
 
PEDİATRİ YDUS DENEME -2 

 
1- 4 aylık bir infantın poliklinik kontrolünde, baş boyun muayenesinde  parmak uçları paryeto 
oksipital bölgeye bastırıldığında çökme meydana geliyor. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde 
bu bulgu en az olasıdır?  
A) Raşitizm 
B) Hipofosfatazya 
C) Sfiliz 
D) Hidrosefali 
E) A hipervitaminozu  

 
2- 40 hafta  4700 gr olarak doğurtulan bir yenidoğan takibinde konvulziyon nedenli yenidoğan 

yoğun bakım ünitesine alınıyor. Fizik muayenesinde  omfalosel, makroglossi ve 
hepatosplenomegali saptanan bu yenidoğan ileri dönemde aşağıdaki hastalıklardan hangisi 
için taranmalıdır?  

A) Prader Willi sendromu 
B) Silver Russel sendromu  
C) Renal amiloidozis 
D) Willms tümörü  
E) Hirschpung hastalığı 
 
3- 5 günlük 1600 gr erkek yenidoğan respiratuar distress sendromu nedenli mekanik ventilatörle 

solutulduktan sonra ekstübe ediliyor,  izleminin 24. Saatinde, tansiyon 70/20 mmHg ölçülüyor,  
kan gazında CO2 retansiyonu saptanan hastada, aşağıdaki uygulamalardan hangisi en  
doğrudur? 

A) Kafein tedavisi 
B) Prostoglandin E2 uygulaması 
C) Endotrakeal entbasyon 
D) İndometazin uygulaması 
E) CPAP ile solutulması    
 
4- 31 hafta 2300 gr preterm eylem nedenli sezeryanla doğurtulan yenidoğana doğumdan 48 saat 

önce betametazon tedavisi uygulanmıştır, doğumla birlikte solunum yetmezliği gelişmesi 
üzerine yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin kan gazında respiratuvar asidoz, 
akciğer grafisinde hava bronkogramları  ve buzlu cam manzaras saptanması üzerine postnatal 
sürfaktan uygulanmıştır. Bu hastada aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin gelişme riski en 
fazladır? 

A) Respiratuar Distress Sendromu 
B) Bronko pulmoner displazi 
C) Nekrotizan enterokolit 
D) İntraventriküler kanama  
E) Sepsis    
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5- Aşağıdaki hastalık kardiyak bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
 
METABOLİK HASTALIK                   KARDİYAK ETKİLENME 
   
A) Refsum hastalığı   Aritmi 
B) Hurler sendromu   Kapak yetmezliği  
C) Fabry hastalığı   Perikardit 
D) Nörofibramatozis   Pulmoner darlık 
E) Alkaptonüri    Ateroskleroz 
 
6- Aşağıdakilerin hangisinde ejeksiyon kliği işitilmez? 
A) Aort darlığı 
B) Fallot tetralojisi 
C) Trunkus arteriosus 
D) Pulmoner kapak darlığı 
E) Büyük arter transpozisyonu 
 
7- Shone kompleks (sendromu) aşağıdakilerden hangisini tanımlar? 
A) Sol kalbin obstrüktif lezyonları 
B) Pulmoner sekestrason + parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi 
C) Radius anomalisi + ASD birlikteliği 
D) Supravalvuler aort stenozu + mental retardasyon 
E) Supravalvuler pulmoner stenoz + kolestaz 
 
8- Santral siyanozu olan bir yenidoğanın,  fizik muayenesinde sol sternum alt kenarında multipl 

klik ve holosistolik üfürüm, gallop ritmi saptanıyor. EKG’sinde sağ dal bloğu, sivri ve geniş p 
dalgaları ile beraber PR mesafesinde uzama olan bu bebekte en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Truncus arteriosus 
B) L- BAT  
C) Çift çıkışlı sağ ventrikül 
D) Parsiyell pulmoner venöz dönüş anomalisi 
E) Ebstein anomalisi 
 
9- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde sadece canlı bakteriyel aşılar kontrendikedir? 
A) Di-George sendromu 
B) IgA eksikliği 
C) Wiskott-Aldrich sendromu 
D) Myeloperoksidaz eksikliği 
E) X’e bağlı agamaglobulinemi 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi immünkompetant hastalarda invaziv pnömokok enfeksiyonu için risk 

grubu içinde değildir?  
A) Nefrotik sendrom 
B) Kokhlear implant 
C) Aspleni 
D) BOS kaçağı 
E) Dermatomyozit  
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11- Meningokoksemideki kötü prognoz kriterlerinden hangisi daha ağır ve daha hızlı ilerleyen 
hastalığı düşündürmez? 

