
1- 16 Yaşında kız çocuk  1 yıllık oligo menore ve hirsutizm şikayeti ile geldi. 12 Yaşında menarş 
olmuş ve 1.5 yıl boyunca düzenli periyotları olan hastanın, sonrasında adet sıklığında azalma 
olmuş. Son adet dönemi 1 yıl önce olan hastanın fizik Muayenesinde,  ağırlık ve boy 50. 
pörsantilde ve geçen yıla göre önemli ölçüde değişme yok. Kan basıncı 156/102' mmHg, meme 
gelişimi  ve pubik kıllanma Tanner evre 5 ve  klitoromegali yok. Yüz ve sırt da aknesi ve yüzde 
üst ve alt dudakda çenede kılları var. Striası ya da bufalosu hörgücü olmayan hastanın  LH-FSH 
oranı normal bulunuyor. 
Bu hastada en olası tanınız hangisidir? 
a. ACTH'ye bağımlı Cushing sendromu 
b. Geç başlangıçlı Konjenital adrenal hiperplazi 
c. Glukokortikoid direnci 
d. Polikistik Over Sendromu 
e. Glukokortikoid ile düzeltilebilir aldosteronizm 
Cevap: c 
 
2- Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatırılarak izlenen 18 günlük erkek çocuk,  verilen 
tedavilere yanıtsız ve taşikardik bulunuyor. Kardiyak resusitasyon ihtiyacı olan hastanın kan 
potasyumu  9'meq/l ve sodyumu 114'meq/l bulunuyor.. Yeni doğan  konjenital adrenal 
hiperplazi tarama testleri normal olan hastanın Serum  17 -OHP  düzeyi tekrar isteniyor. 
Adrenal USG normal. Hastaneye başvuruda Acth'si normalin üst sınırın 10 katı ve kortizol 
düzeyi 2,34'mcg/dl olan hastanın trigliserit düzeyi  yüksek bulunuyor.  
Hastanın en olası tanısı sizce hangisidir? 
a. 21-hidroksilaz eksikliği 
b. Pseudohypoaldosteronism tip I 
c. Adrenal hipoplazi konjenita 
d. Addison hastalığı 
e. Adrenolökodistrofi 
Cevap: c 
 
3- Ambigius  genitalia nedeniyle  değerlendirilen çocuğun  hamilelik ve doğum öyküsü 
normal Prenatal ultrasonda hipospadias? Cinsel farklılaşma bozukluğu ? nedeniyle yapılan  
amniyosentezde karyotipi  46XY  olarak saptanıyor. Fizik muayenede bifid skrotum, testisler 
palpable, ağır labioskrotal hipospadias ve gerilmiş fallik uzunluk 3,2cm olarak bulunuyor. 
Elektrolitler normal. Anti Mullerien  Hormon yaşamın 2'gününde 180ng / ml(normal düzeyde). 
Abdominal'ın ultrasonunda Mullerian yapı saptanmadı. Yaşamın 3. haftasında elde edilen 
laboratuvar değerleri LH 4.7mıu/l, testosteron 898ng / dL(yüksek), dihidrotestosteron 245ng/ 
dl'den(yüksek), 17-hidroksiprogesteron 241ng/dl'(40-200), 17-hidroksipregnenolon 839ng / dl 
(10-829), androstendion düzeyi 78ng / dl (10-279)olarak bulunuyor  
Bu hastada  olası tanı nedir? 
a. 3 beta HSD eksikliği 
b. 5 alfa redüktaz eksikliği 
c. SRY delesyonu 
d. Kısmi androjen duyarsızlığı 
e. P450 oksidoredüktaz eksikliği 
Cevap: d 
 



4- 3 Yaşındaki bir çocuk bronşiyolit nedeniyle hastaneye yatırıldıktan sonra yapılan 
incelemelerde kan kalsiyum düzeyi yüksek bulunuyor. Annesi babanın önemli bir tıbbi geçmişi 
yok. Ailede böbrek taşı öyküsü yok. Laboratuvarı değerlendirme iyonize kalsiyum 6.0 mg / dl 
(4.5-5.6) ve  total kalsiyum 12.5mg / dl, Magnezyum 2.6 mg / dl (1.8-2.4) ve fosfor 3.5 mg / dl 
(3.5-6) olarak bulunuyor. Aynı örnek üzerinden bakılan  intakt  PTH 28pg / ml (16-87) olan 
hastanın  idrar fraksiyonel kalsiyumun atılımı %0.92 olarak bulunuyor. 25-hyroxyvitamin D ve 
1,25-hyroxyvitamin D seviyeleri normal. Böbrek ultrasonu normal olan hastanın tanısı için bir 
sonraki inceleme hangisi olmalıdır? 
a. Teknesyum sestamibi taraması 
b. Ebeveynlerde serum kalsiyumu ölçümü 
c. İskelet taraması  
d. PTHrp 
e. Paratiroid cerrahisi 
Cevap: b 
 
