
DAHİLİYE YANDAL DENEME 2021-1 

 

1. 

I.    Boyun ven trasesinde a dalgası  

II.   EKG‘de q dalgası  

III.  Oskültasyonda var olan S4  

IV.  Mitral darlığı hastasında mitral açılma sesi  

Atrial fibrilasyon gelişen bir hastada yukarıdaki fizik muayene bulgularından hangilerinin 

kaybolması beklenir? 

 A)  I-II       

B)  I-IV      

C)  III-IV     

D)  I-III       

E)  II-III 

 

 

 



 

2.  Kalp Yetersizliğine neden olabilen aşağıdaki patolojilerden hangisinde sistolik fonkisyon 

bozukluğu ön planda yer alır?  

A)  Hipertrofik kardiyomiyopati  

B)  Dilate kardiyomiyopati  

C)  Hipertansif kalp hastalığı  

D)  Restriktif kardiyomiyopati  

E)  Konstriktif perikardit 

 

3.  Akut başlangıçlı göğüs ağrısı ile acil servise başvuran hastanın yukarıdaki 

eloktrokardiyografisine göre ilk tanı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 A)  Akut subendokardiyal miyokart enfarktüsü 

B)  Hiperakut inferior miyokard enfarktüsü   

 



C)  Atriyal fibrilasyon  

D)  Akut pulmoner emboli  

E)  Erken repolarizasyon 

4.  Mitral stenoz ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)  Darlığın ciddiyeti arttıkça S1 ve mitral açılma sesi arasındaki mesafe kısalır.  

B)  S1 şiddetindeki azalma kapakların ciddi kalsifik olabileceği ve buna bağlı kapak 

hareketlerinde önemli oranda kısıtlılık olabileceğini gösterir.  

C)  Atriyal fibrilasyon gelişmesi durumunda sistemik emboli gelişme ihtimali en yüksek olan 

organik kalp hastalığıdır. 

D)  Beraberinde ASD varsa Lutembacher sendromu denilir.  

E)  Atriyal fibrilasyon gelişenlerde inme proflaksisi için antikoagulan tedavi verilmelidir. 

5. Acil servise akut başlangıçlı göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastalarda, 

elektrokardiyogramda ST segment yükselmesi veya yeni gelişen sol dal bloğu varlığı, tedavi 

planını değiştirmekte ve hızlı reperfüzyon gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Başvurusunda 

çekilen EKG’si sol dal bloğu olup eski EKG’si olmayan ya da eski sol dal bloğu olan 

hastalarda aşağıdaki kriterlerden hangisi ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü 

tanısında tek başına yeterlidir? 

A)  QRS ile konkordan ≥ 1 mm ST segment yükselmesi 

B)  QRS ile diskordan  ≥ 1 mm ST segment çökmesi 



C)  QRS ile diskordan  ≥ 2 mm ST segment yükselmesi 

D) V5 ve V6’da QRS ile diskordan ≥ 1 mm ST segment çökmesi 

E) DII, DIII ve aVF'de ≥ 1 mm ST segment çökmesi 

6. Kırk dokuz yaşında bir hasta koroner bakım ünitesine akut miyokard enfarktüsü tanısı ile 

kabul edilmiştir. Hastaneye gelişinden iki saat sonra kan basıncı 84/51 mmHg; kalp hızı 42 

atım/dakika sinüs ritminde bulunmuştur. 

Bu hastada en uygun ilk tedavi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 

A) Acilen geçici transvenöz pacemaker takılması 

B) İntravenöz 0.6 mg atropine sulfate uygulanması 

C) Hılzı 500 mL normal serum fizyolojik uygulanması 

D) 0.35 mg/dak intravenöz dobutamine uygulanması 

E) 5.0 ug/mak intravenöz isoproterenol uygulanması 

7. Akut torakal aort diseksiyonu (De Bakey Tip I ve II) ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

 A)  Genellikle hipertansiflerde orta ileri yaşlarda olurken, Marfan ve diğer konnektif doku 

hastalığı olanlarda daha genç yaşlarda olabilir.  

B)  Akut gelişen şiddetli göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle ayırıcı tanıda akut miyokart infarktüsü, 

perikardit, pnömotoraks ve pulmoner emboli gibi hastalıklar vardır.  

C)  Her iki kol arasında tansiyon ve nabız farkı olabilir.  

D)  Akut aort yetersizliğinde duyulan tek üfürüm apikal odakta 3/6-4/6 pansistolik üfürümdür.  



E)  ST elevasyonlu miyokart infarktüsü ile birlikteyse trombolitik tedavi kontrendikedir. 

8. Antiagregan ve antikoagülanlarin etki mekanizmalari ile ilgili olarak yanlıştır?  

 A)  Aspirin siklooksijenaz 1 inhibitorüdür.  

B)  Enoksaparin faktör Xa inhibitorüdür.  

C)  Anfraksiyone heparin (konvansiyonel heparin) antitrombin III aktivitesini artırır.  

D)  Glikoprotein IIb/IIIa inhibitorleri fibrinojenin glikoprotein IIb/IIIa reseptorlerine 

bağlanmasını önler.  

E)  Klopidogrel ATP reseptör blokeridir.   

9. Hipertansiyon takibi için başvuran 71 yaşındaki kadın hasta son 12 ile 18 ay içinde boynunun 

ön üçgeninde de bir şişlik fark ettiğini bildirmektedir. Kilo kaybı, kilo alımı, çarpıntı, kas 

güçsüzlüğü, cilt değişiklikleri, ses değişiklikleri veya boyun ağrısı olmayan hastanın 

radyasyona maruz kalma öyküsü ve ailesinde tiroid kanseri öyküsü yoktur.  

Fizik muayenesinde kan basıncı 144/85 mm Hg, nabzı 92/dakika ve vücut ısısı 36.5 °C 

saptanıyor. Nefes borusunun hemen sağında boynun tabanında 2 ila 3 cm'lik bir şişlik 

saptanıyor. Yutkunduğunda şişlik süperiora doğru hareket etmektedir. Deride hassasiyet veya 

gerginlik ve lenfadenopati saptanmıyor. Hastanın avuç içi hafif terli olup diğer fizik muayene 

bulguları normaldir ve tiroid disfonksiyonu belirtisi yoktur. 

Laboratuvar sonuçları; 

 Hasta Değeri Referans Değer 



TSH (µU/mL) 0.03 0.5–4.7 

Kalsiyum (mg/dL) 9.5 9.0–10.5 

Fosfor (mg/dL) 3.7 3.0–4.5 

Albumin (g/dL) 3.9 3.5–5.5 

Tam kan sayımının sonuçları normaldir. Bu hastayı değerlendirmek için en iyi yaklaşım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sestamibi taraması 

B) Tiroid ultrasonografisi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi 

C) Boyun BT çekilmesi 

D) Tiroid stimulan immünoglobulin ölçülmesi 

E) I123 ile radyonüklid tarama yapılması 

10. Aşağıdaki hormonların hangi ikisi hipofizden POMK (proopiomelanokortin) şeklinde 

salınır?  