A) Hipotermi 
B) Aşırı hipertermi 
C) Menenjit yokluğu 
D) Yüksek sedimantasyon düzeyi 
E) Purpura fulminans 
 
12- Bir gün önce birlikte oynadıkları arkadaşının suçiçeği çıkarması üzerine hastaneye getirilen ve 

daha önce suçiçeği geçirmediği ve suçiçeği aşısı olmadığı öğrenilen bir çocukta aşı yapılması ile 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A)   Aşı temastan sonraki ilk 24 saatte yapılmazsa korumaz. 
B)   Aşının yapılması temastan sonraki ilk 48 saatin sonuna kadar ertelenebilir. 
C)   Aşının temastan sonraki ilk 5 gün içinde yapılması koruyucu olabilir.  
D)   Aşının yapılması temastan sonraki 10. güne kadar ertelenebilir. 
E)   Aşı yapılması koruyucu değildir. 
 
13- Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinde havayolu ile  bulaş önlemleri alınması gerekir? 
A) İnfluenza 
B) Coronavirüs 
C) Rubella 
D) Rubeola 
E) RSV 
 
14- 14  yaşında bir genç kız kas ağrısı ve idrar renginde koyulaşma yakınmalarıyla polikliniğe 

başvuruyor. Öyküsünden 1 aydır aralıklarla yükselen ateş, halsizlik, kas ve eklemlerinde ağrı, son 
on gündür öksürük ve iki gündür idrar renginde koyulaşma olduğu; ayrıca 4 aydır düzelmeyen 
sinüziti ve aralıklı burun kanamalarının olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede sol lateral malleol 
yakınında palpabl purpurik nodül, her iki ayak bileği ve sol el parmaklarında şişlik ve ağrı 
gözlenen hastanın solunum  sayısı 34/dakika olarak ve burun kanadı solunumu saptanıyor. Bu 
hasta için öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?  

          A) Henoch-Schönlein purpurası 
          B) Sistemik lupus eritematozu 
          C) Poliarteritis nodosa 
          D) Granülomatoz polianj 
          E) Eozinofilik granülomatoz polianjitis    
 
15- Aşağıdaki klinik-laboratuvar bulgularından hangisi Kawasaki Hastalığı’nda kötü prognostik 

kriterlerden biri değildir? 
A) Nötrofili 
B) Transaminaz yüksekliği 
C) Hiponatremi 
D) Hipoalbuminemi 
E) Trombositoz 
 
16- Yüz, alın,kafasında lineer lezyonlar (coup de sabre) aşağıdaki hastalıklardan  hangisinin 

sınıflandırılmasında yer almaktadır ? 
A)Cogan sendromu 
B)Sistemik lupus eritematozus 
C)Sjögren sendromu 
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D)Juvenil dermatomiyozit 
E)Skleroderma 
 
17- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde çölyak hastalığı taraması önerilmez? 
A) Hashimato tiroiditi 
B) Down sendromu 
C) Selektif Ig A eksikliği 
D) Hirschpung hastalığı 
E) Williams sendromu  
 
18- Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki kabızlık nedenlerinden biri değildir? 
A) Kistik fibrozis 
B) Hipotiroidi 
C) Çölyak hastalığı 
D) Diabetes insipidus 
E) Hipokalsemi  
 
19- Aşağıdaki konjenital ishal nedenlerinden hangisi bazolateral glukoz  taşınmasındaki defekt 

sonucu gelişir?  
A) Mikrovillus inkülizyon hastalığıı 
B) Fanconi-Bickel sendromu 
C) Lizinürik protein intoleransı 
D) Akrodermatitis enteropatika 
E) Triptaz eksikliği 
 
20- Aşağıdakilerden hangisinin Wilson hastalığının tedavisinde yeri yoktur? 
A) Dimerkaprol 
B) D-penisilamin 
C) Çinko sülfat 
D) Trientin hidroklorür 
E) Potasyum sülfit 
 