5- 4 Yaşında boy kısalığı nedeniyle gönderilen çocuğun Boy sds'i -4, ağırlığı 3 pörsantilin altında, 
doğum ağırlığı ortalamanın -3.5SD altında ve doğum boyu ortalamanın -5SD altındaydı. 
Orantısal boy kısalığı olan hastanın bazal  IGF1, IGFBP3 ve ALS  seviyeleri yüksek, Kemik yaşı 
geri olarak bulundu. Klonidin  ve L-Dopa ile büyüme hormonu stimülasyon testine 50ng / ml'ye 
ulaşan  yanıtları olan hastanın olası tanısı için ne yapılmalıdır? 
a. Uykuda  Büyüme hormonu profili 
b. IGF1 jenerasyon testi 
c. SNP array 
d. Büyüme hormonu tedavisi denenmesi 
e. IGF-1R gen analizi 
Cevap: e 
 
6- 5 Yaşında erkek çocuk obezite nedeniyle getirildi. BMI sds'si +4,5 olan hastanın ailesi 
doğumdan itibaren çocuklarını  yemek ile doyuramadıklarını ifade ediyorlardı. Adrenal 
yetmezlik tanısı ile hidrokortizon tedavisi alan hastanın fizik muayenesinde kırmızı saçlı olduğu 
dikkati çekdi. Bu Hastanın tanısı için yapılması gereken en uygun test sizce hangisidir? 
a) Hipotalamus ve hipofiz bezinin MRI görüntülemesi 
b. MC4R dizi analizi 
c. POMC geninin dizilimi 
d. PC1 / 3 gen analiz 
e. Dolaylı kalorimetri 
 
Cevap c 
7- Konjenital hipotiroidizm ile ilgili ifadeler arasında hangisi doğrudur?  
I-Tiroid disgenezi otozomal resesif bir hastalıktır. 
II. TPO ve Tg mutasyonları en yaygın dishormonogenez nedenleridir 
III. kemik yaşı geriliği bilişsel gelişim için iyi bir prognostik faktördür  
IV. Düşük T4 düzeyi , bilişsel gelişim  için kötü prognostik bir faktördür.  
V. Önerilen ilk tedavi L-T4 dozu 5 mcg/kg / gün. 
VI. Tiroid disgenezi olan çocuklarda  doğuştan kalp hastalığı riski vardır.  
a-Ive II 
b- II ve III 



c-II,IV,VI 
d--II,IV,I 
e--II,IV,V 
cevab c 
 
8- Pseudohypoparathyroidism tip 1A  aşağıdakilerden hangisinin monoallelik varyasyonu 
sonucudur ? 
a. PTH1R' nin babaya ait transkripti (PTH / PTHRP  reseptör) 
b. Her iki adenilat siklazı kodlayan maternal genler  (ADC1) ve protein kinaz B (AKT1) 
c. Paternal MAP2K1'in ürünü (mitojenle aktive edilmiş protein kinaz kinaz 1'i kodlayan) 
d. GNAS'ların Maternal Gas transkripti (guanin nükleotid bağlayıcı protein, alfa uyarıcı ) 
e. Tbce'nin maternal transkripti (tübülin spesifik chaperon E) 
Cevap: d 
 
9- T1 DM 'ye yatkınlık yapmayan gen aşağıdakilerden hangisi değildir? 
A. HLA DR 
b. PTPN22 
c. AİRE 
d. PTPN11 
e. CTLA4 
Cevap: d 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi komplex moleküllerin sentezi veya katabolizmasındaki bozukluk 
sonucu ortaya çıkan metabolik hastalıklardan biri değildir? 
A) Niemann-Pick tip B 
B) Gaucher tip 1 
C) Glikojen depo hastalığı tip 1 
D) Mukopolisakkaridoz tip 2 
E) Konjenital glikolizasyon defektleri 
 
11- En sık görülen hiperfenilalaninemi ile seyreden BH4 metabolizma bozukluğudur? 
A) 6-piruvoil sentetaz eksikliği (PTPS) 
B)Karbinolamin dehidrataz eksikliği 
C)ihidropteridin reduktaz eksikliği (DHPR) 
D)Sepiapterin redüktaz eksikliği (SR)  
E)GTP-siklohidrolaz eksikliği (GTP-CH) 
 
12- Aşağıdakilerden hangisi Gaucher hastalığı ile ilgili olarak doğru değildir? 
A) Hastalar hepatomegali, splenomegali veya hepatosplenomegali ile başvurabilirler. 
B) En sık görülen tipi erişkin, non-nöropatik tip olan tip 1’dir. 
C) Tip 2 formu hepatosplenomegaliye eşlik eden ağır nörolojik etkilenmeyle birlikte sıklıkla 2 
yaş altında kaybedilmektedirler 
D) Kemik ağrısı, distal femurda erlanmayer flask deformitesi görülür 
E) Tip1’in tedavisinde splenektomi ilk tedavi seçeneğidir  
 
 