I) ACTH II) GH III) Prolaktin IV) MSH V) CRH VI) Melatonin  

A) I-II  

B) I-III  

C) IV-V  

D) I-IV  

E) III-IV 

11. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bireylerde büyüme hormonu salınımını arttırmaz?  

A) Hipoglisemi  



B) Dopamin agonistleri  

C) Östrojen  

D) TRH  

E) Hiperaminoasidemi 

12. Aşağıda verilen endokrinolojik tanı testleri – ilişkili hastalık eşleştirmelerinden yanlış olan 

hangisidir? 

A) Hipofiz yetmezliği – İnsulin hipoglisemi testi 

B) Feokromasitoma - Glukagon provakasyon testi 

C) Psikojenik polidipsi - Su kısıtlama testi 

D) Akromegali – Glukagon stimülasyon testi 

E) Adrenal yetmezlik – CRH Stimülasyon Tesi  

13. Aşağıdakilerden hangisi hipogonadotropik hipogonadizm nedenlerinden biridir? 

A) Turner sendromu 

B) Kallmann sendromu  

C) Noonan sendromu 

D) Klinefelter sendromu 

E) Down Sendromu 

14. Aşağıdakilerden hangisi gebelikteki fizyolojik hormonal değişikliklerden değildir?  

A) Kortizol en az 3 kat artar. 

B) Progesteron her dönemde artar.  

C) Prolaktin artar. 

D) Estradiol artar. 



E) LH-FSH artar. 

15. 19 yaşında kadın hasta, idiyopatik spinal skolyoz nedeniyle posterior spinal füzyon cerrahisi 

sonrasında danışılıyor. Hiçbir intraoperatif komplikasyon görülmeyen hastaya postoperatif 

idame intravenöz sıvılar veriliyor ve ağrısı opioidler ve benzodiazepinler ile kontrol altında 

tutuluyor. Üriner kateter ile takibine devam ediliyor.  

Ameliyattan 6 saat sonra, takiplerinde hastanın idrar çıkışının son bir kaç saat içinde 3.0'dan 

0.5 mL/kg/saat'e düşüldüğü farkediliyor.  

Hastanın vital bulguları; nabız 90/dak., kan basıncı 127/80 mm Hg ve vücut ağırlığı 66 kg'dır. 

Uyanık ve uyaranlara duyarlı olan hastanın kardiyovasküler muayenesi normaldir. Ödem 

saptanmayan hastanın kapiller dolumu < 2 saniyedir. 

Laboratuvar sonuçları;  

 Hasta değeri Referans 

Na (mEq/lt) 128 135–146 

K (mEq/lt) 3.3 3.4–5.5 

Glukoz (mg/dL) 121 70–100 

Bikarbonat (mEq/lt) 23 22–26 

BUN (mg/dL) 9 5–18 

Serum osmolalite (mOsm/kg) 266 275–295 

   

İdrar analizinde; idrar sodyumu 41 mEq/litre, idrar osmolalitesi; 600 mOsm/kg ve idrar 

dansitesi; 1.030 (referans aralık, 1.001-1.035) olarak saptanmıştır.  



Aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi bu hasta için en uygundur? 

A) Oral sodyum replasmanı yapmak 

B) Sıvı kısıtlaması yapmak 

C) Furosemid vermek 

D) Dekstroz ile %0.45 salin infüzyon başlamak 

E) %3’lük salin infüzyonu başlamak 

16. Aşağıdaki antihiperlipidemik ilaçlardan hangisi HDL düzeylerini en çok arttırır? 

A) Niasin 

B) Anacetrapib 

C) Evolocumab 

D) Atorvastatin 

E) Omega-3 

17. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonunun (GH) proteinler üzerine olan etkilerindendir? 

A) RNA translasyonunu azaltır.  

B) Protein katabolizmasını artırır.  

C) DNA transkipsiyonunu inhibe eder.  

D) Hücre zarından amino asitlerin taşınmasını artırır.  

E) Hücrenin enerji kaynağı olarak amino asitleri kullanmasını uyarır. 



18. Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin kardiyovasküler etkilerinden değildir? 

A) Aritmi 

B) Hipertansiyon 

C) Kardiyomiyopati 

D) Pulmoner hipertansiyon 

E) Kardiyomiyopati 

19. Aşağıdaki monogenik pankreas beta hücre bozukluğuna bağlı görülen diyabet alt 

tiplerinden hangisinde genetik defekt transkripsiyon faktörlerinde değildir? 

A) MODY TİP 1 

B) MODY TİP 2 

C) MODY TİP 3 

D) MODY TİP 4 

E) MODY TİP 5 

20. Bilinci kapalı olarak acil servise getirilen 46 yaşındaki erkek hastanın glukoz değeri: 29 

mg/dL bulunuyor. Hızla verilen % 50 dekstroz solüsyonu ile kendisine gelen hastanın 

hipoglisemik dönemde ölçülen insülin düzeyi de yüksek saptanıyor. Bu hastada en olası 

hipoglisemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nesidioblastozis 



B) Addison hastalığı 

C) Böbrek yetmezliği 

D) Aşırı alkol kullanımı 

E) Metformin kullanımı 

 

21. Bronkoskopik tedavi yöntemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) Endobronşiyal valf 

B) Endobronşiyal coil (akıllı spiral tel) 

C) Termal buhar ablasyonu 

D) Bronkoskopik biyolojik yapıştırıcı uygulanması 

E) Bronşiyal termoplasti 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli astım ve kronik ürtiker tedavisinde 

kullanılabilir? 

A) Glikopironyum 

B) Indakaterol 

C) Omalizumab 

D) Infliksimab 

E) Nintedanib 

 



23. 65 yaşında renal transplantasyon öyküsü olan erkek hastanın çekilen tomografisinde 

akciğerlerinde “halo işareti” içeren pnömonik infiltrasyonlar ve kan tetkiklerinde 

“Galaktomannan” pozitifliği mevcuttur. Buna göre bu hastanın tedavisinde ilk tercih ilaç 

hangisi olmalıdır? 

A) Kaspofungin 

B) Amfoterisin B 

C) Vorikonazol 

D) Itrakonazol  

E) Mikafungin 

 

24. 8 yıldır astım tanısıyla takip edilen 32 yaşındaki kadın hastanın orta doz inhaler 

kortikosteroid (İKS) ve Salmeterol tedavisi aldığı ve gereğinde salbutamol kullandığı 

öğreniliyor. Hastanın son kontrolünde 6 aydır gündüz ve gece semptomu olmadığı, kurtarıcı 

ilaç kullanmadığı ve astım kontrol testinden tam puan aldığı görülüyor. Fizik muayenesinde 

solunum seslerinde patoloji saptanmıyor. Bu hastanın bundan sonraki tedavi planı için 

hangisi uygundur? 