21- 15 yaşında bir erkek çocuk üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben vücutta şişlik, az 

miktarda koyu renkli idrar yapma yakınmalarıyla polikliniğe başvuruyor. Kan basıncı normal, 
göz kapaklarında, pretibial bölgede ödem ve asit saptanan hastanın laboratuvar incelemesinde 
idrarda (+3) proteinüri, hiyalen silendirler, 2-3 eritrosit; serumda kreatinin düzeyi 0.5 mg/dL, 
albümin düzeyi 2 g/dL ve kompleman C3 düzeyi 60 mg/dL olarak saptanıyor  

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Membranöz nefropati  
B) Membranoproliferatif glomerülonefrit  
C) Minimal lezyon hastalığı  
D) Fokal segmental glomerüloskleroz  
E) Alport sendromu    
 
22- Miadında 3500 gr NSVY doğan bir yenidoğanın doğumdan hemen sonra yapılan 

muayenesinde geniş mesane ve palpable böbrekler tespit edilmesi üzerine takibinde yapılıan 
VSUG da üretrada obstrüksiyon ve proksimalinde üretra, üreter ve böbrek dilatasyonu 
saptanıyor bu hstada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. UP darlıkta obstrüksiyon 
b. Posterior üretral valv 
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c. Nefronoftizi 
d. Toplayıcı sistemde duplikasyon 
e. Atnalı böbrek 
 
23- Aşağıdakilerden hangisi Renal tübüler asidoz yapan hastalıklarla ilgili olarak doğru değildir?  
A) Proksimal renal tübüler asidozda hipositratürü vardır. 
B) Distal renal tübüler asidozda idrar Ph >5.5 ‘dir 
C) Gitelman Sendromunda hipokalsemi saptanır, plazma renin seviyesi normal seviyededir. 
D) Tip IV Renal tübüler asidozda hperkalemi saptanır. 
E) Distal renal tübüler asidozda nefrokalsinozis saptanır.  
 
24- 9 yaşında bir kız çocuğunda hafif mental gerilik saptanmıştır. fizik muayenesinde vücut 

ağırlığı >95p ve 5. metakarpal kemikte kısalık olan bu hastanın tanısının konmasında 
aşağıdakilerden hangisi ilk etapta en değerlidir?  

A) ALP 
B) Potasyum 
C) Kalsiyum 
D) Ürik asit 
E) T3 
 
25- 2 yaşındaki bir erkek çocukta hipoglisemi anında idrar ketonu negatif saptanmıştır. Bu 

hastada aşağıdakilerden hangisi en az olasıdır? 
A) Yağ asidi oksidasyon defekti 
B) Galaktozemi 
C)  Hiperinsülinizm 
D) Glikojen depo hastalığı 
E) Herediter fruktoz intoleransı 
 
26- Protein enerji malnutrisyonunun hangi formunda boy uzaması daha fazla etkilenir? 
A) Marasmus 
B) Kwasiorkor 
C) Marasmik-kwasiorkor 
D) Mineral eksikliği 
E) Esansiyel aminoasit eksikliği 
 
27- 8 yaşındaki bir kız çocuğunun boy sapması -3.20 SD olarak saptanmıştır. Fizik muayenesinde 

abdominal yağlanma ince ekstremiteler yuvarlak yüz dikkat çekicidir. Öyküsünde dört kez 
pnömoni nedeniyle hastanede yatırıldığı öğrenilmiştir. Serum Büyüme hormonu yüksek 
saptanmıştır bu hastada olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kowarski sendromu 
B) IGF1BP3 eksikliği 
C) Büyüme hormonu reseptör direnci 
D) Stat5b  mutasyonu 
E) Acid-labile subunit defekti  
 
28- 3 aylık erkek bebekte mikropenis ile birlikte hipoglisemi , hipernatremi ve hipopotasemi 

tespit edilmiştir hipotansiyonu olan Serum kortizol seviyesi düşük olan hastada en olası tanı 
aşağıdakilerden hangisidir?   

