Semen içeriğinde spermatozoa, prostat, seminal vezikül ve bulboüretral bez (Cowper) salgısı
bulunur.

•

Semen analizi, 2–3 günlük cinsel perhiz sonrası uygulanmalıdır. Normal fertil erkeklerde sperm
parametreleri zaman içinde oldukça değişiklik gösterdiğinden, anormal sonuçlar tekrar edilmelidir.
Spermatogenezis (70 gün sürer): Spermatogonia (2n=46 kromozom taşır) –primer spermatosit (2n)
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– sekonder spermatosit (n=23 kromozom taşır) – spermatid – spermatozoa.

• Seminifer tübüllerdeki yolculuk yaklaşık 50 gün sürer, ardından spermatozoa epididime girer ve
12–21 gün burada maturasyonunu tamamlar.

Cevap E
Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 288

119. Serviks kanseri aşağıdaki lenf nodlarından hangisine daha sık metastaz yapar?
A) İnguinal
B) Obturator
C) Sakral
D) Femoral
E) Paraaortik
Eski TUS sorusu
SERVİKS KANSERİ YAYILIM YOLLARI
•

Direkt invazyon: Servikal stroma, corpus, vajina ve parametrium

•

Lenfatik: En önemli prognostik faktörlerden biridir. En sık yayılım paraservikal ve obdurator lenf
bezleridir.

•

Hematojen: Bu yolla en sık karaciğere metastaz olur. Bunun dışında akciğer ve kemik metastazları
görülebilir.

•

İntraperitoneal: Ovaryan tutulum skuamöz hücreli kanserlerde nadir olup adenokanserlerde daha
sık görülür.
Cevap B
Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, sayfa 184
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120. Kırk sekiz yaşındaki kadın hasta, bir senedir süregelen sık ve yoğun menstrüel kanama şikâyetiyle
başvuruyor. Hastanın endometrial biyopsi sonucu endometrial intraepitelyal neoplazi olarak rapor
ediliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu patolojiye neden olabilecek risk faktörlerinden biri değildir?
A) Obezite
B) Kombine oral kontraseptif kullanım öyküsü
C) Polikistik over sendromu
D) Nulliparite
E) Tamoksifen kullanım öyküsü
ENDOMETRİAL HİPERPLAZİLER
•

Endometrial stroma ve bezlerin östrojenik hiperstimulasyona bağlı olarak fizyolojik durumun
abartılı şekli ile karsinoma in situ arasında değişiklik gösteren biyolojik ve morfolojik olarak
farklılaşma spekturumunu yansıtan lezyonlar serisidir.

•

Endometriumun en sık gözlenen benign lezyonudur.

•

En sık anovulasyona bağlı gelişirler.

•

Premalign lezyonlardır.

•

Peri ve postmenopozal dönemde daha sık görülürler.

Etiyoloji
•

Anovulasyon (PCOS, adolesan ve premenopozal dönem)

•

Nulliparite

•

Endojen östrojen üreten tümörler ve ya patolojiler (granüloza hücreli tümörler, teka hücreli
tümörler, adrenokortikal hiperplazi, ovaryan stromal hiperplazi)

•

Prosgesteronsuz eksojen östrojen kullanımı

•

Erken menarş, geç menopoz

•

Obezite

•

Meme kanseri tedavisinde uzun süreli tamoksifen kullanımı

•

Karaciğer yetmezliği

Endometrial Hiperplazilerin Sınıflaması
•

Endometrial hiperplaziler atipisiz ve atipili olmak üzere 2’e ayrılırlar.

•

Atipisiz hiperplaziler sıklıkla asemtomatiktirler ve progesteron ile tedavi sonrası % 80 regrese
olurlar.

•

Atipili hiperplaziler ise progesteronla tedavi edilse bile tedavi kesildiğinde relapslar sıktır.

•

Endometrial doku örneklemesi sonucunda atipili hiperplazi saptanan olgulara histerektomi
yaplıdığında yaklaşık %40‘ında genellikle iyi diferansiye olmuş endometrial karsinomun eşlik ettiği
görülmektedir.

Klinik
•

En sık semptom menometrorajidir.

•

Bununla birlikte asemptomatik olabilirler.
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Tanı
•

Kesin tanı endometrial biyopsidir.

Tedavi
•

Progesteron tedavisi, atipi içermeyen olgularda atipi içerenlere oranla daha başarılıdır.

•

Postmenopozal atipili endometrial hiperplazilerde önerilen tedavi histerektomidir.

•

Son yıllarda aromataz inhibitörleri endometrial hiperplazilerin medikal tedavisinde kullanılmaktadır.

•

Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan kadınlarda endometrial hiperplazi, endometrial polip
ve endometrial kanser gelişme riski artmıştır. Bu olgularda profilaktik olarak levonorgestrelli RIA
alternatif olabilir tedavide oral progesteronlar etkisizdir.
Cevap B
Referans: Infotus Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 278
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