 

A) Sadece Salmeterol tedavisi kesilip yüksek doz steroid ile devam edilmelidir 

B) Hastanın tedavisinin tamamen kesilmesi ve gereğinde kurtarıcı ilaç kullanması 

önerilmelidir. 

C) Hastanın tedavisinde uzun etkili beta 2 agonist kesilip yerine tiotropiyum 

eklenmelidir. 

D) IKS kesilerek Montelukast tedavisi verilmelidir 

E) IKS dozu azaltılmalıdır. 

 



25. Dakika ventilasyonunu hesaplamak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır? 

A) SO2/FiO2 

B) PO2/FiO2 

C) Tidal Hacim / Plato basıncı 

D) Tidal Hacim / Solunum frekansı 

E) Tidal hacim x Solunum frekansı  

 

26. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis için hangisi yanlıştır? 

A) Kostafrenik sinüsler korunur 

B) Çoğunlukla sigara iiçen olgularda görülür 

C) CD1a antijeni pozitiftir 

D) En sık Kadınlarda görülür 

E) Kistlerin şekilleri düzensizdir ve üst zonlarda daha sık yerleşir 

 

27. 68 yaşında 45 paket-yılı sigara öyküsü olan erkek hasta polikliniğe başvuruyor. 

Hastanın özellikle ağır egzersiz sonrasında nefes darlığı oluştuğunu belirtiyor. Hasta geçen yıl 

içerisinde 1 kez atak geçirmiş ve hastaneye yatması gerekmiş. Hastanın 2020 GOLD 

evrelemesine göre Evresi ve önerilecek tedavi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  

A) GOLD B grubu; LABA + LAMA 

B) GOLD B Grubu; LAMA 

C) GOLD C grubu; LABA + LAMA 

D) GOLD C grubu; LAMA 

E) GOLD D grubu; LABA+ LAMA + IKS 

 

28. Aşağıdaki durumlardan hangisinde CO difüzyon testi artmaz? 



A) Alveolar proteinozis 

B) Egzersiz 

C) Pulmoner hemoraji 

D) Astım 

E) Sol-sağ şant 

 

29. ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) tedavisi sonrasında karşılaşılan en 

sık komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Filtrelerde Trombüs 

B) Kateter yeri enfeksiyonu 

C) Herlequin Sendromu 

D) Kanama 

E) Heparin ile indüklenen trombositopeni 

30. 40 yaşında kesin astım tanılı kadın hasta en az 12 aydır yüksek doz beklometazon 

dipropiyonat/formoterol fumarat kombinasyonuna ilave olarak inhaler tiotropiyum ve oral 

montelukast kullanmasına rağmen son bir yılda üç defa astım alevlenmesi ile acil servis 

başvurusu olması nedeniyle başvuruyor. Her üç atakta da uzun süreyle sistemik kortikosteroid 

tedavisi aldığı anlaşılıyor. Hikayesinden astım kontrolünü bozabilecek yeni bir ilaç kullanmaya 

başlamadığı, hayat tarzında herhangi olumsuz bir değişiklik olmadığı ve inhaler cihazlarını 

doğru bir teknikle kullandığı öğreniliyor. Gastroözefagial reflüsü, atopik dermatiti, kronik 

rinosinüziti ve gebeliği olmayan hastanın vücut kitle endeksi 21kg/m2 olarak hesaplanıyor. 

Herhangi bir aeroalerjene karşı duyarlılığı olmadığı bilinen hastanın Total IgE değeri 150 

IU/mL (referans: 0-100 IU/mL) ve kan eozinofil sayısı 900 hücre/µl (referans: 0-500 hücre/µl) 

olarak ölçülüyor. Sinüs görüntülemesinde nazal polip ile uyumlu olabilecek yumuşak doku 



dansiteleri saptanıyor.  Bu hastanın tedavisinde öncelikli olarak tercih edilebilecek anti-IL5 

etkili monoklonal antikor ajan aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Omalizumab 

B) Etokimab 

C) Mepolizumab 

D) Tezepelumab 

E) Dupilumab 

 

31. Tip 1 Herediter Anjioödem hastalarında gelişen akut atakların tedavisinde aşağıdaki 

ajanlardan hangisi tercih edilmemelidir? 

A) Plazma kaynaklı intravenöz C1-inhibitör konsantresi 

B) Rekombinant intravenöz C1-inhibitör konsantresi 

C) İkatibant 

D) Ekallantid 

E) Berotralstat 

 

32. Anafilaksi tedavisin aşağıdaki tedavi ajanlarından hangisi öncelikli olarak tercih 

edilmelidir? 

A) Yüksek doz intravenöz metilprednizolon 

B) İntramuskuler feniramin 

C) İntravenöz ranitidin 

D) İntramuskuler adrenalin 

E) İntramuskuler deksametazon 

33. 80 yaşında huzurevinde yaşayan erkek hasta, bilinç bozukluğu nedeni ile getirilmiştir. 

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca daha uykulu ve unutkan olduğu öğrenilen hastanın son 3 gündür 



baş ağrısı ve diplopi şikayetleri varmış. Hastanın son 24 saatte ajitasyonu ve tedirginliği artması 

üzerine acil servise getirilmiş. İnsülinle tedavi edilen tip 2 diyabet ve polimiyalji romatika 

öyküsü olan hasta 4 aydır prednizon doz azaltımı şeması ile tedavi edilmektedir. Fizik 

muayenesinde vital bulguları normal olan hastanın letarjik olduğu saptanıyor ve hasta ile düşük 

düzeyde iletişim kurulabiliyor.  HIV testi negatiftir.  

Beyin kontrastsız BT'si sınırda hidrosefali ile uyumlu olarak rapor ediliyor. Lomber ponksiyon 

sonuçları;  

Özellik Hasta Değeri 

Açılış Basıncı (mm H20) 310 

Lökosit (mm3) 40 (lenfosit hakim) 

Eritrosit sayısı (mm3) 4 

Glukoz (mg/dL) 34 

Protein (mg/dL) 71 

Gram boyama Negatif 

 

Aşağıdaki organizmalardan hangisinin bu hastanın durumu açıklaması en olasıdır? 

A) Neisseria meningitidis 

B) Herpes simpleks virüsü, tip 1 

C) Streptococcus pneumoniae 

D) Staphylococcus aureus 

E) Cryptococcus neoformans 



34. Yaklaşık 2 yıldır eklem yakınmaları olan hasta yapılan değerlendirme sonucunda 

seropozitif romatoid artrit tanısı konularak düşük doz kortikosteroid tedavisi başlanmıştır. 

Beraberinde kronik renal yetmezlik (GFR=50) ve multiple skleroz tanısı olan hasta için 

aşağıdaki ajanlardan hangisi başlangıç tedavisi olarak en uygundur? 