A) 11 Beta Hidroksilaz eksikliği 
B) 17 hidroksilaz/17.20 liyaz eksiklği 
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C) 5 alfa redüktaz eksikliği 
D) 3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği 
E) 21 alfa hidroksilaz eksikliği 
 
29- 46 XX kromozomal yapısına sahip dış genitalyası kız ile uyumlu bir yenidoğanda Bipotansiyel 

gonaddan farklılaşma esnasında aşağıdaki genlerden hangisinde defekt olma ihtimali en az 
olasıdır?  

A) SOX-9 
B) SRY 
C) PAX-6 
D) WT-1 
E) SF-1 
 
30- 11 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 9 yaş ile uyumlu olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Laron hastalığı 
B) Malnütrisyon 
C) Hipotiroidi 
D) Konstitüsyonel boy kısalığı 
E) GH eksikliği   
 
31- İnfant döneminde dirençli konvülsiyon ve mikrosefali bulguları ile başvuran kan glukozu 

normal iken BOS glukozu düşük saptanan hastada hangi metabolizma bozukluğu akla 
gelmelidir?  

A) Molibden kofaktör eksikliği 
B) Nonketotik hiperglisinemi 
C) GLUT-1 eksikliği 
D) GLUT-2 eksikliği 
E) Glikojen depo hastalığı tip 1 
 
32- Aşağıdaki metabolizma hastalıklarından hangisinde cilt bulgusu görülme olasılığı en azdır?  
A) Fenilketonüri 
B) Tirozinemi tip II 
C) Prolidaz eksikliği 
D) Fabry hastalığı 
E) Kreatin eksikliği   
 
33- 34  hafta prematüre doğum öyküsü olan bir erkek yenidoğan takibinin 5. gününde , kan 

gazında metabolik asidoz ile birlikte kan amonyak seviyesi 1700 mikromol/L olarak saptanmış 
idrarda orotik asit seviyesi normal olarak değerlendirilmiştir. Bu hastada en olası tanı 
aşağıdakileden hangisidir?  

A) Akçaağaç şurubu hastalığı  
B) Yenidoğanın geçici hiperammonemisi 
C) Arginosüksinat liyaz eksikliği 
D) Orotik asidüri  
E) N- asetilglutamat sentetaz eksiklği  
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34- 5 günlük yenidoğan sarılık nedenli poliklinipe başvuruyor, kan gazında metabolik asidoz 
tespit edilen hastanın, kanda 5-oksiprolin seviyesinin yüksek oldauğu saptanmıştır. Bu hastada 
en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Prolidaz eksikliği 
B) Metilmalonik asidemi 
C) İzovalerik asidemi 
D) Piroglutamik asidemi 
E) Propiyonik asidemi  

 
35- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Fankoni sendromuna neden olmaz?  
A) Von-Gierke hastalığı  
B) Wilson hastalığı 
C) Tirozinemi tip 1 
D) Lizünirik protein intoleransı 
E) Lowe sendromu  

 
36- Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisinin genetik geçişi diğerlerinden farklıdır?  
A) Hunter hastalığı 
B) Ornitin transkarbomilaz eksiklği 
C) Danon hastalığı  
D) Hawkinsüri  
E) Adrenolökodistrofi  
 
37- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi çocuklarda kronik allerjik rinit tedavisinde kullanılmaz? 
A) İnhale kortikosteroidler  
B) Lökotrien reseptör antagonistleri 
C) Antihistaminikler  
D) İmmünoterapi  
E) Nazal dekonjestan  
 
38- Aşağıdakilerden hangisi herediter anjiyoödem tedavisinde kullanılmaz?  
A) C1 inhibitör konsantresi 
B) Taze donmuş plazma  
C) Kortikosteroidler 
D) Epsilon amino kaproik asit 
E)  Androjenler 
 
39- Astım öngörü indeksine göre, aşağıdaki kriterlerden hangisi küçük çocuklardaki astımın 

ilkokul ve sonrasında da devam edeceğini belirlemede kullanılmaz?  
A) Ailede astım  
B) Total Ig E seviyesi 
C) Atopik dermatit  
D) Allerjik rinit 
E) Besin allerjisi 
 
40- Aşağıdakilerden hangisi Atopik dermatitin komplikasyonlarından biri değildir?  
A) Egzema herpeticum 
B) Egzema vaccinatum 
C) Eksfoliatif dermatit 
D) Eritrodermi 
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E) Katarakt   
 
