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DENEME SINAVI SORULARI
1- Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisinde periferik glukoz ölçümü normalken santral
hipoglisemi (hipoglukorşi) görülür?
A) GLUT 1 eksikliği
B) GLUT 2 eksikliği
C) Glikojen depo hastalığı tip 1

m

D) Glikojen depo hastalığı tip 3
E) Herediter fruktoz intoleransı

Eozinofili
Hipergammaglobulinemi
Bronkoalveolar lavaj sıvısında CD4/CD8 oranında artış
Alveolar infiltrat ile birlikte Hilar lenfodenopati
Anjiyotensin konverting enzim seviyesinde yükseklik

nd

A)
B)
C)
D)
E)

al.

co

2- 3 yaşında erkek hasta gövdede makülopapüler tarzda döküntü yakınması ile başvurduğu
poliklinikte fizik muayenesinde el, diz ve ayak bileğinde artrit tespit edilmiştir. göz muayenesinde
üveiti olan hastanın. cilt biyopsisinde non-kazeifiye granülomlar saptanmıştır. Bu hastada
aşağıdakilerden hangisi en az olasılıkla beklenir?

Kryoprin genindeki mutasyona bağlı ortaya çıkar
Kolşisin tedavisine yanıt dramatiktir.
Ateş epizodu uzundur.
Anakinranın tedavide etkinliği yoktur.
Amiloidoz beklenmez

ww

w.

A)
B)
C)
D)
E)

eya

3- 4 yaşında kız hasta tekrarlayan ateş nedenli çok sık antibiyotik kullanım öyküsü ile polikliniğe
başvuruyor, öyküsünden ayda 2-3 ateş epizodunun olduğu, bu esnada vücudunda kızarıklıklarla
birlikte, gözlerinin etrafında şişliğin olduğu eş zamanla yaygın kas ağrısı ile ağrı kesici kullandığı
öğreniliyor. Bu hastanın klinik takibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4- Konjenital glikolizasyon defektlerinde aşağıdaki testlerden hangisinin istenmesi uygundur?
A) Transferrin izoelektrik odaklanması
B) Plazma aminoasit düzey ölçümü
C) İdrar aminoasit düzey ölçümü
D) Tandem MS
E) İdrar organik asit analizi
5- 37 hafta 3200 gr NSVY ile uzamış doğum eylemi sonrası 1. dk 3, 5. Dk 6 APGAR skoru ile doğurtulan
bir yenidoğanın ilk kan gazında belirgin metabolik asidoz olması üzerine ilk 6 saat içinde hipotermi
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tedavisine başlanmıştır. Solunum sıkıntısı olan hasta yenidoğan yoğun bakım ünitesinde mekanik
ventilatörde 2 hafta takip edildikten sonra ekstübe edilmiştir. Fizik muayenede proksimal ekstremite
güçsüzliğü olan hastanın Kranial Manyetik Rezonans görüntülemesinde aşağıdaki lokalizasyonlardan
hangisinde hasarlanma görülmesi en olasıdır?
A )Korteks ve subkortikal beyaz cevher hasarı
B) Motor traktus hasarı

m

C) Parasagittal hasar
D) Derin kortikal bölge, beyin sapı hasarı

co

E) Mesencephalon hasarı

nd

SGA bebek
Annenin sigara kullanması
Erken membran rüptürü
Hipotermi
Tiroid hormonu

eya

A)
B)
C)
D)
E)

al.

6- 19 yaşında Hashimato tiroiditi nedenli takipli sigara kullanan annenin 1. gebeliğinden Erken
membran rüptürü sonrası NSVY ile hastane dışında 28 hafta 1500 gr olarak doğan bir yenidoğan 112
ambulansı ile yenidoğan yoğunbakım ünitesine transfer edilmiştir. İzlemde solunum sıkıntısı
gözlenmeyen yenidoğan küvözde takip edilmeye başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Bu
yenidoğanda Respiratuvar distress sendromu gelişme riskini azaltıcı nedenlerden biri olamaz?

7-Preterm eylem nedenli 32 hafta 1800 gr ağırlığında acil sezeryanla doğurtulan sonrasında
respiratuar distres nedenli mekanik ventilatörde takip edilmeye başlanan bir yenidoğanın 24.
saatinde kontrol kan gazında PCO2 60 mmHg olarak saptanmıştır. Bu hastada ventilatör ayarlarında
yapılacak hangi değişiklik CO2 retansiyonunu azaltmakta en etkilidir?
Ortalama hava yolu basıncının arttırılması
Ekspiryum sonu basıncın arttırılması (PEEP)
FiO2’ nin arttırılması
Solunum sayısının arttırılması
İnspirasyon ekspirasyon oranının arttırılması

ww

w.

A)
B)
C)
D)
E)

8- Miadında 3500 gr olarak doğan bir yenidoğan anne yanına verildikten sonra 72. saatinde sarılık
nedenli polikliniğe başvurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu yenidoğanda ciddi hiperbilluribinemi
için major risk faktörleri arasında yer almaz ?
A)
B)
C)
D)
E)

Önceki çocukta sarılık öyküsü
Sefal hematom
Ağırlık kaybının olması
Doğu Asya kökenli olma
ABO uygunsuzluğu
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9- Konjenital hipotiroidi taramasında aşağıdaki hipotiroidi nedenlerinden hangisinin saptanması en az
olasıdır?
A)Tiroid ektopisi
B) Tiroid peroksidaz gen defekti
C) Tiroglobulin sentez defekti
D)DUOXA2 DEFEKTİ

m

E)TRH eksikliği
10- Aşağıdakilerden hangisi Herediter anjiyoödem tedavisinde kullanılmaz?

co

A) C1 inhibitör konsantresi
B) Taze donmuş plazma

al.

C) Kortikosteroidler
D) Epsilon amino kaproik asit

nd

E) Androjenler

Abse oluşumunda bozukluk vardır.
Canlı aşılar dahil rutin aşılar uygulanabilir.
Tedavide GM-CSF kullanılabilir.
Tip 1 de Beta integrin defekti vardır
Tip 2 de Fukolizasyon defekti vardır.

w.

A)
B)
C)
D)
E)

eya

11- 18 günlük bir yenidoğanın muayenesinde göbeğinin düşmediği , şiddetli gingivit,
stomatitinin , tam kan sayımında lökosit sayısı 30000/mm3 olduğu saptanıyor. klinik tablosu
tariflenen bu hastalıkla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

ww

12- Aşağıdakilerden hangisi Atopik dermatitin minör kriterleri arasında yer almaz?
A) Katarakt
B) Keilitis
C) Keratokonus
D) Periferik eozinofili
E) Pitriazis alba

13-

10 aylık erkek hastanın tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoni nedenli
servis yatışında çalışılan tetkiklerinde B lenfosit sayısı normal olarak değerlendirilmiştir, fizik
muayenede lenfadenopati, splenomegali tespit edilen hastanın Ig G2 seviyesi düşük
saptanmıştır. Bu hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisinin sıklığı daha fazladır.?
A) Otoimmün tiroidit
B) Diabetus mellitus
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C) Çöliak hastalığı
D) Giardiazis
E) Otoimmün lenfoproliferatif hastalık
14- 10 yaşında kaba yüz görünümü olan bir kız çocuğunun süt dişlerinin dökülmesinde gecikme
olduğu, tekrarlayan kırık ve alt solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile hastanede yatırılarak izlendiği
öğreniliyor. Fizik muayenede ciltte dermatit ve ayak bileğinde abse saptanan bu hastada en olası
tanı aşağıdakilerden hangisidir?

co

m

A) Adenozin deaminaz eksiklği
B) Wiscott- aldrich sendromu
C) Omenn sendromu
D) Hiper Ig E sendromu
E) Osteogenezis İmperfecta

nd

al.

15- Aşağıdakilerden hangisi kreatin metabolizma bozuklukları ile ilgili olarak doğru değildir?
A) En sık başvuru şekli gelişme basamaklarında gecikme ve konuşma bozukluğudur
B) Epileptik nöbetler gözlenebilir
C) AGAT (Arginin glisin amidino transferaz) enzim eksikliğinde plazma ve idrarda
guanidoasetat azalmıştır
D) Kreatin transporter eksikliğinde idrar kreatin/kreatinin düzeyi azalmıştır
E) Kreatin transporter eksikliği X’e bağlı kalıtılır

17- Aşağıdakilerden hangisi peroksizomal tek enzim eksikliği değildir?
Refsum hastalığı
Neonatal adrenolökodistrofi
X’e bağlı adrenolökodistrofi
Eter fosfolipid sentez bozuklukları
Primer hiperoksalüri

ww

A)
B)
C)
D)
E)

GLUT-1 eksikliği
Piruvat karboksilaz eksikliği
Piruvat dehidrojenaz eksikliği
Glikojen depo hastalığı tip 3
Glikojen depo hastalığı tip 5

w.

A)
B)
C)
D)
E)

eya

16- Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ketojenik diyet uygulanması kontrendikedir?

18- 9 aylık bir erkek çocukta tekrarlayan dirençli nöbetlerle birlikte ciltte hiperpigmente ve
hipopigmente lezyonlar saptanmıştır. EEG de hipsiartmi ve Bilgisayarlı Tomografide
ventriküllerin etrafında kalsifikasyonlar gözlenen bu hastaya başlanan spesifik antiepileptik
ilaca bağlı aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin gelişmesi en olasıdır?
A) Kilo alımı
B) Renal taş oluşumu
C) Trombositopeni
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m

D) Görme alanı defekti
E) Cilt döküntüsü
19- 14 yaşında erkek çocuk sabah uyandıktan sonra banyoda aniden düşme sonrasında titreme
şeklinde kasılmaları olması üzerine çekilen EEG sinde çoklu diken dalga deşarjları
gözlenmiştir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Rolandik Epilepsi
B) Progresif Myoklonik Epilepsi
C) Ohtahara sendromu
D) Juvenil Myoklonik Epilepsi
E) Landau Kleffner sendromu
20- Aşağıdaki şıklardan hangisinde metabolik hastalık vitamin tedavisi eşleştirmesi yanlıştır?
Tiamin-Akçaağaç şurubu hastalığı
Askorbik asit-Beta ketotialaz eksikliği
Riboflavin – Glutarik asidemi tip 2
Niasin – Hartnup hastalığı
Biotin- Propionik asidemi

al.

co

A)
B)
C)
D)
E)

eya

nd

21- Aşağıdakilerden hangisi Nekrotizan enterokolit etyolojisinde yer almaz?
A) Gastroşisiz
B) Asfiksi
C) Down sendromu
D) Hirschpung hastalığı
E) PDA

22- 6 aylık bir bebek genel çocuk muayenesinde taşikardisi olması üzerine çekilen EKG de dar QRS
ile birlikte P dalgaları saptanmıyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Amiodaron

w.