A) Sulfasalazin 

B) Metotreksat 

C) Leflunomid 

D) Azatiopürin 

E) Siklosporin 

35. Aşağıda belirtilen klinik özelliklerden hangileri Spondiloartrit grubu hastalıkların ortak 

özellikleri arasındadır? 

I. Geçirilmiş ön üveit 

II. Topuk ağrısı 

III. Simetrik poliartrit 

IV. İrritable barsak sendromu varlığı 

V. Birinci derece akrabalarda spondiloartrit grubu hastalık varlığı 

A) I, II, V 

B) I, III, V 

C) II, III, IV 

D) II, III, V 

E) I, IV, V 

36. Spondiloartrit grubu hastalıklar için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri 

doğrudur? 

I. Periferik eklem tutulumu görülmez 



II. Psöriyatik artrit tanısı için, hastada psöriyazis varlığı doğrulanmalıdır 

III. Omurgada en çok servikal vertebralar tutulur 

IV. Entezit, en çok kalça ve diz ağrısı ile kendini gösterir 

V. Daktilit, daha çok reaktif artrit ve Psöriyatik artritte görülür 

A) I ve III 

B) Sadece V 

C) II ve V 

D) II, IV ve V 

E) II, III ve V 

 

37. SLE tanısı ile takip edilen hasta kontrol amaçlı müracaat ediyor. 4 yıl kadar önce tanı 

aldığı, o dönemde böbrek biyopsisi yapıldığı ve Evre IV lupus nefriti tespit edildiğini 

belirtiyor. Yüksek doz kortikosteroid ile birlikte 12 doz siklofosfamid verilen hasta, 

sonrasında azatioprin kullandığını, son 6 aydır da sadece hidroksiklorokin kullandığını ifade 

ediyor. Tanı esnasındaki laboratuvar tetkikleri incelendiğinde anti-dsDNA titresinin >200 

olduğu, C3 ve C4 değerlerinin düşük olduğu, tedavi ile normale geldiği tespit ediliyor. 

Hastanın şu anki incelemesinde, herhangi bir yakınması olmadığı, tam idrar tetkikinin normal 

olduğu, 24 saatlik idrar proteininin 108 mg olduğu, böbrek fonksiyon testlerinin normal 

olduğu saptanıyor. Ancak dsDNA titresinde yükseklik ve kompleman düzeyinde düşüş 

saptanıyor. Bu hastaya yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru yaklaşımdır? 

 

A) Tedavide değişiklik yapmaksızın olası nüks açısından yakın takibi 

B) Yüksek doz steroid ve siklofosfamid tedavisinin tekrar başlanması 

C) Yüksek doz steroid ve Mikofenolat mofetil tedavisinin başlanması 



D) 3-6 ay sonra kontrol edilmesi 

E) Yüksek doz steroid ve rituksimab tedavisinin başlanması  

 

38. Peteşi ve purpura küçük damar vaskülitlerinin önemli cilt bulgularındandır. Tanı ve 

ayırıcı tanıda, alınan cilt biyopsisinin ışık mikroskobu ile yapılan değerlendirmesi yanında 

immünfloresan inceleme de önem taşır. Aşağıdaki vaskülitlerin hangisinde, alınan cilt 

biyopsisinin immünfloresan incelemesinde immün birikim ya çok azdır ya da yoktur? 

A) Henoch Schonlein Purpurası 

B) Hipokomplemetemik ürtikeryal vaskülit 

C) Kriyoglobülinemik vaskülit 

D) Granülomatöz Polianjit 

E) Anti-glomerüler bazal membran hastalığı 

 

39. Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) tedavisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi/(leri) 

doğrudur? 

I. AAA tanısı konan herkese kontraendikasyon yok ise kolşisin başlanır  

II. Gebelik tespit edildiğinde kolşisin kesilir 

III. Kolşisin amiloidozu önlemede başarılı olsa da atakları engellemede genelde yetersizdir  

IV. Kolşisin, atakları engellemiyorsa kullanılması gereksizdir 

V. Kolşisin yanıtsızlığının en önemli nedeni tedavi uyumsuzluğudur 

A) Yalnız I 

B) I, II, V 

C) I ve V 

D) I, II, V 

E) I, II, IV 



40. Esas olarak akciğer ve böbrek tutulumunun bir arada olduğu sistemik vaskülit 

tablolarına “pulmonorenal sendrom” denilir. Aşağıdakilerden hangisinde pulmonorenal 

sendrom görülmesi beklenmez? 

 

A) Granülomatöz polianjit  

B) Anti-glomerüler bazal membran hastalığı  

C) Eozinofilik granülomatöz polianjit 

D) Poliarteritis nodoza 

E) Mikroskobik polianjit 

41. 48 yaşında bayan hasta son 3 aydır gelişen her iki elde şişlik  ve ciltte sertlik 

yakınması ile doktora başvuruyor. Son 5 yılda soğuk su ile temas ettiğinde ellerinde solukluk 

– morarma- kızarıklık tarzında renk değişiklikleri oluyormuş. Hikayesinde gastroözefageal 

reflü nedeni ile omeprazol kullanımı, son 1 aydır disfaji yakınması mevcut. Fizik 

muayenesinde her iki el ve parmaklarında şişlik ve ciltte sertleşme olduğu ve ciltteki 

sertleşmenin dirseğe kadar devam ettiği, dirsek proksimalinde olmadığı saptanıyor. Bu 

hastada aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olma ihtimali en yüksektir?  

A) Anti-sentromer antikor 

B) Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) 

C) Anti-scl-70 antikor 

D) Anti-Smith (Sm) antikor 

E) Anti-SSA(Ro) antikor     

42. Huzurevinde yaşayan 85 yaşındaki kadın, kan basıncının sürekli yükselmesi nedeniyle 

acil servise getirilmiştir. Huzurevinde vital bulgularının rutin kontrollerinde, kan basıncı 



takiplerinde tansiyonlarının 150/80 mmHg olduğu nabzının 65 atım/dakika olduğu öğreniliyor. 

Asemptomatik olan ve antihipertansif olarak amlodipin ve hidroklorotiyazid kullanan hastanın 

bu sabah yapılan rutin kontrollerinde, kan basıncı sağ kolunda 215/108 mmHg ve sol kolunda 

210/104 mmHg ölçülüyor ve acil servise getiriliyor. Acil servisde de kan basıncı ölçümleri 

benzer olan hastanın kalp ritminin düzenli olduğu ve nabzının 80/dakika olduğu saptanıyor. 

Fizik muayenesinde S2 sesi belirgin ve sağ üst sternal sınırda 1/6 derece erken sistolik üfürüm 

saptanıyor. Papil ödemi yok. Laboratuvar değerlendirmesinde, serum kreatinin seviyesi, 

hemoglobin ve hematokrit konsantrasyonları normal saptanırken ve troponin yükselmesi 

saptanmıyor. İdrar tahlilinde proteinüri veya hematüri bulunmuyor. Elektrokardiyogram, 

normal sinüs ritmi ile uyumlu olarak bulunuyor. Aşağıdaki kısa sürede etkili ilaçlardan hangisi 

bu hasta için en uygunudur? 