13- 38 hafta, 3200 gr, NSD ile doğan erkek bebek doğum sonrası herhangi bir problemi 
olmaması üzerine önerilerde bulunularak ertesi gün taburcu ediliyor. Sadece anne sütü ile 
beslenen bebeğin 3 günlük iken beslenmeyi reddetme, kusma ve sık-sık nefes alıp verme 
şikayeti oluyor. Acile başvuran hastanın fizik muayenesinde letarjik, takipneik olduğu 
gözleniyor.Diğer sistem muyaneleri doğal saptanıyor.  Yapılan tetkiklerinde kapiller glukoz: 45 
mg/dl, keton +3 tespit ediliyor. Kan gazında Ph: 7.15, pco2: 25, HCO3: 7, laktat: 3 tespit 
ediliyor. Diğer laboratuar testleri Na:134 mg/dl, K: 3.6 mg/dl, CI:95 ve kan amonyak düzeyi : 
160 µmol/L (0-80) saptanıyor. CRP negatif bulunuyor. Anne-baba arasında kuzen evliliği 
olduğu ve doğan bebeğin ailenin ilk çocuğu olduğu öğreniliyor. YDYBÜ alınan bebeğe 
dekstrozlu mayi+bikarbonat desteği başlanarak takibe alınıyor. Metabolik hastalıklar açısından 
da değerlendirilmesi önerilen hastada ilk planda hangi grup metabolik hastalık 
düşünülmelidir?  
a. Organik asidemiler 
b. Üre siklus bozuklukları 
c. Aminoasidopati  
d. Galaktozemi 
e. Peroksizomal hastalıklar  
 
14- Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisinde günümüzde enzim tedavisi 
uygulanmamaktadır? 
A) Fabry  
B) Gaucher tip 1 
C) Niemann-Pick tip C 
D) MPS tip 1S (Hurler-Schie) 
E) Wolman hastalığı 
 
15- Aşağıdaki metabolik hastalıkların hangisinde ketojenik diyet ilk basamak tedavi 
seçeneğidir? 
a. Piruvat karboksilaz eksikliği 
b. MCAD (orta zincirli açil KoA dehidrojenaz) eksikliği 
c. VLCAD (çok uzun zincirli açil KoA deidrojenaz) eksikliği 
d. GLUT-1 eksikliği 
e. GLUT-2 eksikliği (Fanconi-Bickel sendromu) 
 
16- 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 
 
 
 
 
 
 



17-Son bir kaç ayda belirgin, giderek artan, tümbaşı ilgilendiren ve künt bir başağrısı ile 16 
yaşındaki kız hastada papilödemi ve sol gözde dışa bakış kısıtlılığı saptanmıştır. Rutin 
hematolojik incelemeler normal bulunmuştur. Beyin MRG ile intrakraniyal bir kitle 
saptanmayan hastada en yüksek olasılıklı ön tanı nedir ve tanıya ulaşmak için istenmesi 
gereken ileri tetkik yöntemi ne olmalıdır? 
a) Hipertansif ensefalopati- EEG 
b) Psödotümör serebri-lomber ponksiyon 
c) Kavernöz sinus trombozu- MR venografi 
d) Servikal arteriyel disseksiyon-servikal MRG 
e) HELLP sendromu-PTZ, aPTT, Fibrinojen 
 
18- Otizm spektrum bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A) Atipik beyin gelişiminden kaynaklanan, nörogelişimsel bir bozukluktur. 
B)İkiz ve aile çalışmaları yüksek oranda genetik aktarımı desteklemektedir. 
C)EEG anomalilerinin görülme sıklığı artmıştır. 
D) Kız çocuklarda erkeklerden daha sık görülür 
E) Makrosefali görülme olasılığı yüksektir. 
 
19- Aşağıdakilerden hangisi gelişimi devam etmekte olan bir bebek için kesinlikle patolojik 
değildir? 
A)5 aylık bir bebekte klonus pozitifliği 
B)8 aylık bir bebekte bilateral Moro refleksi  
C)1 yaşında bir bebekte bilateral Babinski pozitifliği 
D)7 aylık bebekte arama refleksi görülmesi 
E)5 aylık bebekte sağda Babinski pozitifliği  
 
20- Aşağıdakilerden hangisi mikrosefali ile giden sendromlardan bir değildir?  
 
A) Down (trizomi 21)  
B) Cornelia de Lange 
C) Cri-du-chat (5p-)  
D) Sekel sendromu  
E) Sotos sendromu  
 
21- Absans nöbetlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır ?  
A) Nöbetler her çeşit mental aktivitenin aniden durması ve saniyeler sonra kaldığı yerden 
devam etmesi şeklinde olur 
B) 10-20 sn’den kısa sürer 
C) Hiperventilasyon ve ışık uyarısı nöbeti tetikler 
D) Tipik absans nöbetlerinin EEG bulgusu bilateral ve simetrik 3 Hz diken-dalga 
kompleksleridir. EEG’de zemin aktivite normaldir 
E) Tedavide ilk tercih olarak karbamazepin kullanılır 
 
 
 
 



22- Aşağıdakilerden hangisi Benign Familyal Neonatal konvülziyonlara yol açan potasyum 
kanal genlerinden birisidir? 
A)KCNQ1 
B)KCNQ2 
C)SCN1A 
D)SCN2A 
E)SMN1  
 