B) Flekainid
C) Öksürtme

ww

D) Göze kompresyon
E) Digitalizasyon

23- 16 aylık kız çocuğu öksürük, hırıltılı solunum beslenememe yakınması ile acil servise başvuruyor,
solunum sıkıntısı olan hasta, Bronşiolit ön tanısı ile serviste takibe alınıyor. Yatışının 2. gününde kalp
yetmezliği bulguları gelişmesi üzerine Digitalize ediliyor. İzleminde Fizik muayenede bir atımda
normal bir atımda azalmış yada yok olarak periferik nabızlar palpe ediliyor. Bu hastada ki Nabız tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Pulsus Bİsferiens
Pulsus Bigeminus
Corrigan Nabız
Pulsus Parvus et tardus
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E) Pulsus Alternans
24- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde pulmoner konus çöküklüğü görülmez ?
A)
B)
C)
D)
E)

Supravalvüler pulmoner darlık
Subvalvüler pulmoner darlık
Triküspit atrezisi
Fallot tetralojisi
Valvuler pulmoner darlık

m

25- Aşağıdakilerden hangisis Wolf Parkinson white sendromu ile ilgili olarak doğru değildir?

B) Aksesuar yolak sebebiyle meydana gelir
c)Ani ölüme neden olabilir.

al.

D) Supraventriküler taşikardi epizotlarına neden olabilir.

co

A) Kısa PR intervali vardır.

nd

E) Taşikardi esnasında tipik EKG bulguları ve delta dalgaları görülür.

26- Sistemik hastalıkların kardiyak bulguları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Lyme hastalığı ---- Aritmi
Fabry---- MY
Pompe hastalığı--- Kalp yetmezliği, PR uzaması
Gaucher ----Perikardit
Morqui---- AY

eya

A)
B)
C)
D)
E)

27- Aşağıdakilerin hangisinde ejeksiyon kliği işitilmez?

w.

A) Büyük arter transpozisyonu

B) Fallot tetralojisi

ww

C) Truncus arteriosus

D) Pulmoner darlık
E) Aort darlığı

28- Ostium sekundum ASD tanısı ile izlenen bir çocukta aşağıdaki fizik muayene bulgularından hangisi
Qp/Qs oranının ≥2 olduğunu düşündürür?
A) Pulmoner odakta 4/6 sistolik ejeksiyon üfürümü
B) S2’de sabit geniş çiftleşme
C) Sol prekordiyal vuru
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D) Sol sternum alt kısmında middiastolik üfürüm
E) Egzersiz İntoleransı
29- Shone kompleks (sendromu) aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A) Sol kalbin obstrüktif lezyonları
B) Pulmoner sekestrason + parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi
C) Radius anomalisi + ASD birlikteliği

m

D) Supravalvuler aort stenozu + mental retardasyon

co

E) Sıpravalvuler pulmoner stenoz + kolestaz

al.

30- 1 günlük yenidoğan morarma nedeni ile acil servise başvuruyor fizik muayenesinde sol sternum
kenarı ve klavikula altında devamlı üfürüm duyuluyor. EKG’sinde QRS aksı frontal düzlemde +45
derecede, sivri uzun ve dar P dalgaları görülüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Truncus arteriozus

C) Pulmoner atrezi

nd

B) Fallot tetralojisi

D) Büyük arterlerin transpozisyonu

eya

E) Hipoplastik sol kalp sendromu

31- 2 yaşında erkek çocuk büyüme gelişme geriliği ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeni ile
polikliniğe başvuruyor. Fizik muayenede nasal polip ve rektal prolapsus saptanıyor. Bu çocuk
aşağıdaki etkenlerden hangisi ile olan infeksiyonlara dirençlidir?
Acinetobacter baumannii
Clostridium difficile
Vibrio cholarae
Salmonella typhi
EPEC

ww

w.

A)
B)
C)
D)
E)

32- 4 yaşında erkek hasta tekrarlayan cilt enfeksiyonları ve lenfadenopati yakınması ile polikliniğe
başvuruyor. Öyküsü derinleştirildiğine derin organ absesi nedenli tedavi edildiği öğreniliyor. Bu
çocukta aşağıdaki aşılardan hangisinin yapılması kontrendikedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Suçiçeği
Sarı humma
Oral polio
BCG
KKK
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33- 1 yıldır epilepsi tanısı ile takipte olan ve valproik asit kullanan 4 yaşındaki kız hasta, başvurudan
45 dk önce kullanmakta olduğu valproik asit içeren 50mg/cc’lik süspansiyondan yaklaşık 100cc kadar
içtiği öğreniliyor. Hastanın Acil servis başvurusunda vital bulguları; Genel durumu orta, uykuya
meyilli, bilinç açık oryente ve koopere. olup diğer sistem muayeneleri olağan olarak kaydediliyor. İlaç
alımının ilk 1 saati içinde nazogastrik sonda takılarak. Mide lavajı ve aktif kömür uygulanıyor. Hastanın
tetkiklerinde amonyak (NH3) 200 µg/dL(N:27,2-102), Valproik asit düzeyi:435 µg/ml (N:50-100)
olarak saptanıyor. Hasta Çocuk yoğun bakım ünitesinde takibe alınıyor. Bu hastanın tedavisinde ilk
aşamada aşağıdakilerden hangisi en uygundur ?

m

Askorbik asit
Betain
Levokarnitin
Biotin
Sitrülin

co

A)
B)
C)
D)
E)

nd

Kızıl
Eksantem Subitum
Eritema Enfeksiyozum
Su çiçeği
Kızamık

eya

A)
B)
C)
D)
E)

al.

34- 14 yaşında erkek çocuk dizinde ağrı ve şişlik yakınması ile acil servise başvuruyor. Akut faz
reaktanlarında yükseklik olan hastaya eklem aralığından yapılan ponksiyonda sıvı kültüründe
steptococcus pyogenes üremesi oluyor. Öyküsünden yaklaşık 2 hafta önce döküntülü bir hastalık
geçirdiği öğrenilen bu hastada muhtemel en olası neden aşağıdakilerden hangisidir?

35- Konjenital sifilizin tüm evrelerinde görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
Lenfadenopati
Kondüloma lata
Coombs (-) Hemolitik Anemi
Vaskülit
Koryoretinit

w.

A)
B)
C)
D)
E)

ww

36- 6 aylık erkek bebek doğumdan itibaren beslenme intoleransı, emmeme ve kusma yakınması ile
polikliniğe başvuruyor. Tüm sistem muayeneleri doğal , laboratuarında özellik olmayan hastanın
manyetik rezonans görüntülemesinde vasküler ring tespit edilmiştir. Solunum sistemi bulgusu
olmayan bu hastada en olası vasküler ring tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

İnnominate arter
Sağ aortik arcus
Vasküler sling
Aberrant sağ subclavian arter
Çift Aortik arcus

37- Gelişim basamaklarına göre değerlendirilen bir infantta aşağıdakilerden hangisi gelişme geriliği
olarak tanımlanır?
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A)
B)
C)
D)
E)

16. ayda üst üste üç küp koyamıyorsa
24. ayda İki kelimelik yüklem ve isim içeren cümle kuramıyorsa
18. Ayda isteklerini parmakları ile gösteremiyorsa
3 yaşında üçgen çizemiyorsa
3 aylık cisimlere uzanamıyorsa

38- Aşağıdaki kırıklarla ilgili hangi durum istismarı yüksek olasılıkla düşündürür?
Klavikula kırığı
Uzun kemiklerin diafiz kırığı
Posterior kot kırıkları
Basit kafatası kırıkları
Yaş ağaç kırıkları

m

A)
B)
C)
D)
E)

al.

Duchene Muskuler Distrofi
Prader – Willi sendromu
Konjenital kızamıkçık
Smith-Lemli-Opitz sendromu
Seckel sendromu

nd

A)
B)
C)
D)
E)

co

39 –Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde otizm spekturum bozukluklarında görülen davranş
bozuklukları saptanmaz?

40- Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedeni değildir?
Willms tümörü
Hipofosfatazya
Subkutan yağ nekrozu
Albrightın herediter distrofisi
Aşırı dozda D vitamini alımı

eya

A)
B)
C)
D)
E)

w.

41- Aşağıdaki anemi nedenlerinden hangisinin mikrositer morfoloji gösterme olasılığı en azdır ?
Aliminyum zehirlenmesi
Atransferinnemi
Hb E hastalığı
Konjenital diseritropoetik anemi Tip 1
Hb C hastalığı

ww

A)
B)
C)
D)
E)

42- 8 yaşında erkek hasta solukluk, dirençli ağız yaraları ve morarma yakınması ile polikliniğe
başvuruyor.Öyksünden kendi zarar verme ve mental reterdasyonun olduğu öğreniliyor. Laboratuvar
tetkiklerinde Hb 9 gr/dl, trombosit sayısı 1500 /mm3, , platelet 100000/mm3 , MCV 92 fl, RDW 17,
kırmızı küre sayısı 5x 106 /mm3 , olarak saptanıyor. yapılan periferik yayma ve kemik iliği
incelemesinde eritrositlerde DNA kalıntıları gözlenen, Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin
görülmesi en olasıdır.?
A) Bazofilik noktalanma
B) Papanheimer cisimcikleri
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C) Döhle cisimciği
D) Heinz cisimcikleri
E) Cabot halkası
43- 17 yaşında adelosan bir erkek çocuk spor salonunda aşırı egzersiz yaparken aniden
kötüleşerek eksitus oluyor. Hastanın medikal ve aile öyküsünde herhangi bir özellik
saptanmamakla birlikte yapılan otopsi sonucunda gözde Hifema ve böbrek medullasında
malignite lehine bulgular raporlanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

m

Non-Hodgkin lenfoma
Willms tümörü
Paroksismal nokturnal hemoglobuniri
Hb S taşıyıcılığı
Myeloproliferatif hastalık

co

A)
B)
C)
D)
E)

Tip 1 – Tip 2A
Tip 2A – Tip 2B
Tip 2B –Tip 2N
Tip 2N – Tip 3
Tip 2B – Tip 3

nd

A)
B)
C)
D)
E)

al.

44- Aşağıdaki Von willebrand eksikliği tiplerinden hangilerinde F VIII seviyesi düşüktür?

CMV
Riketsia
Helicobacter pylori
Leishmania donovani
Mycobacterium tuberculosis

w.