41- Aşağıdakilerden hangisi Ig E aracılı besin alerjisidir?  
A) Çöliak hastalığı 
B) Besin protein ilişkili enteropati 
C) Oral alerji sendromu 
D) Laktoz intoleransı  
E) Allerjik proktokolit 
 
42- Aşağıdaki kombine immün yetmezliklerden hangisinde kemik bulguları, kostalarda 

kadehleşme  iskelet anomalilerinin olma olasılığı en fazladır ve lenfopeni belirgindir?  
A) Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği 
B) Adenozin deaminaz eksikliği 
C) Wiscott-aldrich sendromu 
D) Artemis defekti 
E) Yaygın değişken immün yetmezlik  
 
43- 8 yaşında kaba yüz görünümü olan bir kız çocuğunda tekrarlayan alt üst solunum yolu 

enfeksiyonu ile birlikte vücudunda  dermatiit ve  cildinde abseler olduğu öğreniliyor, 
tekrarlayan kırık nedenli 3 kez hastanede yatırılarak izlenen bu hastada en  olası tanısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osteogenezis  imperfecta 
B) IPEX sendromu 
C) Omenn sendromu 
D) Hiper Ig E sendromu 
E) Hiper Ig M sendromu   
 
44- Aşağıdakilerden hangisi otoimmün lenfoproliferatif hastalık için doğru değildir? 
 A) Kronik persistan veya rekürren lenfadenopati 
B) Hepatomegali, splenomegali 
C) CD 3 T   lenfositlerinin üzerinde , CD 4, CD 8 koreseptör yokluğu neticesinde gelişir. 
D) Hipogammaglobulinemi 
E) Lenfositoz 
 
45- 3 aylık tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olan hasta polikliniğe ateş, 

konvulziyon  yakınması ile başvuruyor tam kan sayımında absolü lenfosit sayısında düşüklük 
tespit edilen hastanın Ig seviyeleri normal aralıkta saptanıyor ürik asit seviyesi 0.9 mg/dl olan 
bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Non-ketotik hiperglisinemi 
B) Dravet senrdromu 
C) Sülfit oksidaz eksikliği 
D) Adenozin deaminaz eksikliği 
E) Pürin nükleotid fosforilaz eksikliği 
 
46- 4 yaşında kız hasta 2 haftadır devam eden ateş yüksekliği el, ayak bileği, dirsek ve dizinde 

kızarıklık ağrı şişlik yakınmasının olduğu öğrenildi. Göz muyenesinde üretrit tespit edilen 
hastada aşağıdaki otoantikorlardan hangisinin pozitif olması göz tutulumuyla ilgilidir?  

A) Anti- PR3 
B) ANA 
C) Anti-CCP  
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D) RF 
E) Anti jo-1 
 
 
47- Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığının erken dönem bulgularından değildir?  
A) Geçici artrit 
B) Steril piyüri 
C) El ve ayaklarda soyulmalar  
D) Myokardit  
E) Ağız içi ve dudaklarda kızarıklık 
  
48- Aşağıdaki periyodik ateş sendromlarının hangisinde periorbital ödem görülme ihtimali en 

fazladır?  
A) FCAS 
B) CINCA 
C) Muckle-Wells sendromu 
D) TRAPS 
E) FMF 
 
49- Aşağıdakilerden hangisi Henöch - schönlein purpurası için doğru değildir?  
A) Tekrarlama özelliğine sahiptir 
B) F XIII eksikliğine bağlı hedef organlarda kanama vardır. 
C) Böbrek mezengiumunda IgA birikimi gözlenir. 
D) Trombositopenik palpabl purpura gözlenir 
E) İnflamatuar göz hastalığına neden olabilir. 
 
50- Aşağıdakilerden hangisi May-Hegglin anomalisinde görülür ve lökosit cisimciğidir?  
A) Heinz body 
B) Döhle cisimciği 
C) Cabot halkası 
D) Papanheimer cisimciği 
E) Howell-jolly cisimciği  
 
51- 10 yaşında kız hasta anemi, sarılık yakınması ile polkliniğe başvuruyor. Fizik muayende 

solukluk, sarılık ve splenomegalisi olan hastanın . Laboratuvar sonuçlarında anemi, sarılık ve 
retikülositoz saptanıyor ve. Coombs testi pozitif çıkıyor. Bu hastanın periferik yaymasında 
görünmesi muhtemel en olası spesifik eritrosit bozukluğu  aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hedef hücre 
B) Sferosit 
C) Ekinosit 
D) Akantosit 
E) Ovalosit 
 
52- 3 aylık kız hasta solukluk yakınması ile polikliniğe başvuruyor. Fizik muayenesinde solukluk . 