23- 15 yaşında kız hasta, periyodik gelen tek taraflı orbital ve temporal ağrılardan yakınıyor. 
Günde birkaç kez gelen ağrıları 5-45 dk. kadar sürüyor. Bazı ağrı dönemlerinde göz kapağında 
ödem ve hafif pitozis oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın tanı ve tedavisi için uygun 
bir seçenektir? 
a) SUNCT- oksijen 
b) Migren - triptan 
c) Küme tipi baş ağrısı - pregabalin 
d) Trigeminal Nevralji - karbamazepin 
e) Paroksismal Hemikrania – indometazin  
 
24- Aşağıdaki antiepileptik ilaçlarla idiyosenkratik yan etkilerinin doğru eşleştirmesi hangi 
seçenekte verilmiştir? 
1- lamotrijin               A- görme alanı defekti 
2- vigabatrin               B- renal taş oluşumu 
3- topiramat               C- kilo alımı 
4- valproat                 D- deri döküntüsü 
 
a) 1A, 2B, 3C, 4D 
b) 1B, 2A, 3C, 4D 
c) 1C, 2A, 3D, 4B 
d) 1D, 2A, 3B, 4C  
e) 1D, 2C, 3A, 4B  
 
25- Aşağıdakilerden hangisi tuberoskleroz ile birlikte görülebilen tümörlerdendir? 
a) Overkarsinomu 
b) Akustik nörinom 
c) Rabdomyosarkoma 
d) Subependimal dev hücreli tümör 
e) Renal hücreli karsinom  
 
26- Öyküsünden, son 1 yılda 3 kez akut otitis media geçirdiği öğrenilen 5 yaşındaki bir kız 
çocuğuna tekrar aynı tanı konuluyor. Hastanın ateşi: 38,2 °C (koltuk altı) ölçülüyor. Orta kulak 
aspirasyon sıvısından kültür alınıyor. Etkenin penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae 
olduğu öngörülüyor. 
Kültür ve antibiyogram sonucu çıkana kadar bu hastaya aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin 
başlanması en uygundur? 
A.Klindamisin 
B.Tetrasiklin 
C.Ampisilin-sulbaktam 



D.Trimetoprim-sulfametoksazol 
E.Yüksek doz Amoksisilin + Klavulonat 
 
 
27- Latent tüberküloz enfeksiyonu olan bir çocukta enfeksiyonun tüberküloz hastalığına 
dönüşmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha azdır? 
A.İlaca dirençli tüberküloz hastası ebeveyni olması 
B.Adölesan dönemine girmesi 
C.HIV enfeksiyonuyla birlikte bulunması 
D.Immün yetmezliği olması 
E.Son 2 yıl içinde PPD testinin pozitifleşmesi 
 
28- Aşağıdakilerden hangisi Tulareminin bulaşma yollarından biri değildir? 
A.Kene ısırığı 
B.Kontamine su 
C.İnhalasyon 
D.İnsandan insana bulaş 
E.Kontamine yiyecek 
 
29- Boğmaca ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A.Kataral dönem dışında antibiyotik tedavisi önerilmez. 
B.Bebek ve küçük çocuklarda enfeksiyonun önemli kaynağı adölesan ve erişkinlerdir. 
C.Eritromisin tedavisini tolere etmeyen 7 haftalık bir bebekte trimetoprim-sulfametoksazol 
başlanabilir. 
D.Boğmaca tanısı alan hasta ile yakın temasta olan aşılı bireylere profilaksi verilmesi önerilmez. 
E.Öksürük başladıktan 1 hafta sonra tanı alanlarda solunum yolu izolasyon önlemlerinin 
alınması gerekli değildir. 
 
30- Okuldaki sıra arkadaşında aktif akciğer tüberkülozu tespit edilen 10 yaşındaki çocuk 
hastaneye yönlendiriliyor. Çocuk polikliniğinde değerlendirilip herhangi bir şikayeti olmadığı, 
FM de sol omuzda BCG skarı olduğu saptanıyor. Latent tüberküloz enfeksiyonu açısından hangi 
testin yapılması tercih edilmelidir. ? 
A.Açlık mide suyunda aside dirençli basil aranması 
B.Balgamda aside dirençli basil aranması 
C.Bilgisayarlı akciğer tomografisi 
D.Tüberkülin deri testi 
E.Interferon gama salınım testi 
 
31- Aşağıdaki aşılardan hangisinin tebürkülin deri testi yanıtını azalttığı gösterilmiştir? 
A.Tetanoz toksoid aşısı 
B.Rekombinant Hepatit B aşısı 
C.Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı (KKK) 
D.İnaktif influenza aşısı 
E.Polisakkarit pnömokok aşısı 
 
 



32- Meningokoksemili bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin varlığı kötü  prognoz 
göstergelerinden birisi değildir ? 
A.Ense sertliği olması 
B.Hipotansiyon 
C.Yaygın purpurik döküntüler 
D.Belirgin cilt- rektal vücut ısısı farkı  
E.Baz defisitinin yüksek olması 
 
33- Aşağıdakilerden hangisi Stafilokoksik toksik şok sendromu ile uyumlu değildir? 
A.38.9 derece üzeri ateş 
B.Hipotansiyon 
C.Trombositoz 
D.Renal yetmezlik 
E.Hepatik yetmezlik 
 