A)
B)
C)
D)
E)

eya

45- 12 yaşında kız çocuğu 1 yıldır idiyopatik trombositopenik purpura tanısı ile takip
edilmektedir. Poliklnik kontrolünde platelet sayısı 35000/mm3 oalrak saptanmıştır. ANA pozitif
ve Ig A değerlerinde düşmesi olan hastada aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ileri dönemde
araştırılmalıdır?

ww

46- 14 yaşında erkek çocuk boyunda şişlik ve ateş yakınması ile polikliniğe başvuruyor. Halsizlik,
kas ağrıları, kilo kaybı ve gece terlemesi olduğu öğrenilen hastanın laboratuar tetkiklerinde akut
faz reaktanlarında artış ile birlikte lökopeni saptanıyor. Eksizyonel biyopside histiyosit
infiltrasyonu ile nekroz görülen bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hodgkin lenfoma
Duncan hastalığı
Kukichi-Fujimoto hastalığı
Otoimmün lenfoproliferatif hastalık
Castleman hastalığı
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47- Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında lösemi riskini arttıran genetik ve çevresel risk
faktörlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Doğum kilosunun > 4 kg olması
İleri anne yaşı
Kostmann sendromu
Marfan sendromu
Klinefelter sendromu

co

Matür hücrelerden köken alan tek tiptir.
L3 Tipi büyüklü-küçüklü lenfoblastlardır ve stoplazmalarında belirgin vakuolizasyon vardır
Yüzey İmmünoglobüni negatiftir.
EBV ile iişkiidir, Burkitt lenfoma ile benzerlik gösterir.
CALLA negatiftir.

al.

A)
B)
C)
D)
E)

m

48- B hücreli ALL histopatolojik tipi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değldir.

49- Aşağıdakilerden hangisi AML için doğru değildir?

nd

M3’de t (15;17) ve M5’de t (9;11) tanı koydurucudur
SSS sistemi tutulumu ALL ‘ ye oranla daha azdır.
< 2 yaş altında En sık AML M2 tipi görülür.
AML’de testis tutulumu nadirdir.
Sekonder AML daha çok M5 tipindedir

eya

A)
B)
C)
D)
E)

50 -Ekstranöral metastazı en fazla olan SSS tümörü aşağıdakilerden hangisidir ?
Menengioma
Medulloblastom
Ependimom
Juvenil pilositik astrositom
Oligodendirioglioma

w.

A)
B)
C)
D)
E)

ww

51- 4 yaşında annesi tarafından batında ağrısız kitle tepit edilen bir çocuğun , öyküsünde aralıklı diş
eti kanamasının olduğu öğreniliyor, kanama profilinde protrombin zamanında uzama, tam kan
sayımında polistemisi olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Non-Hodgkin lenfoma
Nöroblastom
Willms tümörü
Akut Myeloid Lösemi
Akut lenfoblastik lösemi

52 -Aşağıdaki kromozom anomalilerinden hangisinin ALL de prognoza etkisi yoktur?
A) t(10;14)
B) t(8;14)
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C) Trizomi 4
D) Trizomi 7
E) 7p12.2 del
53- 6 yaşında erkek hasta kırmızı idrar yakınması ile acil servise başvuruyor. Öyküsünden
tekrarlayan hematürisi ve dayısının kronik böbrek yetmezliği ile takip edildiği öğreniliyor. Göz
muayenesinde anterior lentikonusu olan Bu hastanın klinik tablosu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

m

Tam kan sayımında MPV değerinde artış vardır.
Cilt biyopsisi ile tanı konabilir.
Konjenital Bilateral sensörinöral işitme kaybı vardır.
X’ e bağlı vakalarda Tip 4 kollajenin alfa 5 zincirini kodladığı COL4A5 geninde mutasyon vardır.
Ösefagusta Leiyomaztosiz görülebilir.

co

A)
B)
C)
D)
E)

54- Aşağıdakilerden hangis Akut Post Streptokoksik glomerülnefrit için doğru değildir.

al.

En sık 5-15 yaş arasında AGBHS farenjitinden 1-2 hafta pyodermiden 4-6 hafta sonra olur.
Persistan mikroskopik hematüri en geç düzelen bulgudur.
Serum C3 düzeyi %90 hastada düşer, başlangıçtan 6-8 hafta sonra normale döner
Erken sistemik Antibiyotik tedavisi glomerülnefrit riskini azaltır.
Kompleman C3 düşüklüğünün 2 aydan uzun sürmesi biyopsi endikasyonudur.

nd

A)
B)
C)
D)
E)

eya

55- Aşağıdakilerden hangisi Akut tübüler nekroza bağlı gelişen akut böbrek yetmezliğinde
görülmez?
A) İdrar Na >40

B) Renal yetmezlik indeksi >2

C) İdrar kreatinin / plazma kreatinin <40

w.

D) İdrar osmolalitesi / Plazma osmolalitesi >1.5
E) BUN/ plazma kreatinin <20

ww

56- Aşağıdakilerden hangisi Bartter ve Gitelman sendromu ile ilgili olarak doğru değlldir?

A)
B)
C)
D)
E)

Bartter sendromunda hipokalemik metabolik alkaloz meydana gelir.
Bartter ve Gitelman sendromunda hipertansiyon olmaz
Gitelman sendromunda Distal tübülde Na-Cl transport defekti vardır.
Bartter sendromunda plazma renin-aldesteron ve PGE2 konsantrasyonunda artma olur.
Gitelmann sendromunda idrar magnezyum atılımında azalma vardır.

57- 10 yaşındaki erkek çocuğu yüksekten düşme sonrası yoğun bakıma alınıyor. Hastanın genel
durumu orta, konfü ve letarjik gözleniyor. Kranial BT’de subdural hematomu tespit ediliyor. Yatışının
2. günü poliürisi gelişiyor. Hastanın tetkiklerinde glukoz: 100 mg/dl, serum sodyum: 128 mmol/L,
potasyum: 4.4 mEq/L, ürik asit: 4 mg/dl ve idrar sodyumu: >180 mEq/L tespit ediliyor. Bu hastada en
olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Uygunsuz ADH sendromu
B) Serebral tuz kaybı
C) Santral diabetes insipidus
D) Nefrojenik diabetes insipidus
E) Primer polidipsi
58- Aşağıdaki faktörlerden hangisi Growth hormon salınımını arttırmaz?

m

A) Egzersiz
B) Non-REM evre 3-4 uyku

co

C) Hipoglisemi
D) Beta-adrenerjik uyarı
E) Alfa-2 agonist uyarı

A) X’e bağlı V2 reseptörü mutasyonu

al.

59- Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden biri değildir?

C) Wolfram sendromu

eya

D) Hiperkalsemi

nd

B) Otozomal resesif aquoporin-2 gen mutasyonu

E) Hipopotasemi

60- Tiroid fonksiyon testlerinde total T4 düzeyi yüksek, sT4 ve TSH düzeyleri normal olan ve
asemptomatik olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipertiroidi

w.

B) Konjenital hipotiroidi

C) Tiroksin bağlayıcı globulin eksikliği

ww

D) Tiroksin bağlayıcı globulin fazlalığı
E) Subklinik hipotiroidi
61- Aşağıdakilerden hangisi yapısal (konstitusyonel) boy kısalığının özelliklerinden biri
değildir?

A) Doğum tartı ve boyları normal
B) Erkeklerde sık görülür
C) Puberteye erken girerler
D) Nihai hedef boya ulaşırlar
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E) TY>BY=KY
62- Aşağıdakilerden hangisi McCune Albright sendromu ile ilişkili değildir?
A) Kızlarda erken puberte
B) Hipertiroidizm
C) Hiperkortizolemi
D) Yenidoğan kolestazı

m

E) Kemiklerde fibröz değişiklikler

al.

Çölyak hastalığı
Lejyoner hastalığı
Kriyoglobulinemi
Heiner sendromu
Churg-strauss sendromu

nd

A)
B)
C)
D)
E)

co

63- Aşağıdakilerden hangisinde demir eksiklği anemisi ve inek sütü allerjisi olup pulmoner
alveolar kapilleritisle birliktelik göstermeyen , diffüz alveolar hemoraji nedenidir?

64- Aşağıdakilerden hangisi Astım da uygulanan testler ile ilgili olarak yanlıştır?
Metakolin testi hava yolu aşırı duyarlılığını gösterir.
Sabah akşam PEF değişkenliğinin >15 den fazla olması astım lehinedir
Egzersiz sonrası FEV1 de >%15 kötüleşme astım lehinedir.
Hava yolu inflamasyonunu en iyi gösteren indirekt yöntem Ekshale nitrik oksit
ölçümüdür.
E) FEV1 ve PEF ölçümleri hava yolu obstrüksiyonu ve reversibiliteyi gösterir

eya

A)
B)
C)
D)

ww

w.

65- Kronik persistan ve rekürren lenfadenopati, hepatosplenomegali ve
hipergammaglobulinemi tespit edilen bir hastada lenfoid dokuda double negatif T
hücreleri tespit edilmiş olup Fas aracılı apopitozun bozuk olduğu düşünülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumda en olası tanıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

OD Hiper Ig M sendromu
IPEX sendromu (FOXP3 gen mutasyonu)
Otoimmün lenfoproliferatif sendrom
Job sendromu
Artemis defekti

66- 2 aylık erkek bebekte yetersiz maskülinizasyon bulguları ile birlikte hipoglisemi ,
hipernatremi ve hipopotasemi tespit edilmişir hipotansiyonu olan Serum kortizol seviyesi
düşük olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
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A)
B)
C)
D)
E)

17 hidroksilaz/17.20 liyaz eksiklği
5 alfa redüktaz eksikliği
3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği
21 alfa hidroksilaz eksikliği
11 beta hidroksilaz eksiklği

67- Hangisi Rett sendromu hakkında doğru değildir?
A) X üzerinde MECP2 geninindeki defekt sonucu gelişir.
X ‘e bağlı dominant kalıtılır.

m

B)

C) Kazanılmış mikrosefali nedenidir

co

D) Tipik olarak 6-18 aylık olana kadar semptom göstermezler, daha sonra otizm benzeri
semptomlar ile semptom vermeye başlarlar.
E) Santral sinir sisteminde beyaz cevher tutulumu gözlenir.

al.

nd

Transvers myelit
Limbik ensefalit
Multipl skleroz
Akut dissemine ensefalomyelit
Nöromyelitis optica

ww

w.

A)
B)
C)
D)
E)

eya

A)
B)
C)
D)
E)

68- Pediatri yoğun bakım hastasında özellikle yoksunluk sendromu ve ventilatörden ayırmada
kullanılan santral etkili alfa 2 agonist sedoanaljezik aşağıdakilerden hangisidir?
Klonidin
Ketamin
Remifentanil
Dekmedetomidin
Propofol
69- 14 yaşında erkek hasta kuru öksürük, boğaz ağrısı ve baş ağrısı yakınması ile acil servise
başvuruyor. Takibinin 2. gününde 38 C varan ateşi , kusması olan hastada sağ alt ekstremitede
güçsüzlük ve kasılmalar başlıyor. Kranial MR da beyaz cevher alanlarında ve medulla
spinaliste yaygın tutulum, ani görme kaybı olması üzerine yapılan göz muayenesinde bilateral
optik nörit saptanıyor . Puberte Tardası da olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?

70- Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel kabızlık , hirschpung hastalığı karşılaştırmasında
hirschpung hastalığı lehinedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Geniş kalibreli dışkılamanın daha fazla olması
Baryumlu grafide geçiş zonunun olmaması
Dışkı tutma davranışının sık olması
Rektal tuşede ampullada gaitanın bulunmaması
Enkoprezis sıklığının fazla olması
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71- Anne sütü ile beslenen bir yenidoğanda tekrarlayan pis kokulu ishal ve diaper dermatit
gözlenmiştir. Gaitada redüktan madde negatif olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sükraz-izomaltaz eksikliği
Abetalipoproteinemi
Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu
Enterokinaz eksikliği
Tripsinojen eksikliği

m

72- Aşağıdakilerden hangisi wilson hastalığı tanısında kullanılan tetkiklerle ilgili olarak doğru
değildir?

Serum seruloplazmin düzeyi vakaların büyük bölümünde düşüktür
Serum serbest bakır düzeyi normal, yüksek hatta düşükte olabilir.
Karaciğer hastalığı olanların büyük bölümünde, Kayser- Fleischer halkası görülür.
Karaciğer biyopsisinde 1 gr karaciğer dokusunda 250 mcg kuru bakır bulunması en değerli
yöntemdir.
E) Hepatocelüler karsinom gelişme riski yoktur.

al.

co

A)
B)
C)
D)

Levatisetram
L-asparaginaz
Hipokalsemi
Kawasaki hastalığı
Koledok taşı

eya

A)
B)
C)
D)
E)

nd

73- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda akut pankreatit nedenleri arasında en az olasıdır?

74- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin inflamatuvar barsak hastalığı ile birlikteliği en az olasıdır?
Henöch-Schönlein purpurası
FMF
Von Gierke hastalığı
Kronik granülomatöz hastalık
Hermansky-pudlak sendromu

ww

w.

A)
B)
C)
D)
E)

75- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde alfa-fetoprotein artmaz?

A ) Fanconi aplastik anemisi
B) Polikistik böbrek hastalığı
C) Patau sendromu
D)Ataksi telenjektazi
E) Endodermal sinüs tümörü
76- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde Gama glutamil transferaz normal seviyededir?
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A)
B)
C)
D)
E)

Artrogripozis renaldisfonksiyon-kolestaz (ARC) sendromu
Safra asit sentez bozukluğu
Progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC) tip 1
Progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC) tip 2
Progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC) tip 3

77- 12 yaşında boy kısalığı nedenli takipte olan kız hasta polikliniğe kontrole geliyor. Boyu -2 SDS,
ağırlığı -2 SDS olan hastanın hedef boyunun -1 SDS ve Fizik muayenede Telarşın olmadığı saptanıyor.
Kemik yaşı 10 yaş ile uymlu olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

m

Laron hastalığı
Malnütrisyon
GH eksikliği
Hipotiroidi
Konstitüsyonel boy kısalığı

co

A)
B)
C)
D)
E)

nd

9
7
10
8
11

eya

A)
B)
C)
D)
E)

al.

78- 14 yaşında erkek hasta elektrik çarpması sonrası acil servise 112 ambulansı ile
getiriliyor.Hastanın ilk muayenesinde, sesli uyaranla gözlerini açıyor, uygunsuz sözler söylüyor ve
ağrıyı lokalize ediyor şeklinde değerlendiriliyor. Bu hastanın Glasgow koma skalası kaçtır ?

79- Aşağıdakilerden hangisi renal anomali riskini arttırmaz ?
Dış kulak anomalisi
İmporfere anüs
Pes ecinovarus
Tek umblikal arter
Konjenital kalp hastalığı

w.

A)
B)
C)
D)
E)

80- Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinde havayolu ile bulaş önlemleri alınması gerekir?
İnfluenza
Metapnömovirüs
Rubella
Mycobacterium tuberculosis
RSV

ww

A)
B)
C)
D)
E)
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DENEME SINAVI AÇIKLAMALARI
1- Doğru cevap A şıkkıdır.

co

m

Glukoz ve diğer monosakkaridler çeşitli glukoz transport sistemleri ile birlikte kandan hücrelere
ulaştırılırlar. GLUT 1 transport proteini glukozun kan-beyin bariyerini geçerek nöronlara
ulaşmasını sağlamaktadır. GLUT-1 eksikliğinin üç kardinal bulgusu vardır. Dirençli epilepsi,
komplex hareket bozuklukları ve gelişme geriliğidir. Sekonder mikrosefali görülebilir. Hastanın
tanısında hipoglisemi ve enfeksiyon yokluğunda BOS : Kan glukoz oranının < 0.5 altında olması
(normalde >0.6) tanı koydurucudur. Hastaların diğer BOS bulguları hücre sayısı, protein ve laktat
düzeyi normal ölçülür. Bu tablonun diğer ismi hipoglikoorşidir. Hastaların tedavisinde ketojenik
diyetin yeri vardır.

eya

nd

al.

2- Doğru cevap D şıkkıdır.
Bu hastada döküntü, poliartrit ve üveit ile birlikte özellikle biyopside non-kazeifiye
granülomların belirtilmesi ile sarkoidozun 4 yaş altında çocuklardaki başlangıç semptomları
belirtilmek istenmiştir. Sarkoidoz çocuklarda yaş gurubuna göre farklı klinik tablolar ile ortaya
çıkabilir. Özellikle küçük çocuklarda yetişkinlerde olduğu gibi ateş ve akciğer tutulumunun
saptanması nadirdir. Sarkoidozun ailesel formuna Blau sendromu denir.
Laboratuvar bulguları
Hipergamaglobülinemi, ACE artışı, Akut faz reaktanlarında artış, anemi, eozinofili, lökopeni
Hiperkalsemi, hiperkalsiüri, BAL da CD4/CD8 T lenfosit oranında artış, Alveolar infiltratla
birlikte hiler LAP

ww

w.

3- Doğru cevap C şıkkıdır.
Tümör nekrozis faktör ilişkili periyodik sendrom (TRAPS)
FMF’ten sonra ikinci sıklıkta görülür.
Otozomal dominant geçiş gösterir, TNFRS1A geninde mutasyonu vardır.
Solubl Reseptörde mutasyon olduğu için reseptör hücre membranından ayrılamıyor dolayısı
ile her hangi bir şekilde TNF arttığında atak ortaya çıkıyor.
Klinik bulgular ortalama 3 yaş civarında ortaya çıkar
Febril atak süresi tipik olarak 14 günden uzundur (> 1-4 hafta)
Gezici maküler eritem (ciltte, gövde ve ekstremitelerde) lezyonlar sıcak ve duyarlıdır
Gezici kas ağrısı, Periorbital ödem, konjonktivit*
Kolik tarzında karın ağrısı, ishal / kabızlık, Artralji (büyük eklemlerde), nadiren artrit
Hastaların % 10 amiloidoz gelişebilir.
Tedavi:
Semptomatik: Glukokortikoidler ve NSAID’ler , Kronik tedavi: Anti-TNF (Etanercept), AntiTNF’e dirençli ise IL-1 ra (anakinra), Kolşisin’e cevap zayıf
4- Doğru Cevap A şıkkıdır.
Hastaların tanısında kanda çok uzun zincirli yağ asitleri (ÇUZYA),plazmalojen, fitanik asit,
pristanik asit, pipekolik asit, safra ait ara metabolitlerinin ölçülmesi önemlidir. Ayrıca idrarda
oksalat, glikolat bakılabilir. Genetik mutasyonların tespitide tanıda yardımcıdır.

www.e-yandal.com

www.e-yandal.com

eya

nd

al.

co

m

5- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Hipoksemi, hiperkapni ve metabolik asidoz birlikteliği Asfiksi olarak tanımlanır.
Apgar skorunun 1 ve 5. dakikalarda 7’nin altında olması asfiksi tanısında önemli bir bulgudur.
Erken dönemde Hipotermi tedavisi endikasyonu vardır. Hipoksik İskemik Ensefalopatinin
evrelemesi MR görüntüleme ile yapılabilir. En sık Periventriküler lökomalazi saptanır sıklıkla
motor traktus hasarına bağlı özellikle alt ekstremitelerde bilateral ve simetrik kas
güçsüzlüğüne neden olur ileri dönemde Spastik dipleji meydana gelir. Parasaggital hasar daha
çok korteks ve subkortikal veyaz cevher lezyonlarına neden olmakla birlikte kliniğinde
özellikle proksimal kas güçsüzlüğü saptanır, üst ekstremite alt ekstremiteden daha fazla
etkilenir. İleri dönemde sıklıkla spastik quadriparezi, göresel ve işitsel problemlere neden
olur.
6- Cevap D şıkkıdır.
RDS sıklıkla pretermlerde görülen, doğum sonrası ilk 4-6 saatte solunum sıkıntısıyla ortaya
çıkan akut bir klinik tablodur. RDS nedeni sürfaktan eksikliğidir*** (azalmış üretim ve
salınım) Esnekliğini kaybetmiş, normalden daha az sürfaktan içeren, atelektazik akciğerlerle
karakterizedir. Alveol içinde plazma sızıntısı nedeniyle hyalen memranlar oluşur.
Görülme sıklığı gebelik yaşı ve doğum kilosuyla ters orantılıdır.
Tiroid hormonları ve Teofilin RDS riskini azaltır, Testesteron ve İnsulin arttırır!

ww

w.

7- Doğru cevap D şıkkıdır.
Mekanik ventilatörde CO2 retansiyonu olan bir hastada öncelikle solunum sayısı ile birlikte
üst basıncı arttırmak etkili olmaktadır. FİO2 ‘ yi arttırmak direkt olarak etki etmez çünkü CO2
O2 göre oldukça ağır bir moleküldür. Bunun dışında oksijenizasyonu arttırmak için FİO2 ile
birilkte MAP (Ortalama hava yolu basıncını arttırmak) etkili olur.
8- Doğru cevap A şıkkıdır.
Önceki gebelikte sarılık öyküsü minör risk faktörüdür. Bunun dışında Siyah ırk, 72. saatten
sonra hastaneden taburcu edilen , Gestasyon yaşı >41 haftanın üzerinde olan bebekler düşük
risk gurubundadır. Kız cinsiyet ise riskle birlikte değerlendirilmemektedir !
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9- Doğru cevap E şıkkıdır.

eya

nd

Topuk kanında sadece TSH değerlendirildiği için TSH ‘ın artmadığı santral hipotiroidi nedenleri tespit
edilemez , Tiroid disgenezisi konjenital hipotiroidinin en sık nedeni olmakla birlikte en sık görülen
disgenezi ektopidir. Diğer şıklarda Tiroid dishormonogenezisine yol açan nedenler sıralanmıştır.
dishormonogenezde tiroid bezi normal olmakla birlikte enzim eksikliği nedeniyle hormon sentezi
yapılamamaktadır. Konjenital hipotiroidili bir bebekte guatr varlığında ilk düşünülecek
dishormonogenezdir, bununda en sık nedeni organifikasyon (Tiroid peroksidaz gen defekti)
yetersizliğidir. Neonatal tarama programında Konjenital hipotirodinin yanısıra biotinidaz eksiklği,
kistik fibrozis ve son olarak konjenital adrenal hiperplazi taraması yapılmaktadır.
10- Doğru cevap C şıkkıdır

Herediter Anjiyoödem tedavisi

w.