Laboratuvar tetkiklerinde anemi, makrositoz ve retikülositopeni saptanmıştır. Bu hastada en 
olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?. 

 A) Konjenital hipoplastik anemi 
B) Scwachmann-Diamond Sendromu  
C) Fankoni aplastik anemisi  
D) Pearson Sendromu  
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E) Geçici eritroblastopenik sitopeni 
 
53- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tam kan sayımında nötropeni en az olasıdır?  
A) Glikojen depo Tip 1 A 
B) Propiyonik asidemi  
C) Metilmalonik asidemi  
D) BARTH sendromu 
E) Arjinosüksinik asidüri 
 
54- 6 yaşında erkek hasta nöbet geçirme ve baş ağrısı yakınması ile başvurdu. Yapılan 

incelemede serebral venöz sinüs trombozu ve aPTT değerinde yükseklik saptandı. Bu hastada 
en olası faktör eksikliği hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?  

A) Faktör VIII eksikliği 
B) Faktör IX eksikliği 
C) Faktör X eksikliği 
D) Faktör XI eksikliği 
E) Faktör XII eksikliği 
 
55- Faktör VIII eksikliği  ile karışma riski en yüksek olan vWF hastalığı tipi aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Tip 1 vWH 
B) Tip 2B vWH 
C) Tip 2M vWH 
D) Tip 2N vWH 
E) Tip 3 vWH 
 
56- Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı maligniteleri için en az olası risk meydana getirir.?  
A) Nörofibramatozis Tip 1 
B) Rothmund Thompson sendromu 
C) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri 
D) Patau sendromu 
E) Klienefelter sendromu   
 
57- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?  
A) Willms tümörü--- Cushingoid görünüm 
B) Retinoblastom --- Kemik iliği tutulumu 
C) Rabdomyosarkom --- Proptozis 
D) Willms tümörü ----  Tromboz 
E) Nöroblastom ----- Hiperkalsemi 
 
58- Aşağıdaki translokasyonlardan hangisinin ALL de prognoza etkisi yoktur?  
A) t(10;14) 
B) t(12;21) 
C) t(8;14) 
D) t(9;22) 
E) t(4;11)   
 
59- Aşağıdakilerden hangisi AML de kötü prognostik faktördür?  
A) Auer rod ile birlikte olan M1, M2 AML  
B) M4 (Eos<%3)  
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C) M6 (eritrolösemi)  
D) Down Sendromuna sekonder AML  
E) t(8, 21); t(15, 17) inv(16)  
 
60- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde çocukluk çağında renal medüller karsinom gelişme riski 

en fazladır.  
A) Willms tümörü  
B) Nöroblastom 
C) Von Hippel lindau hastalığı 
D) Orak hücreli anemi taşıyıcılığı 
E) Parokismal noktürnal hemoglobüniri    

 
61- 8 yaşında erkek hasta baş dönmesi, kemik ağrısı ve çok sık idrara çıkma yakınması ile 

polikliniğe başvuruyor, tekrarlayan ateş ve orta kulak iltihabı öyküsü olan hastanın fizik 
muayenesinde ciltte seboraik dermatit ile uyumlu lezyonlar gözleniyor. kemik grafilerinde litik 
lezyonları olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir ?  

A) Medülloblastom 
B) Nöroblastom 
C) Ewing sarkomu 
D) Langerhans hücreli histiyositozis 
E) Kraniofarangiom   
 
62- 3 yaşında erkek hasta boğaz ağrısı ve yüksek ateş yakınması ile  başvurduğu sağlık 

merkezinde antibyotik tedavisi başlanmasına rağmen 6 gündür devam eden ateş yakınması ile  
polikliniğe başvuruyor Fizik muayenede tonsillerde hipertrofi , yumuşak damakta peteşiler 
bilateral anterior servikal lenfadenopati,, splenomegali olan hastanın laboratuvarında 
bisitopenisi ve hipofibrinojenemisi saptanıyor bu hastanın ileri tetkiklerinde aşağıdakilerden 
hangisi en az beklenir?  