34- Enfeksiyona bağlı sistemik inflamatuvar yanıt sendromu olan bir hastada eşlik eden iki veya 
daha fazla organ disfonksiyonu varsa aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? 
A.Baktereyemi 
B.Sepsis 
C.Ağır Sepsis 
D.Septik Şok 
E.Refrakter Septik Şok  
 
35- Aşağıdaki hastalık-sorumlu gen çiftlerinden hangisi X e bağlı dominant kalıtım patterni 
göstermez? 
a.Fragil X sendromu (FMR1) 
b.Incontinentia pigmenti (NEMO) 
c.Rett sendromu (MECP2) 
d.Oro-fasiyo-digitalsendrom (CXORF5) 
e.Oto-pallato-digitalsendrom (FMNA) 
 
36- Hangisi Down sendromunda görülebilen bulgulardan biri değildir? 
A)Atlantoaksiyal instabilite 
B)Konjenital veya edinilmiş hipotiroidizm 
C)Rekürren eklem çıkıkları  
D)Diabetus insipitus 
E)Geçici lenfoproliferatif sendrom 
 
37- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde alfa fetoprotein artmaz?  
A)Ataksi –telenjektazi 
B)Edwards sendromu 
C)Tirozinemi tip 1 
D)Fankoni aplastik anemisi 
E)Omfalosel 
 
 



38- Trisiklik antideprasan intoksikasyonunda  mortalitenin en sık nedeni ve kötü prognoz 
belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?   
A)Sinus Taşikardisi 
B)Ventriküler taşikardi 
C)4. Saat TCA düzeyi  
D)Refraktör hipotansiyon 
E)Ektopik atriyal taşikardi 
 
39- Aşağıdaki hastalıkların hangisinin kalıtımında genomik imprinting mekanizması 
tanımlanmamıştır? 
A)Prader-Willi Sendromu 
B)Angelman Sendromu 
C)Di george sendromu 
D)Beckwith-Weidemann Sendromu 
E)Silver-Russell Sendromu 
 
40- Aşağıdaki çocuklardan hangisinin gelişme geriliği açısından değerlendirilmesi gerekir?  
A) İki küp ile kule yapabilen 12 aylık bebek  
B) Yirmi kelime dağarcığı olan 4 yaşındaki çocuk  
C) Sembolik oyunlar oynayan 4 yaşındaki çocuk  
D) Bir eli tutarak yürüyen 14 aylık bebek  
E) Yabancıları gördüğünde ağlayan 8 aylık bebek 
 
41- Aşağıdaki çocuklardan hangisinde fiziksel istismar olasılığı en fazladır?  
A)24 aylık tek avuç içinde yanık olan çocuk 
B)30 aylık koroziv madde içen çocuk 
C)2 aylık yataktan düşme öyküsü ile getirilen bilinci kapalı bebek 
D)20 aylık diz ve dirseklerinde farklı evrelerde ekimozu olan çocuk 
E)6 aylık gluteal bölgesinde mor lekeler olan bebek 
 
42- Sekiz aylık myoklonik konvulsiyonları olan bir bebekte en olası vitamin eksikliği 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Tiamin eksikliği 
B) Pridoksin eksikliği 
C) Pantotenik asit eksikliği 
D) Folat eksikliği 
E) Askorbik asid eksikliği  
 
43- Aşağıdakilerden hangisi Tip 4 hipersensitivte reaksiyonuna örnek olarak verilemez? 
a)PPD reaksiyonu 
b)Kontakt dermatit 
c)SLE 
d)Steven Johnson Sendromu 
e)Akut jeneralize egzantmetöz püstülozis 
 



 
44- 8 yaşında erkek hasta öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuruyor. Şikayetlerinin 
özellikle son 3 ayda artığını belirten hastanın bireysel veya ailesel atopi öyküsü saptanmıyor. 
Fizik muayenesi normal olan hastanın solunum fonksiyon testi aşağıda yer almaktadır. Bu 
hastada öncelikli tanınız aşağıdakilerden hangisidir? 
a)Astım 
b)Laringomalazi 
c)Ekstratorasik kitle 
d)İntratorasik kitle 
e)Vokal kord disfonksiyonu 
 
 
45- Atopik dermatit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a)Erken çocukluk döneminde ekstansör, ileri yaşlarda fleksör bölgelerde görülür 
b)Büyük çoğunluğu çocukluk döneminde başlar. 
c)Atopik dermatitli hasaların %70’inde besin alerjisi eşlik eder 
d)Flaggrin gen mutasyonu olan hastalarda daha ağır seyreder 
e)Bireysel veya ailesl atopi öyküsü genellikle vardır 
 
46- Üç yaşından küçük ve tekrarlayan “wheezing” öyküsü veren aşağıdaki çocuk hastaların 
hangisinde inhale steroid ve/veya lökotrien antagonistleri ile profilaktik tedavi 
başlanmamalıdır? 
 a)Annesi astım olan çocuk 
b)Atopik egzeması olan çocuk 
c)Prematür doğum öyküsü olan çocuk 
d)Allerjik nezlesi olan çocuk 
e)Aeroallerjen duyarlılığı olan çocuk 
 