A) Oral lorazepam 

B) İntravenöz labetolol 

C) Sublingual nifedipine 

D) Oral kaptopril 

E) Dilaltı nifedipin 

43. Hipertansiyon, hiperlipidemi ve tip 2 diyabeti olan 64 yaşında bir kadın hasta takip için 

başvurmaktadır. Ailesinde erken koroner kalp hastalığı geçmişi olmayan hasta halen sigara 

içmeye devam etmektedir. Anjina, karotis hastalığı veya periferik vasküler hastalık semptomu 

olmayan hastanın kullandığı ilaçlar; günde 25 mg hidroklorotiyazid, 10 mg lizinopril, iki kez 

500 mg metformin ve 20 mg atorvastatindir. 

Kan basıncı 146/96 mm Hg (evdeki son ölçümlere benzer) ve nabız 74 atım/dakika, kalp ve 

akciğer oskültasyonu normaldir. Alt ekstremitelerde nöropati ile uyumlu bulgusu mevcut.  



Açlık lipid testi analizinde, toplam kolesterol düzeyi 205 mg/dL, LDL kolesterol düzeyinin 89 

mg/dL ve HDL kolesterol düzeyinin 71 mg/dL olduğu saptanmıştır. Hastanın atorvastatine 

başlamadan 3 ay önceki LDL-kolesterolü 135 mg/dL idi. 

Bu hastanın ilaç tedavi rejiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur? 

A) Lizinopril dozunun artırılması; atorvastatinin rosuvastatine değiştirilmesi 

B) Lizinoprilin enalapril olarak değiştirilmesi; atorvastatin aynı dozda devam edilmesi 

C) Lizinopril veya atorvastatinde değişiklik yapılmaması 

D) Lizinopril aynı doz devam edilmesi, atorvastatin dozunun arttırılması 

E) Hem lizinopril hem de atorvastatin dozlarının arttırılması 

 

44. Yetmiş yaşındaki erkek hasta nefes darlığı yakınmasıyla acil servise başvuruyor. Kan 

basıncı 170/90 mmHg, nabzı 115/dakika, solunum sayısı 28/dakika ve oksijen satürasyonu %89 

tespit ediliyor. Fizik muayenesinde; boyun venöz dolgunluğu, pretibial ödem, akciğer 

oskültasyonunda bilateral yaygın raller ve kardiyak oskültasyonunda S3 gallop saptanıyor. 

Oksijen ve diüretik tedavisi uygulanan hastanın şikâyetleri devam ediyor. Bu hastada bir 

sonraki aşamada parenteral yolla verilmesi en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Epinefrin: 1-4 mcg/dakika 

B) Norepinefrin: 8-12 mcg/dakika 

C) Dobutamin: 0,5-1 mcg/kg/dakika 

D) Nitrogliserin: 5-10 mcg/dakika 

E) Dopamin: 0.5-2 mcg/kg/dakika 

45. 40 yaşında 70 kg bir erkekte arteriyel plazma sıvısının  hacmi yaklaşık olarak kaç litredir? 



A) 0.7 

B) 1.5 

C) 1.8 

D) 2.4 

E) 3.9 

46. Aşağıdaki durumların hangisinde idrar pH sının alkali olması beklenir? 

A) Salisilat entoksikasyonu 

B) Uyku 

C) Açlık  

D) Diyare 

E) Proteinden zengin beslenme 

47. Serum protein düzeyi 8 gr/dl iken ölçülen serum Na düzeyi 140 meq/L olan bir hastanın 

serum protein düzeyi 8.5 gr/dl ye yükseldiğinde serum Na düzeyinde beklenen olası değişiklik 

ne olur? 

A) 134 meq/L 

B) 136 meq/L 

C) 138 meq/L 

D) 144 meq/L 

E) 148 meq/L 

48. Aşağıdakilerden hangisi anjiyotensin II nin etkilerinden değildir? 

A) Mezenşiyal hücrelelerde kontraksiyona neden olur 

B) Adenozin salınımına yol açar 



C) Proksimal tübülüste renal Na reabsorbsiyonunu arttırır 

D) Aldosteron salınımını arttırır 

E) Dolaylı etki ile toplayıcı kanallarda Na reabsorbsiyonunu stimüle eder 

49. Aşağıdakilerden hangisi afferent arteriyolde direnci azaltıp renal kan akımını arttırırken, 

efferent arteriyol üzerine belirgin bir etki göstermez? 

A) Prostoglandin E2, I2 

B) Nitrik oksit 

C) Ca kanal blokerleri 

D) ACE inhibitörleri 

E) Adenozin 

50. Aşağıdakilerden hangisi böbrek fonksiyonunda ani bozulma sonucu (akut iskemi ya da 

glomerulonefrit) akut kardiyak bozukluğa (kalp yetmezliği, aritmi, iskemi vb) yol açmasını 

durumunu tanımlar? 

A) Kardiyorenal sendrom Tip I 

B) Kardiyorenal sendrom Tip II 

C) Kardiyorenal sendrom Tip III 

D) Kardiyorenal sendrom Tip IV 

E) Kardiyorenal sendrom Tip V 

 

51. 22 yaşında erkek hasta birkaç yıldır olan ve gittikçe artan aşırı yorgunluk şikâyeti ile 

başvuruyor. Zaman zaman ayaklarına kramp girdiğini ve kontrolsüz kas kasılmaları olduğunu 

söylüyor. Bilinen bir hastalık, sigara, alkol, ilaç ve uyuşturucu kullanım öyküsü olmayan 



hastanın vital bulguları ve fizik muayenesi normal bulunuyor. Laboratuvar tetkiklerinde : Na: 

140 meq/l, K: 2,8 meq/l, Cl: 90 meq/l, magnezyum normal, arter kan gazında pH: 7,47 HCO3: 

30 meq/l pCO2: 40 mmHg saptanıyor. İdrarda Cl yüksek bulunuyor.  

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Gitelman Sendromu  

B) Liddle Sendromu  

C) Bulimia nervoza  

D) Diüretik kötüye kullanımı  

E) Pseudohipoaldosteronizm 

52. Aşağıdaki hiperkalemi yapan durumların hangisinde patofizyolojik mekanizma 

potasyumun azalmış üriner atılımıdır?  