A) Hiperferritinemi 
B) Hipertrigliseridemi 
C) Soluble IL-2 alfa zincir (CD25) artışı  
D) Naturel killer hücre aktivasyon artışı 
E) Kemik iliğinde hemofagositoz 
 
63- Febril nöbet geçirmiş bir hastada hangisinin varlığı epilepsi gelişme riskini arttırmaz?   
A) Nörogelişimsel bozukluğun varlığı 
B) Ailede febril konvülsiyon öyküsü varlığı 
C) Ailede epilepsi öyküsü varlığı    
D) Fokal komplike febril konvülzyon olması 
E) Bir saatten kısa süren ateş sonrası nöbet olması   
 
64- Aşağıdakilerden hangisi Nöronal migrasyon kusurlarından birisidir? 
A)Ensefalosel  
B)Korpus kallosum agenezisi 
C)Diastometamyeli 
D)Polimikrogri 
E)Siringomyeli 
 
65- 16 yaşında kız hasta nöbet şikayeti ile başvuruyor. Öncesinde tamamen sağlıklı olan hastanın 

2 haftadır davranış değişikliğinin ve uyku problemlerinin olduğu öğreniliyor. Muayenesinde 
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ağız çevresinde diskinetik hareketlerinin olduğu görülüyor. Yapılan pelvik ultrasonografide 
over teratomu saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kearns-Sayre sendromu  
B) Otoimmun ensefalit 
C) Transverse myelit 
D) Progresif miyoklonik epilepsi  
E) Subakut sklerozan panensefalit  
 
66- Aşağıdakilerden hangisi nörodejeneratif hastalıklardan birisi değildir? 
A)Alexander Hastalığı 
B)Palizaeus-Merzbacher hastalığı 
C)Nöronal Seroid Lipofuksinozis 
D)Spastik dipleji 
E)Rett Sendromu 
 
67- Aşağıdaki çocuklardan hangisinin gelişme geriliği açısından değerlendirilmesi gerekir? 
A) Bağımsız yürüyemeyen 15 aylık bebek 
B) Kitabın sayfasını çeviremeyen 14 aylık bebek  
C) Basit cümleler kuramayan 18 aylık bebek 
D) Emeklemeyen 6 aylık bebek 
E) Sırtüstü pozisyonda başını kaldıramayan 3 aylık bebek 
 
68- Emmeme, tekrarlayan, kusma nöromotor gelişme geriliği olduğu bilinen 8 aylık infant 

konvulziyon yakınması ile acil servise başvuruyor. Hışkırır tarzda iç çekme şeklinde solunum 
paterni olan hastanın takibinde MR da  basal ganglionlarda simetrik tutulumla birlikte kanda 
laktik asidoz ve tübulopti sap 

tanıyor Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Nöronal seroid lipofuksinozis 
b) Kearn – Sayre sendromu  
c) Non-Ketotik Hiperglisinemi 
d) Subakut nekrotizan ensafolomyopati  
e) MELAS 
 
69- Friedreich ataksi tanılı hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez?  
A) Skolyoz 
B) Tremor  
C) Alt ekstremite derin tendon reflekslerinde artış 
D) Ekstansör taban derisi cevabı 
E) Nistagmus 
 
70- Miyotonik muskuler distrofi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A) OD geçişli multisistem tutulumu ile giden bir hastalık 
B) Hastalar kardiyak tutulum, endokrinopati, immun yetmezlik, katarakt ve zeka geriliği vardır 
C) Karakteristik yüz görünümü uzun ve dar yüz, ters V şeklinde üst dudak, zayıf yanaklar 

şeklindedir  
D) Güçsüzlük primer olarak proksimal kaslardadır 
E) EMG’de miyotoni bulgusu 5 yaşına kadar saptanamayabilir 
 
71- Aşağıdakilerden hangisi ani bebek ölüm sendromu risk faktörleri arasında yer almaz?  
A) Pematürite 
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B) Emzik kullanmak 
C) Prone pozisyonunda yatırma 
D) Aşırı sıcak 
E) Yetersiz immünizasyon   
 