47- Aşağıdakilerden hangisi durumda primer immün yetmezlik olasılığı akla gelmelidir? 
a.Yılda altı kez ÜSYE 
b.Son bir yılda geçirilmiş bir pnömoni 
c.Son 1 yılda Pneumosistis Jirovecci ile pnömoni öyküsü 
d.Son bir yılda iki kez akut seröz otitis media 
e.1 aylık bebekte 2-3 gün süren ve geçen oral monalizais öyküsü 
 
 



48- Aşağıdakilerden hangisi B hücre yetmezliği düşünülen bir hastada yapılacak tetkikler 
arasında öncelikli yer almaz? 
a)İmmünglogulin A,G,M ölçümü 
b)İzohemagglutinin ölçümü 
c)Kandida deri testi 
d)Aşı antikor cevabı 
e)Lenfosit alt grup tayini 
 
49- “Ağır Kombine İmmün Yetmezlik” ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?  
a)Lenfositoz önemli bir bulgudur. 
b)Viral enfeksiyonlara yatkınlık beklenmez 
c)Sadece T veya B hücreleri etkilenir.  
d)Maternal lenfosit engraftmanı görülür.  
e)BCG aşısı önemli bir komplikasyona yol açmaz 
 
50- 1 yaşında erkek hasta tekrarlayan pnömoni ve gelişme geriliği ile getiriliyor. Laboratuar 
incelemelerinde nötropeni, izohemagglutininlerde yükseklik saptanan hastanın balgam 
kültüründe P. Carini üremesi saptanıyor. Ig G ve A düzeyleri düşük M düzeyi yüksek saptanan 
vakada öncelikli tanınız nedir? 
a)Hiper IgM sendromu 
b)Di-George sendromu 
c)Chediak-Higashi sendromu 
d)Yaygın değişken immün yetmezlik 
e)X’e bağlı lenfoproliferatif sendrom 
 
51- Aşağıdakilerden hangisi siklik kusma için yanlıştır? 
a)Tanı için son 6 ayda en az 2 paroksismal kusma atağı  yeterlidir. 
b)Her atakta farklı semptom grubunun olması beklenir 
c)En az bir saat süre ile saatte 4 veya daha fazla kusma siklik kusma şüphesi uyarmalıdır. 
d)Ataklar arasında bazal sağlık düzeyine dönme 
e)Hastaların 1. derece akrabalarında migren sıktır. 
 
52-Aşağıdaki bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur? 
I.Kampilobakter enfeksiyonunun akut formu apendisiti, kronik formu inflamatuvar bağırsak 
hastalığını taklit edebilir. 
II.Akut ishal sırasında, hangi serotipi olursa olsun Salmonella tespit edildiğinde antibiyotik hızla 
başlanmalıdır. 
III.Guillain-Barre sendromu gelişimi Kampilobakter enfeksiyonu ile ilişkilendirilmiştir. 
IV.Psödomembranöz enterokolitte ilk tedavi seçeneği vankomisin olmalıdır. 
V.Cryptosporidium sadece immün yetmezliği olanlarda uzamış ishal tablosuna neden olur. 
VI.Erken antibiyotik tedavisi HÜS gelişimini önler. 
a)I-II-V-VI 
b)I-IV-V 
c)II-IV-VI 
d)I-III 
e)III-V-VI 
 



53-Helicobacter pylori testleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur? 
a)Üre nefes testi pozitif saptanan tüm bireyler tedavi edilmelidir. 
b)Spesifisitesi en yüksek test Helicobacter pylori’nin kültürde üretilmesidir. 
c)Küçük çocuklarda en güvenilir invaziv olmayan test serum Helicobacter IgG’dir. 
d)İnvaziv olmayan testlerin üstünlüğü antibiyotik ve PPI kullanımından etkilenmemeleridir. 
e)Dışkıda Helicobacter pylori antijen testinin güvenilirliği düşüktür. 
 
54-Aşağıdakilerden hangisi ekstrahepatik kolestaz nedeni değildir? 
a)Safra taşı 
b)Safra kanal perforasyonu 
c)Koledok kisti 
d)Alagille Sendromu 
e)Ekstrahepatik biliyer atrezi 
 
55-Aşağıdakilerden hangisi fulminan hepatik yetmezlikte kötü prognoz kriteri değildir? 
a)INR>4 
b)Transaminaz değerlerinin normalin 50 katından fazla oluşu 
c)Çoklu organ yetmezliği gelişmesi 
d)Evre 4 ensefalopati 
e)Süt çocukluğu döneminde olma 
 
 56-Aşağıdaki durumlardan hangisi kolelitiyazis ile ilişkili değildir?  
a)Kronik hemolitik hastalık  
b)Kistik fibrozis  
c)Viral hepatit  
d)Uzun süreli parenteral beslenme  
e)Obezite  
 