A) Rabdomiyoliz  

B) Metabolik asidoz  

C) Yorucu yoğun egzersiz  

D) Hiporeninemik hipoaldosteronizm  

E) Beta blokör kullanımı 

53. Altmış iki yaşında bir erkek hasta ateş ve halsizlik yakınmaları ile başvuruyor. Yapılan 

laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 9.4 g/dL, lökosit sayısı 14x109/L, trombosit 

sayısı 95x109/L olarak bulunuyor. Periferik yaymada eritrositlerde belirgin displazi, % 4 tip I 



blast ve % 34 monosit saptanıyor. Kemik iliği aspirasyonunda hiperselülarite, olgun ve genç 

monositoid seri elemanlarında artışla birlikte % 7 oranında blast gözleniyor. Bu hasta için en 

olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Refrakter anemi  

B) Akut miyeloid lösemi (FAB M4)  

C) Kronik miyelomonositer lösemi  

D) Halka sideroblastlı refrakter anemi  

E) Blast artışı ile birlikte refrakter anemi 

54. Ateş ve terleme şikayetleri ile başvuran ve patolojik olarak Diffüz büyük B hücreli lenfoma 

tanısı alan 66 yaşındaki kadın hastada muayene ve görüntülemede servikal ve bilateral aksiller 

LAP dışında patoloji bulgu saptanmadı. Günlük aktivitesini rahatlıkla yapabilen hastanın 

laboratuvar değerlendirmesinde de sedimantasyonu 80 mm/saat, serum LDH düzeyi iki kat 

artmış ve ürik asit 7.2, diğer değerler normal bulundu. Hastanın Uluslararası Prognostik 

İndeksine (IPI skoru) göre hangi grupta değerlendirilir?  

A) Düşük risk  

B) Düşük-Orta risk  

C) Yüksek-Orta risk  

D) Yüksek risk 

E) Standard risk 



55. Altmış sekiz yaşında sağ aksiller lenf bezi biyopsisi sonucu foliküler lenfoma (grade I) tanısı 

alan bir kadın hastanın yapılan evrelemesi sonucu evre III-A olarak değerlendirilmiştir. Tam 

kan ve biyokimyasal tetkikleri normal olan ve hiçbir şikâyeti bulunmayan bu hastada en uygun 

yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Tek ajan fludarabin verilmesi  

B) Siklofosfamid + vinkristin + prednizolon kemoterapisi  

C) Otolog kök hücre transplantasyonu yapılması  

D) Tedavisiz izlem  

E) Tutulmuş alan radyoterapisi  

56. 76 yaşında kadın hastada, son birkaç aydır başlayan yorgunluk, erken doyma ve karın 

rahatsızlığı şikayeti başlamış,  ayrıca son 6 ayda 6,5 kg istemsiz kilo kaybı gelişmiş. Ateşi veya 

gece terlemesi olmadığını belirten hastanın daha önce bilinen bir rahatsızlığı yokmuş. Fizik 

muayenesinde hastanın kalp hızı 80 atım/dakika ve kan basıncı 117/64 mmHg'dir. Konjunktival 

solukluk olan hastada ancak palpe edilebilen lenfadenopati saptanmıyor. Juguler venöz 

distansiyonu olmayan hastanın akciğer muayenesi normal, dalağı sol kostal sınırın 14 cm 

altından palpe ediliyor ve karaciğeri sağ kostal sınırın 8 cm altından palpe edilmektedir. Pedal 

ödemi yok. 

Laboratuvar testleri; 

 Hasta Değeri Referans Değer 

Hemoglobin (g/dL) 8.5 12.0–16.0 



Lökosit (mm3) 21,500 4500–11,000 

Platelet (per mm3) 66,000 150,000–350,000 

Total bilirubin (mg/dL) 0.6 0.3–1.0 

LDH (U/liter) 553 100–190 

Periferik kan yayması, çok sayıda gözyaşı damlası şeklinde ve çekirdekli eritrosit içeren 

anizositozu saptanıyor. Lökosit diferansiyelinde, % 20 nötrofil, % 14 bant, % 21 metamiyelosit, 

% 17 miyelosit,% 3 promiyelosit ve % 2 blast bulunuyor. Bu hastada aşağıdaki tanısal testlerden 

hangisi öncelikle yapılmalıdır?  

A) Tüm vücut PET-BT taraması 

B) Kemik iliği biyopsisi 

C) Serum protein elektroforezi 

D) Direkt Coombs testi 

E) Periferik kan flow sitometri 

57. Midede saptanan nodüler lezyondan alınan biyopsi sonucu gastrik MALT tipi Hodgkin dışı 

lenfoma olarak rapor edilen 45 yaşındaki kadın hastanın yapılan evrelemesinde başka patolojik 

bir bulguya rastlanmamıştır. Üre nefes testi pozitif bulunan bu hastada ilk tedavi seçeneği 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  

A) 3 kür R-CHOP  

B) 8 kür R-CHOP  

C) Radyoterapi  

D) Helikobacter pylori eradikasyonu  



E) Cerrahi 

58. Primer amiloidoz tanısı konulan 46 yaşındaki kadın hastaya karaciğer biyopsisi yapılmıştır 

ancak hastanın biyopsiden sonra biyopsi lokalizasyonunda hematom olduğu saptanmıştır. Bu 

durumun en muhtemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faktör 8 eksikliği 

B) aPTT uzaması 

C) Faktör 7 eksikliği 

D) Faktör X eksikliği 

E) Faktör XI eksikliği 

59. Kronik lenfosittik lösemi hastasında aşağıdakilerden hangisinin varlığı en kötü prognoz 

göstergesidir? 

A) P53 mutasyonu 

B) Mutasyonsuz IGHV 

C) NOTCH1 mutasyonu 

D) Del 13q 

E) Trizomi 13 

60. Akselere evre kronik miyeloid lösemi tanısı alan 51 yaşındaki erkek hastada, tedavi 

öncesinde bakılan BCR-ABL1 mutasyon analizinde T315I mutasyonu saptanıyor. Aşağıdaki 

tirozin kinaz inhibitörlerinden hangisi bu hastanın başlangıç tedavisinde önerilebilir? 

A) İmatinib 

B) Nilotinib 

C) Dasatinib 

D) Ponatinib 



E) Bosutinib 

61. Acil servise konvulsif atak nedeni ile başvuran 33 yaşındaki kadın hastanın nörolojik 

değerlendirmesinde meningismus bulguları saptanmış ve vücut sıcaklığı 38,6 C ölçülmüştür. 

Hastanın bakılan hemogramında Hb: 11 g/dL MCV: 98 WBC: 12000 /mikroL ve Trombosit: 

14000 /mikroL olarak saptanmıştır. Periferik kan yaymasında her büyük büyütme alanında 8-

10 adet şistosit sayılan hastanın aPTT ve PTZ değerleri ve d dimer düzeyi normalden yüksek, 

fibrinojen düzeyi 50 mg/dL, kan LDH düzeyi 320 U/L, ve serum Kreatin düzeyi 1,02 mg/dL 

olarak ölçülmüştür. Mevcut klinik belirti ve bulgular ışığında en olası tanı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dissemine intravasküler koagülasyon 

B) İmmun trombositopenik purpura 

C) Trombotik trombositopenik purpura 

D) Hemolitik üremik sendrom 

E) Miyelodisplastik sendrom 

62. 72 yaşında kadın hasta sağ memede şişlik ve kızarıklık şikayeti ile başvurmaktadır. İki hafta 

önce de, tüm sağ memede kızarıklık, şişlik ve hassasiyet ile başvurmuş ve o zamandan beri 

günde üç kez 300 mg oral klindamisin alan hasta 10 günlük tedavisini tamamladı. 