Akut atak tedavisi C1İNH Konsantresi, TDP

Kısa süreli proflaksi (diş çekimi, cerrahi) C1İNH Konsantresi veya TDP olabilir

ww

Uzun süreli proflaksi: C1İNH Konsantresi (çocukta ilk tercih), Traneksamik asit, Danazol(çocukta
kullanılmaz)
Diğer tedaviler

Ellancaide (Kalbitör)Bradikinin inhibitörü, Erişkinlerde ruhsatlı (>16 yaş)

Icatibant (Firazyr) Bradikinin reseptör blokörü, Erişkinlerde ruhsatlı (>16 yaş)
11- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Adezyon moleküllerindeki çeşitli defektler Lökosit adezyon defekti ile sonuçlanır.
Klinikte Persistan lökositoz, Yara iyileşmesinde gecikme, Göbeğin düşmesinde gecikme
Tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar, Püy oluşmaması, Periodontit saptanır.
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Tedavi: Oral hijyen, Bakteriyel enfeksiyonların sistemik ab ile tedavisi
Rutin aşılar yapılabilir (canlı dahil)***, Granülosit tx , GM-CSF tedavide yeri yok***
Lökosit adezyon defekti
Tip 1
Tip2

CD 18 defekti (β integrin defekti), Klasik bulgular görülür
Fukozilasyon defekti , Konjenital Glikolizasyon Defekti IIc olarak da adlandırılır
Mikrosefali, MR ve boy kısalığı gibi bulgular görülebilir

m

İntegrin yapısı normal, aktivasyon defekti var, Kanama diyatezi de görülür

co

Tip 3

12- Doğru cevap D şıkkıdır.

al.

Allerjik rinit minör kriterler.

eya

13- Doğru Cevap C şıkkıdır.

nd

Keratokonus, Ön subkapsüler katarakt, Orbital deride renk koyulaşması, Yüzde pallor, Pitriasis alba ,
Boyun ön kısmında derin kıvrımlar, Terleme ile artan kaşıntı, Yün ve yağ çözücülere intolerans,
Perifoliküler alanlar belirgin, Besin allerjisi, Kserosis , İktiyosis / Palmar hipersensitivite, Pozitif deri
testi, beyaz dermografizm, IgE yüksek, Erken başlama yaşı, Deri infeksiyonlarına eğilim, El ve
ayaklarda nonspesifik dermatit sık görülür. Meme ucunda dermatit, Keilitis, Konjunktivit, DennieMorgan çizgileri

Yaygın değşken immünyetmezlik (CVID)

w.

Ig A eksikliği ve G2 subclass eksikliği ile brilikteliği fazladır. Brutona benzer ayırıcı tanıda önemli
bulgular ileri yaşta başlar bu yüzden Akkiz immün yetmezlik denir. İmmünoglobulinler düşük,
Tonsiller ve Lenf nodları normal vardır. B hücre sayısı normal, Otoimmün hastalıklara sık rastlanır. En
sık çölyak hastalığı , gastrik atrofi, kronik aktif hepatit, giardiazis gözlenir.

ww

14- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Hiper Ig E (Job Sendromu)

Cilt, akciğer ve diğer viseral organlarda tekrarlayan stafilokok abseleri***Nötrofillerde
intermittan kemotaksis defekti görülür. Ayrıca yetersiz inflamatuar sitokin yapımı ve
inflamasyonun minimal olmasına bağlı soğuk abse oluşur, Tekrarlayan sinüzit, otit, mastoidit

Yüksek Ig E düzeyleri ile karakterizedir, CD8+ T hücre sayısı da azalmıştır*,kaba yüz
görünümü vardır. Tekrarlayan kemik kırıkları ile karşılaşılabilir. Ciltte dermatit saptanır.
Omenn sendromundan ayırıcı tanısında diğer Ig seviyelerinin normal fonksiyonlarının bozuk
olması ile ayrılır.
Otozomal dominant ve otozomal resesif formları vardır
a. OD STAT3 mutasyonu (pnömotosel ve iskelet anomalisi var)
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b. OR DOCK8 mutasyonu (pnömotosel ve iskelet anomalisi yok)

m

15- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Kreatin metabolizması bozuklukları konuşma bozuklukları, nöbet, entelektüel bozukluklar ile
karşımıza çıkabilmektedir. Ayrıca bazal ganglion değişiklikleri, distoni, hipotoni ve
kortikalatrofi gözlenebilir. Plazma kreatin düzeyinin normal olması bu hastalıkları
dışlamamaktadır. 3 tipi vardır; GAMT (Guanidinoasetat metil transferaz) eksikliği, AGAT
eksikliği ve kreatin transport bozukluğudur. GAMT, AGAT eksikliği otozomal resesif,
kreatintransporter eksikliği X’e bağlı kalıtılır. Tanı koymada MR spektroskopi (kreatin piki
olmaması), idrar-plazma guanidinoasetat düzeyi, idrar kreatin/kreatinin oranı ve mutasyon
analizi önemlidir. AGAT VE GAMT eksikliği kreatinmonohidrat tedavisinden fayda görürken,
kreatin transport bozukluğu fayda görmemektedir.

al.

co

16- Doğru Cevap B şıkkıdır.
Ketojenik diyet; yüksek yağ oranı (%80-90) , düşük karbonhidrat ve yeterli protein içeren
özellikle dirençli epilepside kullanılan bir diyet türüdür. Özellikle ketoz oluşturarak nöbet eşiği
baskılanmak istenmektedir. Ayrıca çeşitli metabolik hastalıkların tedavisinde de yeri vardır.
En sık uygulanan oranları 4:1 (yağ kalorisi: protein+karbonhidrat kalori oranı) , 3:1 ve 2:1 ‘dir.

nd

Ketojenik diyetin mutlak kontrendikasyonları;
Yağ asidi oksidasyon bozuklukları
Ketoliz/ketojenez bozuklukları

eya

Piruvatkarboksilaz bozukluğu

Karaciğer, böbrek ve pankreas hastalıkları
Uzun QT ve diğer kalp hastalıklarıdır.

Ketojenik diyetin rölatif kontrendikasyonları;

w.

Uygun beslenmenin sürdürülememesi

Hasta veya ailenin diyete uyumsuzluğu

ww

Büyüme geriliği
Cerrahi odak

Ciddi gastroözafagialreflü
Ailesel hiperkolesterolemi

Ketojenik diyetin faydalı olduğu metabolik hastalıklar ise;
GLUT-1 eksikliği
Piruvatdehidrojenaz eksikliği
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Glikojen depo hastalığı tip 3
Glikojen depo hastalığı tip 5 ve 7
Non-ketotikhiperglisinemi sayılabilir.
17- Doğru Cevap B şıkkıdır.

m

Peroksizomlar yaklaşık 0.5 mm boyutlarında tek membranlı yuvarlak, stoplazmik
organellerdir. Peroksizomlarda uzun zincirli yağ asitleri alfa ve beta oksidasyona uğrarlar.
Hastalar santral hipotoni, dismorfik yüz görünümü, renal kistler, epifizlerdekalsifik
noktalanma ve adrenokortikal fonksiyonlarda bozulma ile karşımıza çıkabilmektedirler.
Peroksizomal hastalıklar iki ana gruba ayrılabilirler;
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nd
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1) Peroksizomal biyogenez bozuklukları (PEX genlerinde mutasyon, peroksizomlar
defektif)
a. Zellweger sendromu (serebrohepatorenal sendrom)
b. Neonatal adrenolökodistrofi
c. İnfantil refsum hastalığı
d. Rizomelik kondrodisplazia punktata tip 1
2) Peroksizomal tek enzim eksiklikleri
a. Eter fosfolipid sentez bozuklukları
b. Refsum hastalığı
c. X’e bağlı adrenolökodistrofi
d. D-bifonksiyonel enzim eksikliği
e. Açil-CoA 1 oksidaz eksikliği
f. Primer hiperoksalüri tip 1
g. Sterol taşıyıcı protein eksikliği

ww
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18- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Nörokutanöz sendromlardan Tubersoklerozun , infantil spazm ile brilikteliğinin sorgulandığı
bir soru özellikle Vigabatrin tedavisine atıf yapılmıştır. Komplikasyon olarak görme alanın
defektleri beklenmektedir.
19- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Adelosan döneminde en sık görülen epiletik sendrom olan Juvenil Myoklonik Epilepsi
genellikle sabaha karşı ani olarak ortaya çıkan myoklonik kasılmalarla ve EEG de 4-6 Hz diken
dalga deşarjları ile prezente olur, ayrıca cisimleri elinden düşürme yine hikayede
sorgulanması gereken bir özelliğidir. Valproik aside dramatik yanıt alınır.
20- Doğru Cevap B şıkkıdır.
Beto- Ketotialaz eksikliği, salisilat zehrlenmesi ile benzer klinik tabloya neden olur.Askorbik
asit: Hawkinsüri, yenidoğanın geçici tirozinemisi, Cheidak Higashi gibi hastalıkların
tedavisinde kullanılır.
21- Doğru Cevap A şıkkıdır.
Nekrotizan enterokolit yenidoğan döneminde en sık görülen akkiz GIS hastalığıdır. En sık
prematürelerde , PDA ve HİE gibi hastalıkların komplikasyonu olarak görülür.
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Genellikle 3. ve 10. günler arasında görülür. En erken bulgusu enteral beslenmede residü
gelenlerin olmasıdır.
Nekrotizan enterokolit etyolojisi:
Prematürelik (En sık)
Asfiksi ve hipoksik iskemik hasar nedeni ile GIS kanlanmasının bozulması
PDA (Barsak kan akımının azalması)
Polistemi
Hipotansiyon
Enteral besleme ( aşırı ve hızlı volum artışı)
Bakteriyal kolonizasyon (Down sendromu, Hirschpung)

m

•
•
•
•
•
•
•

al.