72- 8 aylık bir infant doğumdan itibaren hırıltılı solunum büyüme gelişme geriliği ve ishal nedenli 

polikliniğe başvuruyor baryumlu grafide ösofagus ve trakeaya bası gözlenen hastanın 
Manyetik rezonans görüntülemesinde sağ akciğerde amfizem ve atelektazik alanlar saptanıyor 
bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Vasküler sling tipi ring 
B) İnnominate arte tipi vasküler ring 
C) Posterior mediasten tutulumu olan nöroblastom  
D) Abberrant subclavian arter tipi vasküler ring 
E) Kistik adenomatoid malformasyon  
 
73- Aşağıdakilerden hangisi Kistik fibrozis tanısı alan bir hastada yalancı ter testi pozitifliğine 

neden olmaz?  
A) 21-alfa hidroksilaz eksikliği 
B) Familyal hipoparatiroidizm 
C) Anoreksiya nevroza 
D) Ülseratif kolit 
E) Fukosidoz 
 
74- 3 yaşında erkek hasta  tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu ve  nedenli polikliniğe 

başvuruyor , Fizik muayenede koreatotik hareketler gözleniyor. Laboratuvar tahlilerinde 
hipotiroidi saptanan hastanın  yenidoğan döneminde prematüre ve RDS nedenli takip edildiği 
öğreniliyor , sürfaktan eksikliği düşünülen bu hastada en olası genetik defekt aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) SP-.A defekti 
B) SP-D defekti 
C) ABCA3 defekti 
D) NKX2-1 defekti 
E) SP-B defekti    
 
75- Aşağıdakilerden hangisi Pulmoner Alveolar Proteinozis sendromlarından biri değildir?  
A) Lizinürik protein intoleransı 
B) GM-CSF reseptör eksikliği 
C) MARS eksiklği 
D) GATA eksikliği 
E) Pulmoner Alveolar mikrolitiazis   
 
76- 8 yaşında erkek hasta Septik şok nedenli yoğun bakım servisinde takibinin 4. Gününde 

santral katater takılıyor izlemde plevral effüzyon gelişen hastanın torasentez sıvısının süt 
renginde olduğu gözleniyor bu hastada plevral sıvı değrlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi 
beklenmez?  

A) Trigliserid >110 mg/dL 
B) Plevral sıvı trigliserid/plazma trigiserid oranı >1 
C) Plevral sıvı kolesterol/plazma kolesterol oranı <1 
D) Lipoprotein analizinde şilomikronlar görülür. 
E) İmmunglobulinler düşüktür ve T lenfositler vardır  
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77- 5 yaşında erkek hasta ateş solunum sıkıntısı nedenli acil servise başvuruyor sepsis ön tanısı 

ile yoğun bakım servisine yatırılan hastanın takibini 2. gününde solunum yetmezliği nedeniyle 
entübe ediliyor, PAAC grafisinde yeni oluşan bilateral infiltrasyonları görülen hasta ARDS tanısı 
ile takip edilmeye başlanıyor. Aşağıdaki ventilatör stratejilerinden hangisi bu hasta için uygun 
değildir?  

A) Yüksek PEEP (Pozitif end ekspiratıar basınç)  
B) Düşük Tidal Volüm ile solutulması 
C) Diüretik tedavisi 
D) Şiddetli sedasyon 
E) Supin pozisyonunda yatış  
 
78- Aşağıdaki kalıtım paternine sahip hastalıklardan hangisi erkeklerde letal olabileceği için 

genellikle kızlarda görülür ?  
A) Hawkinsüri 
B) Apert sendromu 
C) İnkontinensia pigmenti 
D) Canavan hastalığı 
E) Halloverden spatz sendromu   

 
79- Çocuklarda gelişimsel tarama rutin olarak ne zaman yapılmalıdır?  
A) 6ay-12.ay-24ay 
B) 9ay-24ay-36ay 
C) 9ay-18ay-30ay 
D) 12 ay-24ay-36ay 
E) 6 ay-18ay-36ay 
 
80- Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişiminde acil müdahele edilmesi gereken durumlardan biri 

değildir?  
A) Desteksiz oturamayan 12 aylık çocuk 
B) Yürüyemeyen 18 aylık kız çocuk 
C) Koşamayan 2.5 yaşında çocuk  
D) Nesneleri elden ele geçiremeyen 5 aylık çocuk  
E) Nesnelere uzanamayan 6 aylık çocuk  
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