57-2 yaşında erkek hasta hamburger yeme öyküsü olan sonrasında     tekrarlayan kanlı ishali , 
oral alımı yetersiz olan hastanın acil servise başvurduğu , tam kan sayımında trombositopenisi, 
oligürisi olan hastada aşağıdaki klinik tablolardan hangisi en olasıdır?  
A)Prerenal böbrek yetmezliği  
B)Hipovolemik şok  
C)Renal böbrek yetmezliği  
D)Post renal başlayıp renale dönen akut böbrek yetmezliği 
E)Prerenal başlayıp renale dönen akut böbrek yetmezliği  
 
58-Aşağıdakilerden hangisi Akut tübüler nekroza bağlı böbrek yetmezliği ile uyumlu değildir?  
A)İdrar Na 30 mEq/L den fazladır. 
B)Fraksiyone Na itrahı   % >1 
C)İdrar osmolalitesi <350 mOsm/kg 
D)İdrar kreatinin / plazma kreatinin >40 
E)Serum osmolalitesi > 280 mOsm/kg 
 
 
 



59-Aşağıdaki üriner sistemi taşları ve idrar mikroskopisindeki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır.  
A)Sistinüri-- Altıgen 
B)Sitrivüt—Geyik boynuzu 
C)Kalsiyum oksalat --- Mektup zarfı 
D)Ürik asit—Oval 
E)Ksantin taşı—yıldız 
 
60-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre akut böbrek hasarında daha erken bir 
biyobelirteçtir? 
A) Kreatinin 
B) IL-18 
C) Sistatin C 
D) KIM-1 (Kidney injury molecule) 
E) NGAL (Neutrofil gelatinase-associated lipokalin) 
 
61-16 yaşında kız hasta, parmak eklemlerinde ağrı, soğukta morarma bulgularının olması 
üzerine Reynaud Fenomeni tanısı ile polikliniğe başvuruyor. Fizik muayenesinde parmak 
cildinde sıkılaşma ve incelme, yüzde telenjiektazik değişiklikler saptanıyor. Son zamanlarda 
mide yanması yakınması mevcut. Bu duruma sahip bir hastada, tanı koymak için gerekli 
otoantikor aşağıdakilerden hangisidir?  
A. Anti-Jo 1 antikoru  
B. Anti-histon antikoru  
C. ANA  
D. Anti-Scl70- antikoru  
E. RF 
 
62-3 yaşında kız hasta 4 gündür devam eden ateş ağız içinde ve dudaklarda kızarıklık, el ve 
ayaklarda ödem , boyunda lenfadenopati yakınması ile acil servise başvuruyor, antibiyotik 
tedavisi başlanan hastanın izlemde el ve ayaklarında döküntü ve soyulma tespit edilmiştir Bu 
hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  
A. Mikroskopik PAN  
B. 5. Hastalık 
C. Kawasaki hastalığı  
D. Kızıl  
E. Cogan sendromu 
 
63-Aşağıdakilerden hangisi Henöch - schönlein purpurası için doğru değildir? 
 A. Tekrarlama özelliğine sahiptir  
B. F XIII eksikliğine bağlı hedef organlarda kanama vardır.  
C. Böbrek mezengiiumunda IgA birikimi gözlenir.  
D. Trombositopenik palpabl purpura gözlenir  
E. İnflamatuar göz hastalığına neden olabilir. 
 
 



64-6 aylık rutin aşılama takviminin uygulanmasıdan sonra 7 gün süren ateş , karın ağrısı atakları 
ve lenfadenopati gelişen hastada hangi enzimi kodlayan gende defekt olma olasılığı en 
fazladır? 
 A. Ankrin  
B. HMG co Liyaz  
C. Mevolanat Kinaz 
 D. Krioprin  
E. Pirin  
 
65-Aşağıdakilerden hangisinin juvenil dermatomiyozitte gözlenmesi en az olasıdır?  
A. Eritema multiforme  
B. Gowers belirtisi  
C. Lipodistrofi  
D. Eklem yerlerinde papül 
 E. Kalsinozis   
 
66-30 hafta prematüre bir yenidoğan preterm eylem nedeni ile acil sezeryana alınıyor, doğum 
salonunda inlemeli solunum, retraksiyonları olan hasta hood ile O2 ile solutulurken O2 ihtiyacı 
devam etmektedir, bu hastanın yönetiminde bundan sonra en uygun aşama aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A)IV deksametazon verilmesi 
B)Ampsilin , gentamisin tedavisi başlanması 
C)IV tolazolin verilmesi 
D)CPAP ile solutulması 
E)Entübe edilerek , sürfaktan verilmesi 
 
67-4 günlük 1500 gr erkek yenidoğan respiratuar distress sendromu nedenli mekanik 
ventilatörle solutulduktan sonra ekstübe ediliyor,  izleminin 24. Saatinde nabız bazıncında 
genişleme,  hipoksi ve hiperkarbi meydana gelmiştir, aşağıdakilerden hangisi bu çocuğun 
yönetiminde en  uygundur? 
A)İndometazin uygulaması 
B)Kafein sitrat tedavisi 
C)Prostoglandin E2 uygulaması 
D)Endotrakeal entübasyon 
E)CPAP ile solutulması 
 
68-Aşağıdakilerden hangisi anne sütü sarılığı ile ilgili olarak doğru değildir? 
A)Tam olarak nedeni bilinmemektedir 
B)Anne sütü kesildiğinde 24 saat içinde billüribin değerlerinde düşme gözlenir. 
C)Sıklıkla 2 haftalıktan sonra gözlenir 
D)Kern ikterusa neden olabilir. 
E)Anne sütü sarılığı geliştiğinde anne sütü ile birlikte formül mama ile beslenme başlanır. 
 