Semptomlarının ve şikayetlerinin düzelmediğini belirten hastanın fizik muayenesinde, sağ 

memenin tamamı ödemli ve peau d'orange değişikliği saptanıyor (Şekil). Palpe edilebilen lenf 

düğümleri veya ilişkili meme başı değişiklikleri yoktur. 



 

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin bu hasta için bir tanı sağlama olasılığı en yüksektir? 

A) Mamografi 

B) Sağ meme ultrasonografi yapılması 

C) Her iki meme MR yapılması 

D) Sağ memeden biyopsi yapılması 

E) Terapötik vankomişin başlanması 

 

63. Metastatik küçük hücreli akciğer kanseri tanısı alan 59 yaşındaki erkek hastaya sisplatin ve 

etoposid ile birlikte immunoterapi verilmesi planlanıyor. Bu kemoterapi kombinasyonunda 

sağ kalıma en fazla katkısı olabilecek immunoterapi ajanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Atezolizumab  

B) Pembrolizumab  

C) Nivolumab  



D) Trastuzumab  

E) Pertuzumab 

64. 54 yaşında kadın hasta endometrium kanseri nedeniyle opere ediliyor. Endometrial kanser 

evre IA nedeniyle takip öneriliyor. Soygeçmişinde kız kardeşinde 48 yaşında tanı konulan 

endometrial kanser, annesinde 50 yaşında saptanan kolon kanseri, teyzesinde 56 yaşında tanı 

konulan ürotelyal kanser öyküsü var. Genetik bir sendrom düşünülen hastada hikayeye göre 

hangi genetik inceleme yapılmalıdır?  

A) BRCA mutasyonu 

B) Mismatch repair defekti 

C) P53 mutasyonu 

D) MEN1 mutasyonu 

E) PTEN mutasyonu 

65. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konulan ve ROS-1 füzyonu bulunan 

hastaların tedavisinde aşağıdakilerden hangisi önerilmelidir? 

A) Afatinib 

B) Alectinib 

C) Osimertinib 

D) Birigatinib 

E) Krizotinib 

66. Küçük hücreli akciğer kanseri tanısı alan bir hastada serum kalsiyum düzeyi 13,5 gr/dl 

olarak ölçülüyor. Bu hasta için en olası tanı nedir? 

A) Primer hiperparatirodi 



B) Kemik metastazı 

C) PTHrP artışı 

D) Tümör lizis sendromu 

E) İlaç toksisitesi 

67. Aşağıdakilerden hangisi antiCD30 antikorudur? 

A) Brentuximab vedotin 

B) İbritumomab 

C) Ofatumomab 

D) Tosituzumab 

E) Alemtuzumab 

68. Elli sekiz yaşında performans statüsü 1 olan yeni tanı konulmuş T2N1 evrede yassı epitel 

hücreli özofagus kanserli hasta için aşağıdaki tedavilerden hangisi önerilmelidir? 

A) Radyoterapi 

B) Cerrahi 

C) Sisplatin bazlı kemoterapi 

D) Kemoradyoterapi 

E) Cerrahi + kemoterapi 

69. Hiperlipidemi, hipertansiyon öyküsü olan 82 yaşında erkek hasta, eforla ilerleyen nefes 

darlığı ve sabah saatlerinde beyaz-sarı balgam şikayetleri ile başvurmaktadır. Semptomları 

birkaç yıl önce başlayan ve artmaya devam eden hastanın 50 paket yıl sigara kullanımı olduğu 

ve 5 yıldır sigara içmediği öğreniliyor. Hastanın solunum hızı 22/daikika, nabız 90/dakika, 

tansiyonu 136/78 mmHg ve ortam havasını solurken oksijen satürasyonu %93'tür. Kardiyak 

muayenesinde sağ üst sternal sınırda 1/6 sistolik üfürüm duyuluyor. Pulmoner oskültasyon, ara 



sıra hırıltılarla birlikte uzamış bir ekspiratuar faz ile uyumludur. Aşağıdaki testlerden hangisi 

bu klinik tabloyu açıklayacak en uygun testtir? 

A) Akciğer bilgisayarlı tomografi 

B) Spirometre 

C) Akciğer grafisi 

D) Balgam kültürü 

E) Arteryel kan gazı değerlendirmesi 

70. 68 yaşında kadın hasta, özellikle geceleri uzanırken, bir yıldır devam eden sık sık 

bacaklarını hareket ettirme şikayeti ile başvurmaktadır. Genellikle bacaklarında hoş olmayan 

bir hislik eşlik etmekte ve bacak hareketleriyle rahatlamaktadır. Bazen bu semptomlar uykuya 

dalmayı engelleyerek yorgunluğa neden olmaktadır. Hastanın bunun dışında genel durumu iyi 

ve başka ilaç almıyor. Fizik muayenesi normal olan hastada spesifik olarak, kas zayıflığı veya 

hassasiyeti yoktur ve bacaklardaki his, hafif dokunuş, pozisyon hissi, titreşim ve iğne batması 

için sağlamdır. Refleksler 2+ ve simetriktir. Biliş ve duygulanım normaldir. Serum kreatinin, 

glikoz ve elektrolit seviyeleri normaldir. Bu hastanın semptomlarının laboratuar 

değerlendirmesinde en uygun sonraki adım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  

 

A) Karaciğer fonksiyon testleri 

B) Tiroid fonksiyon testleri 

C) Vitamin B12 düzeyi 

D) Kreatin kinaz düzeyi 

E) Serum ferritin düzeyi 

 



 

 

71. Son 8 hafta boyunca mide ekşimesi nedeniyle günde iki kez 20 mg omeprazol alan 33 

yaşında kadın hasta, çoğunlukla yemek yedikten sonra veya düz yattığında ve sık sık 

uyandığında ortaya çıkan bir substernal yanma hissi şikayeti ile başvurmaktadır. Omeprazolü 

yemeklerden sonra alıyor ve sadece birkaç kez dozu almayı unuttuğunu belirtiyor. Ayrıca 

tetikleyici yiyecekler tüketmekten, alkol almaktan veya gece geç saatlerde yemek yemekten 

kaçınmak için önerilen yaşam tarzı değişiklikleri uyguladığını belirtiyor. Bulantı, kusma, erken 

doyma, nefes darlığı, terleme veya kilo kaybı şikayetleri tariflemiyor.  

Fizik muayenesinde ateşi olmayan hastanın, kalp atış hızı 76 atım/dakika, kan basıncı 130/70 

mmHg, solunum hızı 14/dakika ve ortam havasını solurken oksijen satürasyonu %100'dür. 