Metabolik asidoz
Anemi
Trombositopeni
Lökopeni
Elektrolit bozukluğu
Gaitada gizli kan ve redüktan madde pozitifliği

nd

•
•
•
•
•
•

co

Laboratuvar

ww

w.

eya

22- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Supra ventriküler taşikardide öncelikle Alına buz uygulaması, öksürtme , ıkındırma, vagal
stimülasyon yapılarak sonlandırılmaya çalışılır. Karotid sinus masajıda nadiren etkili olabilir,
eğer durdurulamazsa medikal tedaviye geşilir.digoksin ve flekainin özellikle yenidoğanlarda
tercih edilmekle birlikte 1 yaş altında supraventriküler taşikardide kalsiyum kanal blokörü
kullanımı kontrendikedir. Adenozin uygulanır yanıtsız hastalarda amiadaron
verilebilir.hemodinamik olarak stabil olmayan , hipotansiyonu olan vakalarda kardiyoversiyon
uygulanır. Valsalva manevrası, ve vagal uyarı önerilmekle birlikte göze kompresyon önerilmez
23- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Periferik Nabızlar
Pulsus Bigeminus: Nabız bir atımda normal, diğerinde zayıf yada yoktur. (Dijital
intoksikasyonu)
Pulsus Alternans: Bir güçlü bir zayıf nabız (Sol ventrikül disfonksiyonu)
Pulsus Bisferiens: Aort yetmezliği, Obstrüktif kardiyomyopati
Pulsus parvus et tardus: Geçikmiş ve küçük nabız (AD)
Pulsus Paradoksus: İnspiryumda sistolikbasınçtaki azlmanın 10 mm.hg dan fazla olmasıdır.
24- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Valvuler pulmoner darlıkta poststenotik dilatasyona bağlı pulmoner konusta kabarıklık olur.
25- Doğru Cevap E şıkkıdır.
Wolf-Parkinson-White sendromunda taşikardi sırasında EKG’de hastalığa ait bulgu görülmez.
Taşikardi olmadığında çekilen EKG’de tipik kısa PR, delta dalgası ve geniş QRS görülür.
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26- Doğru cevap C şıkkıdır. Pompe hastalığında PR uzaması değil kısalması olur.
27- Doğru Cevap A şıkkıdır.
Ejeksiyon kliği (ejeksiyon sırasında kanın geniş damara çarparak çıkardığı sestir):
Aort kapak darlığı (poststenotik dilatasyon)
Fallot tetralojisi (aort dektrapoze ve geniş)
Truncus arteriosus (geniş kök şeklinde damar)
Pulmoner kapak darlığı (poststenotik dilatasyon)
28- Doğru cevap D şıkkıdır.
Soldan sağa şantlı hastalıklarda defektin çapı büyük, yani şant fazla ise atriyoventriküler (AV)
kapaklardan fazla miktarda kan geçecek, bu da rölatif AV kapak darlığına bağlı middiastolik
üfürüme neden olacaktır. ASD’de (ve diğer soldan sağa şantlı hastalıklarda) triküspit odakta
(AV kapaklar üzerinde) middiastolik üfürüm işitilmesi genellikle Qp/Qs oranının ≥2 olduğuna
işaret eder.
29- Doğru Cevap A şıkkıdır.
Shone kompleks (sendromu): Subvalvuler aort stenozu + mitral stenoz + aort koarktasyonı
B seçeneği Scimitar sendromu
C seçeneği Holt Oram sendromu
D seçeneği Williams sendromu
E seçeneği Alagille sendromunu düşündürür.
30- Doğru cevap C şıkkıdır.
Yenidoğan EKG’sinde QRS aksı +110 ile +180 arasındadır. Sola doğru dönen bir aksta en olası
tanı pulmoner atrezidir.
31- Doğru cevap C şıkkıdır.
Kistik fibrozisin fizyopatolojisinde epitelyel dokuda , barsakta Cl sekresyonunda bozukluk Na
absorbsiyonunda artış söz konusudur. Kolerada cAMP aracılı sekretuar ishale neden
olmaktadır. Kistik fibroziste koleranın etki ettiği mekanizma bozuk olduğu için direnç söz
konusudur.
32- Doğru cevap D şıkkıdır.
Klinik tablosu verilen Fagositer bir yetmezlik olan Kronik granülomatöz Hastalıktır.Aslında
soruda Fagosite yetmezliklerde hangi tür aşı kontrendikedir denmek isteniyor. Canlı Bakteri
aşıları, BCG ve Tifo yapılmaz bununla birlikte , canlı virus ve toksoid aşılar yapılabilir. İmmün
yetmezliklerden kompleman eksiklikleirnde ise tüm aşılar yapılabilir.
33- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Valproik asit intoksikasyonunda, omega oksidasyon metaboliti, 4-en-VPA, birikerek karnitin
eksikliği meydana gelir böylelikle üre siklusunda ilk enzimatik basamak olan karbamail fosfat
sentetaz engellenir, üre üretimi etkilenir, sonuç olarak amonyak birikir. Özellikle
hiperammonemisi olan hastalarda ciddi santral sinir sistemi komplikasyonları meydana
gelmeden Levokarnitin tedavisi etkindir.
34- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Su çiçeği
Komplikasyonlar:
• Sekonder bakteriyel cilt enfeksiyonları (AGBHS ve Staflar)
(piyodermi en sık görülen komplikasyondur)
• Serebellit (en sık görülen SSS komplikasyonu)
• Pnömoni (sıklıkla immun yetmezlikli kişilerde ve gebelerde)
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• Septik artrit (özellikle AGBHS)***
• Ensefalit
• Reye sendromu
• Pseudotumör cerebri
• Konjonktivit
• Purpura fulminans
35- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Konjenital Sifiliz
Doğan bebeklerin çocuğu doğumda asemptomatik, tedavi başlamazsa haftalar ve aylar
içerisinde bulgular başlar.
Konjenital sifilizin tüm evrelerinde karakteristik olarak vaskülit görülür.
Erken bulgular ilk 1-2 yılda, geç bulgular ilk 1-2 dekatta ortaya çıkar.
HSM, sarılık, karaciğer enzim yüksekliği görülür.
LAP diffüzdür ve spontan geriler.
Coombs (-) hemolitik anemi karakteristiktir.***
Osteokonrit, periostit, mukokutanöz döküntü (deskuamasyonla gider)
Mukoz yamalar, persistan rinit, condylomatöz lezyonlar oldukça karakteristiktir ve mukozal
tutulumu gösterir.
Kemik tutulumu yaygındır
Xray de Wimberger çizgileri; el-ayak bilekleri, diz ve dirsekte osteokondritler ve uzun
kemiklerde periostitler görülür.
Wimberger çizgileri: Proksimal tibiada medial uzanan metafiziyel demineralizasyon çizgileri
Ostekondrit ağrılıdır, bebek eksteremitelerini hareket ettirmek istemez (Parrot
psödoparalizisi)
Konjenital nörosifiliz YD döneminde sıklıkla asemptomatiktir.
Büyüme-gelişme geriliği, koryoretinit, nefrit ve NS görülebilir.
Böbrek tutulumuna bağlı hipertansiyon, hematüri, proteinüri, hipoproteinemi,
hiperkolesterolemi gibi bulgular vardır.
36- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Vasküler Ring
Doğumdan itibaren başlayan solunum sıkıntısı ve yutma bozukluğu vardır.
Komplet ve inkomplet tipi var, Komplet trakeayı ve ösefagusu tam olarak sararak baskı yapar
Tanıda baryumlu ösefagus grafisi ilk tercih, En iyi ve kesin tanı yöntemi MR
En sık Çift aortik arkus tipi görülür
İnnominate arter(Truncus brachosephalicus) anomalisi ösefagusa bası yapmayan tek
anomali (İnkomplet)
Aberrant sağ subklavian arter solunum semptomu olmayan tek tip (İnkomplet)
Vasküler sling, sağ tarafta amfizem yada atelektaziVasküler
Sağ aortik arcus (normalde solda) ile sol lig. arteriosum
37- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Vücut kısımlarını gösterebilme 18 aylıkken mümkün olur.
18 aylıkken : Acemice koşar, alçak iskemleye oturur, bir elinden tutunca merdiven çıkabilir,
çekmece ve dolapları karıştırır, üç küpü üst üste koyabilir, vertikal çizgiyi taklit edebilir,
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Fiziksel istismarı düşündüren kemik lezyonları:
Tek bir kırık ve ona eşlik eden sıyrıklar ile ekimozların varlığı.

•

Değişik iyileşme evrelerinde bir çok kırığın bulunması

•

Metafizyel-epifizyel hasarın oluştuğu kırıklar

•

Kaburga kırıkları

•

Yeni kemik oluşumu (periostal reaksiyon)

•

Kafatası kırıkları ve intrakranyal hasar.
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•
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düğmeyi şişeden çıkarabilir, topu kısa mesafeye atabilir, 10 kelimeyi anlayarak söyler,
resimleri tanır ve adlandırır, yemeği kendisi yemeye başlar, vücut kısımlarını gösterebilir.
24 aylık gelişiim: Rahat olarak koşar, tek ayağını kullanarak yardımsız merdiven inip çıkabilir,
kapı tokmağını açabilir, koltuklara tırmanır, pabuç ve çorabını giyip çıkarabilir, altı küpü üst
üste koyabilir, kalem ile daire ve enine çizgi çizebilir, kağıdı ikiye katlayabilir, 2-3 kelimelik
cümleler kurar, ben, sen, o, gibi kavramları anlar, çatal ve kaşığı iyi tutar, masal dinlemekten
hoşlanır, ani seslerden korkar, tuvalet ihtiyacını söyleyebilir.
Üçgen 5 yaşında çizebilir, Cisimlere 6 aylıkken ulaşabilir.
38- Doğru Cevap C şıkkıdır