 
 
 
 



69-Aşağıdakilerden hangisinde  yenidoğan döneminde APNE olma olasılığı en fazladır? 
A)Hiperkalsemi 
B)GÖR 
C)Organik asidemi 
D)Hiperglisemi 
E)Sempatik uyarı 
 
70-Aşağıdaki matenal ilaç fetüs üzerine etkileri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?  
A)Hipertermi---- spina bifida 
B)Vitamin D ----  supravalvular aort darlığı 
C)Fenitoin    ----  nöroblastom 
D)Statinler   ----- cutis laxa sendromu 
E)Tiyazidler ----- neoonatal trombositopeni 
 
71-Aşağıdakilerden hangisi Fetüsta Oligohidroamnioza neden olmaz?  
A)Amnion nodozum 
B)İndometazin 
C)İntestinal psödoobstrüksiyon 
D)Kistik adenomatoid malformasyon 
E)Pulmoner hipoplazi 
 
72-Aşağıdakilerden hangisi prematüre bir bebekte ROP gelişmesine neden olan risk faktörleri 
arasında yer almaz?  
A)Eritropoetin tedavisi 
B)Alkalozis 
C)A vitamini eksiklği  
D)Aşırı aydınlatma  
E)Anemi  
 
73-AV-tam bloğu olan bir yenidoğanda aşağıdaki kalp hastalıklarından hangisinin olma olasılığı 
en  fazladır?  
A) Ebstein anomalisi 
B) D-TGA (Büyük arter transpozisyonu) 
C) Aort korktasyonu 
D) L-TGA (Düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu) 
E) Endokardiyal yastık defekti 
 
74-Aşağıdakilerden hangisi mitral valv prolapsusu ile ilgili olarak doğru değildir?  
A) Mitral valv prolapsusu prematüre ventiküler kontraksiyonlara neden olabilir. 
B) Mitral  valv prolapsusunun pektus ekskavatum, marfan sendromu, osteogenezis 
imperfecta, ehler danlos sendromu ile birlikteliği vardır. 
C) Konjenital olmasına rağmen adolesan yada yetişkinlik dönemine kadar bulgu vermeyebilir. 
D) Dental işlemlerden önce antibiyotik profilaksisi uygulanması gerekir. 
E) Kalbin preloadu arttıkça mitral valv prolapsusunun şiddeti azalır.  
 
 
 



75-Aşağıdakilerden hangisi Wolf parkinson white sendromu ile ilgili olarak doğru değildir?  
A) Kısa PR intervali vardır. 
B) Aksesuar yolak sebebiyle meydana gelir 
C) Ani ölüme neden olabilir. 
D) Supraventriküler taşikardi epizotlarına neden olabilir. 
E) Taşikardi esnasında tipik EKG bulguları ve delta dalgaları görülür. 
 
76- Aşağıdakilerden hangisi paroksismal nokturnal hemoglobuniri için doğru değildir? 
A) PNH bağlı tromboz ve tromboembolik olaylar meydana gelebilir. 
B) Splenoktominin tedavide yeri yoktur. 
C) Kronik intravaskuler hemoliz nookturnal ve sabah hemoblobuniriden daha fazla gözlenir. 
D) AML ye ilerleyebilir. 
E) Lökopeni ve trombositopeni görülmez 
 
77- Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği anemisi laboratuar bulguları ile ilgili olarak doğru 
değildir?  
A) Serbest eritrosit protoporfini artar 
B) Serum transferrin reseptör düzeyi artar 
C) Transferrin saturasyonu azalır  
D) Hepsidin düzeyi azalır 
E) Hemosiderin düzeyi artar 
 
78-Orak hücreli anemi taşıyıcılığında Hb S değeri <%40, tam kan sayımı normal ve Hb A1 >% 
50 dir, aşağıdakilerden hangisi bu durumda gelişebilecek komplikasyonlardan biri değildir? 
A) Egzersizle birlikte ani ölüm 
B) Hematüri, proteinüri 
C) Yüksek irtifada splenik rüptür 
D) Hepatoblastom 
E) Gözde hifema  
 
79-3 yaşındaki bir çocukta tekrarlayan ishal yakınması ile başvurduğu poliklinikte pansitopeni 
tespit edilmiştir, metafizyel displazi tespit edilen bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Fanconi aplastik anemisi 
B) Pearson sendromu 
C) Costmann sendromu 
D) Schwachman-diamond sendromu 
E) Amegakaryositik trombositopeni  
 
80-Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde trombositlerin adezyon ve agregasyonu bozulmuştur ? 
A)Glanzman trombastenisi 
B)Bernard- solier sendromu 
C)FXII eksikliği 
D)Gri platelet sendromu 
E)Von willebrand hastalığı 
 