Vücut kitle indeksi 30 olan hastanın kalp, akciğer ve karın muayeneleri normal bulunuyor. 

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bu hasta için en uygunudur? 

A) Özofagus pH testi planlanması 

B) Elektrokardiyografi ve egzersiz stres testi dahil kardiyak değerlendirme 

C) Omeprazolü yemeklerden 30 dakika önce almasının önerilmesi 

D) Özofagogastroduodenoskopi planlanması 

E) Omeprazolün kesilerek pantoprazol başlatılması 

72. Child-Pugh skoru 10 olan sirozlu bir 63 yaşında kadın hastanın üst gastrointestinal sistem 

endoskopisinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en az olasıdır? 

A) Portal hipertansif gastropati 

B) Gastrik varisler 



C) Gastrik vasküler ektazi 

D) Özofagus varisler 

E) Dieulafoy lezyonu 

73. Aşağıdaki pankreasın kistik lezyonlarından hangisinde kist sıvısında amilaz seviyesinin 

yüksek, CEA seviyesinin düşük bulunması en olasıdır? 

A) Seroz kistadenoma 

B) Bening musinöz kistik neoplazm 

C) Psödokist 

D) Malign musinöz kistik neoplazm 

E) İntraduktal papiller musinöz neoplazm 

 

74. Altmış sekiz yaşındaki kadın hasta son 3 aydır aralıklı olarak devam eden, günde 5-6 kez 

olan ishal, karın ağrısı, rektal ‘’urgency’’ ve aralıklı fekal inkontinans tablosuyla başvuruyor. 

Kolonoskopide mukoza yer yer hiperemik ve ödemli izleniyor. Histopatolojik değerlendirmede 

lamina propriada mikst inflamatuvar hücre infiltrasyonu ve kalınlaşmış subepitelyal kollajen 

band (>10 µm) tespit ediliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eozinofilik kolit 

B) Lenfositik kolit 

C) Kollajenöz kolit 

D) Ülseratif kolit 

E) Crohn hastalığı 



75. Yirmi iki yaşındaki asemptomatik erkek hastanın işe başlamak için yapılan sağlık kontrolü 

incelemelerinde serum total bilirubin değeri 4,2 mg/dL ve konjuge bilirubin değeri 2,8 mg/dL 

saptanıyor. Diğer karaciğer biyokimya tetkileri normal bulunuyor. Total üriner koproporfirin 

düzeyi normal koproporfirin I/III oranı >%80 tespit ediliyor. 

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rotor sendromu 

B) Gilbert sendromu 

C) Hemolitik anemi 

D) Crigler-Najjar sendromu tip II 

E) Dubin-Johnson sendromu 

 

76. Üst gastrointestinal sistem kanaması ile ilgili aşagidakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Forrest Ia ülserde tekrar kanama riski en yüksektir. 

B) Forrest IIa ülserde endoskopik tedavi gerekmez. 

C) Forrest Ib ülserde tekrar kanama riski forrest IIa ulserden daha düşüktür. 

D) Forrest IIc ve Forrest III ülserde parenteral proton pompa inhibitorü tedavisine gerek 

yoktur. 

E) Forrest IIb ülser uzerinde pihti bulunan ülseri tanımlar. 

 

77. 70 yaşında kadın hasta hematemez şikayeti ile acil servise başvuruyor. Yapılan üst GIS 

endoskopisinde karpuz kabuğu görünümüne neden olan eritematöz lineer erozyonlar izleniyor. 

Bu olgu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Olguda tanı GAVE (Gastrik antral vaskuler ektazi) (Watermelon stomach)’dir 



B) Orta-ileri kadin cinsiyet yasta bu lezyon icin risk faktorlerindendir. 

C) Endoskopik tedavisinde termal ablative tedaviler, özellikle argon plazma koagulasyon 

etkilidir. 

D) Portal HT, skleroderma, aklorhidri, atrofik gastrit, kemik iligi transplantasyonu diger 

risk faktorlerindendir. 

E) Portal HT’e bağlı dirençli olgularda TIPS, karaciğer nakli gerekebilir. 

 

78. Otuz dört yasinda rekürren solid disfajisi olan hastada reflü semptomları bulunmamaktadır. 

Yapilan üst GİS endoskopisinde multipl konsantrik halka tespit edilmistir. Herhangi bir 

özofagus motilite bozukluğu manometrik incelemede tespit edilmeyen bu olguda ön tanınız 

nedir? 

A) Chagas hastalığı 

B) Psodoakalazya 

C) Eozinofilik özofajit 

D) Özofageal web 

E) Tylozis 

79. Primer biliyer siroz tanısıyla izlenen 45 yaşındaki bir kadın hastada ursodeoksikolik asit 

tedavisine rağmen kaşıntının devam ettiği öğreniliyor, bu hastada öncelikle tercih edilmesi 

gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kolestiramin 

B) Rifampisin 

C) Sertralin 

D) Naltrekson 



E) Fenofibrat 

80. 54 yaşındaki kadın hasta, evinde letarjik bulunarak oğlu tarafından acil servise getirilmiştir. 

Hastaya 3 gün önce tam sağ diz replasmanı yapıldığı ve epikrizine göre ameliyatın sorunsuz 

geçtiği ve hastanın postoperatif insülin ile tedavi edilen hiperglisemi dışında dikkat çekici 

özellik saptanmıyor. Hipertansiyon, hiperlipidemi, tip 2 diyabet, inkontinans ve osteoartrit 

tanıları olan hasta lizinopril, metformin, atorvastatin, oxybutinin, lorazepam (1 mg) ve 

oksikodon tedavileri almaktadır. Vital bulguları; vücut ısısı; 36. 4°C, nabız; 84/dakika, kan 

basıncı 115/75 mmHg, solunum sayısı; 6/dakika, oksijen satürasyonu; %88 olarak bulunuyor. 

Fizik Muayene: Hasta sorulara yanıt vermiyor. Göz bebekleri iki taraflı olarak 1 mm ile 

daraltılmıştır. Kardiyovasküler ve abdominal muayeneleri normal. Sağ dizde insizyon kesiği ve 

hafif şişlik saptanıyor, eritem veya drenaj olmadan normal şekilde iyileşiyor gibi görünüyor. 

Laboratuvar Sonuçları: Acil servise girişinde parmak ucundan ölçülen glikoz değeri 246 

mg/dL'dir (referans aralığı, <140). Rutin laboratuvar testleri gönderilen ve entübasyon 

planlanan bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şüpheli antikolinerjik doz aşımı için fizostigmin verilmesi 

B) Septik olduğu için geniş spektrumlu antibiyotik başlanması 

C) Şüpheli benzodiazepin doz aşımı için flumazenil başlanması 

D) Şüpheli hiperglisemik acil durum için insülin uygulanması 

E) Şüpheli opioid doz aşımı için nalokson yapılması 

 

 

 


	13. Aşağıdakilerden hangisi hipogonadotropik hipogonadizm nedenlerinden biridir?