eya

Epifizin ayrılması ya da periostiun yırtılmasına neden olan transvers fraktürler direkt yumruk ya
da vurma sonucu meydana gelir
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39- Doğru cevap E şıkkıdır.
Tuberoskleroz , Frajil X, Sotos, Rett sendromu, Prader willi, Angellman,
Ensefalit, menejit, Hipotiroidi, Fetal alkol sendromu, Smith lemli opitz
Landau-Kleffner sendromu, Fenilketonür, konjenital kızamıkçık, Duchene muskuler distrofi
40- Albrightin herediter distrofisinde (Psödohipoparatiroidi) PTH reseptör direnci vardır.
parathormon seviyeleri çok yüksek olmakla birlikte , hipokalsemi ve hiperfosfatemi vardır
41- Doğru cevap D şıkkıdır
Mikrositer:(ABCDE, TSK) Aliminyum zehirlenmesi, Atransferrinemi, B6, Bakır eksikliği, HbC
,Demire eksikliği , Hb E, TSK, Talasemi,sideroblastik anemi Kurşun zehirlenmesi,
Normositer: Kronik hastalık anemisi genelde normositer, nadiren mikrositer, akut kan kaybı
Konjenital diseritropoetik anemi tip 2
Makrositik anemiler: Down sendromu, Wolfram sendromu(DIDMOAD), Kronik karaciğer
hastalığı, Konjenital diseritropoetik tip 1 ve 3
42- Doğru Cevap E şıkkıdır
Bu oruda megaloblastik makrositer bir anemi olan Lesch-Nyhan sendromu tanımlanmış
megaloblastik makrositer anemi bulguları sorgulanmıştır.
Prusya mavisi : Demiri boyar
Döhle cisimciği: lökosit cisimciğidir, eritrosit cisimciği değildir ?
Howely jolly (Küçük yuvarlak kenarda tek cisimcik) ve Cabot halkası: Megaloblastik
anemilerin ortak bulgusudurlar, bunlar DNA kalıntısı: Diseritropoez bulguları ve megakaryosit
anemiler akla gelir.
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Bazofilik noktalanma: RNA çökeltisidir. (Sitoplazmada) En önemli özelliği kurşun zehirlenmesi,
hemolitik anemi(Talasemi), Fe eksikliği anemisi
Siderofilik granül, papanheimer cisimcikleri: Bunlar bazofilik sideroblastik anemilerdir. Demir
boyası Prusya mavisi ile boyanan budur !!!!!!
Heinz cisimcikleri nerde olur ?: Hb H ve enzimden G6PD Metilen mavisi yada krezil blue ile
boyanr
43- Doğru cevap D şıkkıdır.
Orak hücre anemisi taşıyıcılığı
HbS’in heterozigot taşıyıcılığı söz konusudur. Benign klinik seyirlidir
Heterozigot orak hücre geni taşıyıcıları ve G6PD eksikliği olanlar falciparum sıtmasına
dirençlidir*** , HbA> HbS*** olduğundan anemi ve ağrılı krizler oluşmaz ama ciddi hipoksi
vazooklüzif fenomen oluşmasına neden olur.
HbS düzeyleri <% 40, tam kan sayımı normal ve HbA1> % 50’dir
İzlemde gelişebilecek komplikasyonlar
Yüksek irtifada splenik infarkt
Zorlu egzersizde ani ölüm
Hematüri, proteinüri ve bakteriüri
Gözde hifema
Renal medüller karsinom
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44- Doğru cevap D şıkkıdır.
Tip 1 vWh:
Nedeni: vWF kısmi eksikliği
Genetik geçiş: Otozomal dominant
Klinik: Mukozal kanamalar (hafif-orta), menoraji, epikstaksis
Tip 2 vWh:
Nedeni: vWF yapısal bozukluğu
Genetik geçiş tip 2A/2B/2M: Otozomal dominant
tip 2N : Otozomal resesif, FVIII eksik
Klinik : Hafif veya orta şiddette mukozal kanamalar
Tip 2B'de devamlı veya intermittan trombositopeni ****
Tip 3 vWh: En ağır tiptir. Hemofili A ile karışır, Faktör VIII çok düşük***
Nedeni: vWF'ün tam eksikliği, Genetik geçiş: Otozomal resesif
Klinik: ağır mukozal kanamalar+kas-iskelet kanamaları
45- Doğru cevap C şıkkıdır.
Soruda Kronik ITP tanımlanmış ve Helicobacter pylori beraberliği sorgulanmıştır.
12. aydan sonra trombositopeninin hala devam etmesi olayın kronikleştiğini gösterir***
ANA pozitif olması kronikleşmenin habercisidir.***
Kronik ITP de başlangıç sinsidir. Hastalar genellikle 10 yaşından büyük ve kızdır
Kronik ITP de IgA düzeyleri düşük bulunur (Akut ITP de normaldir)
3 yaşın altında, viral bir enfeksiyonu izleyerek ve akut başlayan ITP de tedaviye yanıt zayıf
ve kronikleşme sıktır.
46- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Kikuchi- Fujimoto hastalığı Lenf nondlarının iyi huylu bir hastalığıdır. Etyolojisi tam olarak
aydınlanamasada infeksiyöz ve otoimmün nedenler ön plandadır. Genellikle boyunda şişlik,
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bulantı, kusma ve boğaz ağrısi ile semptom verir. Ayrıca gece terlemesi ,kas ağrısı, kilo
kaybınada neden olabildiğinden malign hastalıkların ayırıcı tanısında yer alır. Tedavisiz birkaç
ay içinde spontan rezorbe olabilir.
Doğru cevap D şıkkıdır.
Genetik risk faktörleri
Down sendromu, Bloom sendromui Langerhans hücreli histiyositozis, Ataksi telengektazi,
Fankoni aplastik anemisi, Diamond-blackfan anemisi, Schwann diamond sendromu, NF-1, Lifraumeni sendromu
Çevresel Risk Faktörleri
İleri anne yaşı, doğum kilosunun 4 kg ‘ ın üzerinde olması, alkile edici ilaçlar, nitrozüre,
epipodofilotoksinler, radyasyon, benzen, alkile edici ajanlar, Kardeşte lösemi öyküsü
Doğru cevap C şıkkıdır.
Histopatolojik olarak L3:Büyüklü-küçüklü lenfoblastlar, stoplazmalarında belirgin
vakuolizasyon vardır. Genellikle yüzey immünglobulin yapısı (B-cell ALL) içerir Burkit
Lenfoma ile benzerlik gösterir. (%1-3) , EBV ile ilişkilidir ve Matür B hücrelerinden köken alır.
Doğru cevap C şıkkıdır.
Yeni sınıflamaya göre 2 yaş altında AML M5, >2 yaş AML M2 görülür.
Doğru cevap B şıkkıdır.
Medulloblastom
Embriyonel tümörlerin % 90’ı // Erkek, 5-7 yaş sık, Serebellumda görülür. (En sık orta hat
serebellar vermis), Medulloblastoma'da en sık gözlenen kromozomal anomali 17p
delesyonudur, 4. ventrikülde tıkanıklığa ve hidrosefaliye neden olan solid, homojen, kontrast
tutan kitle , Leptomeningeal yayılım (+): Serebral yüzey, spinal kord, Ekstranöral metastazı
en sık SSS tümörü (hematojen yayılım)***, Homer Wright rozetleri ve sinaptofizin pozitifliği
görülür.
Doğru cevap C şıkkıdır.
Willms tümörü
Çocukta en sık bulgu karında kitle (%60)
Hematüri (%15)
Renal ven, vena cava inferior ve bazen sağ atriuma uzanan trombüs eşlik eder
Bazı paraneoplastik sendromlar Wilms tümörü ile birliktedir:
– Hipertansiyon (iskemi ve renin artışına bağlı)
– Polisitemi (EPO’ya bağlı)
– Hiperkalsemi (PTH benzeri madde salınarak),
– Cushingoid bulgular (ACTH salgılayarak)
Willms tümörü vWF üzerinden kanama diyatezinede neden olur !!!
Doğru Cevap B şıkkıdır.
Akut Lenfoblastik Lösemi
Düşük Risk:
Prekürsör B hücre
t (10;14) (TLX1/HOX11)
Yüksek Risk:
Erken Pre-T hücre
IKZF-1 mutasyonu IKAROS geni
t( 4;11) (KMT2A-MLL , 11q23)
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İYi PROGNOZ
Trizomi 4,10,7
t(12;21) ETV6-RUNX1
Hiperdiploidi
T-ALL : t(10;14) TLX/HOX11
KÖTÜ PROGNOZ
t(9;22), t(4;11), hipodiploidi, 11q23
7p12.2 del : IKZF-1 (İKAROS GENİ)
PROGNOZA ETKİSİZ
t(1;19) TCF3-PBX1
t(8;14) IGH-MYC
53- Doğru cevap C şıkkıdır.
Alport sendromunda işitme kaybı sonradan olur, konjenital olmaz.
En sık herediter nefrit nedenidir***
Etiyoloji de Tip 4 kollajen bozukluğu suçlanmaktadır.
Vakaların %85’i X’e bağımlı, X’e bağımlı vakalardaki COL4A5 geni mutasyonu tip 4 kollajeninin
α5 zincirini kodlar, Otozomal resesif vakalardan COL4A3 genindeki mutasyonlar sorumludur.
Elektron mikroskopta patognomik bulgu: Glomerul bazal membranında düzensiz
kalınlaşmalar ve lamina densada tabakalara ayrışmadır
Klinik:
Asemptomatik mikroskopik hematüri
Rekürren makroskopik hematüri (%50 hasta)
Sensörinöral işitme kaybı***
Gözde anterior lentikonus, maküler lekeler, korneal erozyonlar görülebilir
Özefagus ve trakeobronşial ağacın leiomyomatozisi görülebilir.
MHY9 ile ilişkili hastalıklar gurubundadır. Bu nedenle Makrotrombositler görülebilir.
54- Cevap D şıkkıdır.
Erken sistemik antibiyotik tedavisi GN riskini azaltmaz***, nefrojenik suşların yaylımını
azaltır
55- Cevap D şıkkıdır.
Akut tübüler nekroz intrensik böbrek yetmezliği nedenidir. Aslında sorulmak istenen
aşağıdakilerden hangisi renal böbrek yetmezliği kriterlerinden biri değildir, olması İdrar
osmolalitesi / Plazma osmolalitesi >1.5 prerenal böbrek yetmezliğine uyar.
56- Doğru cevap E şıkkıdır.
Gitelman sendromunda idrar Mg atılımında artma vardır ve hiperkalsiüri görülmez.
57- Doğru Cevap B şıkkıdır.
Serebral Tuz kaybı travma hastalarında. Uygunsuz ADH sendromu ile birlikte sıklıkla
karşılaşılır.
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58- Doğru cevap D şıkkıdır.
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Büyüme hormonu salınımını etkileyen faktörler;
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AZALTAN
Obezite
Hipotiroidi
Hiperglisemi
Glukokortikoid artışı
Beta-adrenerjik uyarı
Psikososyal baskı
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ARTTIRAN
Egzersiz
Uyku (non-REM evre 3-4)
Hipoglisemi
Seks steroidleri
Alfa-2 agonist (klonidin, lofeksidin)
L-DOPA
Stres

Santral diabetes insipidus

m

Serum Na düzeyi
İdrar miktarı
İdrar Na düzeyi
İntravasküler volüm
Serum ürik asit düzeyi
Vazopressin düzeyi

Uygunsuz
ADH Serebral tuz kaybı
Sendromu
Düşük
Düşük
Düşük
Yüksek
Yüksek
Çok yüksek
Normal veya yüksek
Düşük
Düşük
Normal veya yüksek
Yüksek
Düşük
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59- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Diabetes insipidus poliüri, polidipsi, hipernatremik dehidratasyon, enürezis,hidronefroz
bulguları ile ortaya çıkabilmektedir. Santral ve periferik tipleri mevcuttur.
Santral Dİ nedenleri;
EDİNSEL
Travma, cerrahi
Neoplazi (germinom, kraniofarengioma)
İnfiltratif (histiyositoz gibi)
Enfeksiyon (meningokok, kriptokok gibi)
İlaçlar (fenitoin,etanol gibi)
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GENETİK
Otozomal Dominant
Wolfram sendromu

Periferik Dİ nedenleri;

GENETİK
X’e bağlı (V2 reseptörü mutasyonu)
Otozomal resesif (aquoporin-2 mutasyonu)
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EDİNSEL
Hiperkalsemi
Hipokalemi
İlaçlar (Li, demeklosiklin gibi)
Renal hastalıklar (üretral obstrüksiyon, KBY gibi)
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60- Doğru cevap D şıkkıdır.
Tiroglobulin
Dolaşımda az miktarda bulunur. TSH uyarısı ile düzeyi artar
Yenidoğanda, Graves hastalığında, diğer otoimmün tiroid hastalıklarında, endemik guatrı
olanlarda ve diferansiye tiroid kanserinde düzeyi artmıştır.
Atiroidik bebeklerde düzeyi belirgin olarak azalmıştır
61- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Doğum tartı ve boyları normal, büyüme ilk 4-12 ay normal
3-4 yaşa kadar büyüme yavaşlar, boy <3p
Puberteye kadar <3p ama büyüme eğrisine paralel***
Puberte gecikir, puberte başladıktan sonra büyüme hızlanır
Nihai boyları normaldir***
KY 2-4 yıl geridir (TY>BY=KY)*** , geri olduğu için hedef boya ulaşır
Erkek çocuklarda sık, Ailede benzer öykü + ***
Erkeklerde puberte gecikmesinin en sık nedeni yapısal gecikmedir. 14 yaşından sonra puberte
gecikmesi 2 yıldan fazla olanlara kısa süreli testosteron verilebilir. Hipogonadizmi olanlar
spontan ya da testosteronla puberte başlatamazlar. ***
62- Doğru Cevap D şıkkıdır.
Kızlarda görülür. Neonatal koestaza neden olmaz
Puberte prekoks, poliostotik fibröz displazi, anormal pigmentasyon
Bir çok bezin otonom hiperfonksiyonu (periferal PP, hipertiroidizm, Cushing, akromegali,
jigantizm) , Overlerde asimetrik büyüme olur , otonomi kazanır
Tedavide aromatoz inhibitörleri (testolacton, letrozole, anastrozole), anti-östrojenler
(tamoksifen)
63- Doğru Cevap D şıkkıdır.
İnek sütü allerjisi ile birlikte pulmoner hemosiderozis Heiner sendromuda inek sütü
intoleransı ile ilgili çeşitli bulgulara sahiptir, gros kanama yada okkült hem pozitif gaita ,
kusma, gelişme geriliği, gastroösefagial reflü semptomları ve üst hava yollarında konjesyon
gözlenir. Ig E artışı ve periferik eozinofili ile birilikte , alveollerde Ig G, IgA ve C3 depolanması
görülür. Bu sendromda yüksek titrede inek sütü proteini ve hipersensivitesi gözlenir.
64- Doğru Cevap C şıkkıdır.
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PEF (Peak Expiratory Flow)

Zorlu inspriyum sonrası zorlu ekspriyumdaki ekspiratuar zirve akım hızıdır.
PEF ile büyük hava yollarındaki obstrüksüyonun şiddeti gösterilebilir.
İki haftalık ölçüm sonucunda:
Günlük değişkenliğin ≥%20 den fazla olması astım için tanısaldır
Bronş provokasyon testleri
Bronş hiperreaktivite bronşların normalen daha çabuk uyarılabilmesini gösterir.
Metakolin ve histamin kullanılarak direkt yada egzersiz ve adenozin kullanılarak
indirekt yoldan ölçülebilir.
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Astımın klinik bulguları olan ama solunum fonksiyon testleri normal olan hastalarda
kullanılır
Bu testlerin negatif olması genelde astım tanısını ekarte ettirir.
Egzersiz provakasyon testi
Yaklaşık 6-8 dakikalık hızlı yürüme veya koşu sonrası:
FEV-1'de %15'den fazla düşüş olması
PEF'de %15'den daha fazla düşüş olması pozitif kabul edilir.
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Eksale NO ölçümü

Otoimmün lenfoproliferatif sendrom
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Hava yolu inflamasyonunu gösteren en iyi yöntemdir.
Th2 inflamasyonun olduğu astımlı hastalarda artar
Hava yollarındaki eozinofil sayısı, kandaki eozinofil sayısı, klinik semptomlar ve
steroid tedavisine cevap ile koreledir (ör:düzey arttıkça eozinofili artar).
Normal değerler astım tanısını ekarte ettirmez.
65- Doğru Cevap C şıkkıdır.
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Anormal lenfosit apoptozisine bağlı double-negatif T hücre popülasyonunda artış görülür
(Üzerlerinde CD4 veya CD8 ko-reseptörü yoktur), apopitoz defekti
Belirgin hipergammaglobulinemi olur.

eya

Belirgin lenfadenopati, hepatosplenomegali olur.

Bu hücreler antijen veya mitojenlere yeterli cevap veremezler
Lenfositlerin yaşamlarının devam etmesi immün disregülasyon ve otoimmüniteye neden olur
Anemi, trombositopeni ve nötropeni görülebilir.

w.

Malignite riski artmıştır (lenfoma)

66- Doğru Cevap C şıkkıdır.
3 β OH steroid dehidrogenaz eksikliği

ww

Kızlarda virilizasyon, erkeklerde yetersiz virilizasyon
Ağır tuz kaybettiren ve basit tipi var
DHEA düzeyi artmıştır
17 OH progesteron düzeyi düşük
17 α hidroksilaz eksikliği

Hipertansiyon, Hipokalemi, Sekonder seks karekterlerinin gelişmemesi, Düşük androjen ve
östrojen düzeyi, Kızların dış genitalyesi normal, erkekler kız görünümde
11 β OH laz eksikliği
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KAH’lı olguların %5-8’ini oluşturur, Hafif-orta derecede hipertansiyon, 11 DOC düzeyi
artmıştır, Androjen fazlalığı bulguları., Kızlarda virilizasyon., Somatik büyümede hızlanma.,
Adrenal yetersizlik bulgusu olmaz.
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67- Doğru cevap E şıkkıdır.
Rett sendromunda Gri cevher tutulumu vardır.
68- Doğru cevap D şıkkıdır.
Deksmedetomidin alfa 2 agonist etkili bir ilaç olmakla birlikte genellikle başka bir sedatifle
brilikte kombine kullanır, özellikle yoksunluk ve ventilatörden ayırma zamanında tercih edilen
yeni kuşak bir sedoanaljeziktir. Fentanil gibi bradikardi ve göğüs rijiditesi, hipotansiyon
yapma riski vardır. Sedatif ajanlardan sadece ketamin hipotansiyon yapmaz, etkisi 1-2
dakikada başlar , 30 dakikada biter, halüsinasyon yapma ihtimali vardır. ayrıca
bronkodilatasyon etkisi vardır, kafa içi basıncı arttırır.
69- Doğru cevp E şıkkıdır.
Nöromyelitis optica (Devic hastalığı)
Optik sinir tutulumundan sonra medulla spinaliste yaygın tutulum yapar, Bazı endokrinoptiler
eşlik edebilir. Optik nörit ve/veya transverse myelit ile karakterize demiyelinizan bir
hastalıktır, Monofazik veya polifazik seyredebilir, kadınlarda daha sıktır, Anti-akuaporin 4
reseptör antikoru ile ilişkilidir. Tedavi steroid, bazı vakalarda eculizimab kullanılır.
70- Cevap E şıkkıdır.
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Fonksiyonel kabızlık ve organik kabızlık karşılaştırmasının yapılması istenmiştir.
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Gaita kıvamı ve sıklığında değişiklik ve zor gayta yapma, Yaklaşık %95 organik olmayan
(fonksiyonel) kabızlık ,Etiyoloji,
Organik olmayan (fonksiyonel kabızlık): %90-95

Altta yatan organik bir neden yoktur *** Enkoprezis eşlik edebilir*** Tuşede rektum doludur ***
Organik nedenli kabızlık

w.

İlk 24-48 saatte gayta çıkarımı yok, Rektal tuşede boş rektum uyarıcı olmalı Malnütrisyon varlığı,
sakral bölgede doku kalıntısı, kıllanma artışı, intergluteal çizgide çentiklenme
71- Cevap A şıkkıdır.
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Soruda Sükraz izomaltaz eksiklğinde, sükraz redüktan şeker olmadığı için dışkıda redüktan
madde pozitifliği saptanamaz. Abetalipoproteinemi yağ malabsorbsiyonu, enterokinaz ve
tripsinojen eksiklğinde ekzokrin pankreas yetmezliği bulgualrı görülür. Karbonhidrat
malabsorbsiyonunda. Dışkı pH asidik(PH < 5.5) ve redüktan madde +
72- Cevap E şıkkıdır.

Kayser Fleischer halkası
Kc tutulumu olanlarda olmayabilir (%50) ancak SSS tutulumu olanlarda mutlaka görülür (%95)
Olmaması tanıyı ekarte ettirmez, Ayçiçeği katarakt***, Serum Cu düşük, normal olabilir, hatta
fulminan yetmezlikte yüksek olabilir , Karaciğer biyopsisinde mikro-makroveziküler yağlanma,
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hepatoselüler nekroz, siroz, Rhodanin ve orcein ile her zaman lizozomal Cu boyanması
gösterilmeyebilir, boyama olmaması ya da az olması ekarte etmez. Wilson hastalarında Cu’ın
koruyucu etkisi nedeniyle HCC gelişme riski düşüktür.Tanı alan her hasta nörolojik bulgu olmasa da
kranial MRI ile değerlendirilmelidir. Wilson hastalarında otoantikor pozitifliği görülebilir.
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73- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Hipokalsemi ağır pankreatite prognozu belirleyen bir komplikasyondur pankreatit
etyolojisinde hiperkalsemi yer alır.
74- Doğru Cevap A şıkkıdır.
Henöch-Schönlein purpurasının FMF ile birlikteliği vardır.
75- Doğru Cevap C şıkkıdır.
Kromozom anomalilerinde alfa feto protein seviyesi düşer.
76- Doğru cevap E şıkkıdır.
Progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC) tip 3 , Allagille senromunda olduğu gibi GGT
normal kolestaz nedenlerinden biridir.
77- Doğru cevap D şıkkıdır.
Hipotiroidi kemik yaşını en fazla geride bırakan hastalıktır. Bununla birlikte Puberte tardaya
neden olablir.
78- Doğru cevap E şıkkıdır.
79- Doğru cevap C şıkkıdır.
80- Doğru cevap D şıkkıdır.
Havayolu ile bulaşanşar (air borne) M.tuberculosis, rubeola, suçiçeği , diğerleri dalacık yoluyla
bulaşa örnektir.
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