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DAHİLİYE YANDAL DENEME 2021-2 
 
1. Otuz dokuz yaşında erkek hasta üç gündür devam eden göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmaları 
ile acil servise başvuruyor. Göğüs ağrısının 10-15 dk sürüp geçtiğini ifade ediyor. Fizik muayenesinde 
arteriyel kan basıncı 165/95 mmHg, nabız 105/dk bulunuyor ve dinlemekle kalpte S4 duyuluyor. Her 
iki hemitoraks bazalde krepitan raller ve sağ sinüs kapalı olarak bulunuyor. Teleradyografide 
kardiyotorasik indeks kalp lehine artmış ve sağ sinüste plevral efüzyon saptanıyor. Çekilen EKG’de 
sol aks sapması ve DII, DIII, AVF’de 3 mm ST çökmesi saptanıyor. Ekokardiyografide sol ventrikül 
hipertrofisi, orta derecede derecede mitral yetersizliği ve ejeksiyon fraksiyonu %41 olarak 
bulunuyor.  
Bu hastanın tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A) Tuzsuz diyet verilmelidir. 
B) Hipertansiyon tedavisinde beta blokerler tercih edimelidir. 
C) Kalp yetersizliği için ACE inhibitörleri verilmelidir. 
D) Aspirin, heparin ve trombolitik tedavi başlanmalıdır. 
E) Antianjinal olarak nitratlar paranteral veya oral verilebilir.  
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi beta bloker ilaç kullanımı için bir kontrendikasyon olarak 
değerlendirilmemelidir?   
A)  Ağır sinüs bradikardisi olanlar (nabız dakika sayısı 35-40‘ın altında)  
B)  Presenkop/ senkop geçiren ve EKG‘de 2:1 atrioventriküler blok saptananlar  
C)  Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kompanse kalp yetersizliği olanlar   
D)  Atrioventriküler tam bloğu olanlar  
E)  Allerjik astım bronşiyalesi olanlar 
 
3.  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. 
 
4. 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 
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5. Yirmi beş haftalık gebe olan 30 yaşındaki kadın hasta, 1 saattir devam eden çarpıntı şikâyeti ile 
başvuruyor. Öyküsünde senkop veya presenkop tanımlamıyor. Fizik muayenede kan basıncı 100/70 
mmHg ölçülüyor. Çekilen EKG’de 170/dakika hızında, dar QRS kompleksli supraventriküler taşikardi 
saptanıyor. Vagal stimülasyona yanıt alınamıyor. 
Bu hastada ritmi, medikal olarak düzeltmek için ilk tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır? 
A. Verapamil  
B. Atenolol 
C. Adenozin  
D. Amiodaron 
E. Propafenon 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi SCORE risk katmanında en yüksek riski gösteren hasta profiline uymaz? 
A) Geçirilmiş MI  
B) Geçici iskemik atak öyküsü 
C) Karotis USG plak olması 
D) GFR 30 ml/dk altı olan KBH 
E) Hedef organ hasarı veya major risk faktörü olmayan DM 
 
7. Statin kullanan hastaların takibi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Rutin KCFT takibi önerilmez. 
B) Hastalarda KCFT 3 kat üzeri artışta kesilip, 4-6 hafta sonra takip edilir. 
C) Hastada CK 10 kat üzeri artışta statin kesilmelidir. 
D) CK 10 kat altı artışta semptom yoksa statin devam edilebilir. 
E) KC toksisitesi gelişenlerde simvastatin 80 mg 1x1 iyi bir seçenektir. 
 
8. Beş gün önce akut inferior miyokart enfarktüsü sonrası primer koroner anjiyoplasti yapılan 70 
yaşındaki erkek hastada, sorunsuz bir izleme dönemi geçirilirken aniden şiddetli epigastrik ağrı ve 
nefes darlığı şikâyetleri başlıyor. Fizik muayenede sternumun solunda 3° - 4°/6° şiddetinde 
holosistolik üfürüm duyuluyor ve tril alınıyor. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Mezenter embolisi 
B. Papiller adele rüptürü 
C. Serbest duvar rüptürü 
D. Ventriküler septum rüptürü 
E. Sinüs valsalva rüptürü 
 
9. Omuz ağrısı ile gittiği sağlık kuruluşunda, yapılan tetkiklerinde kan şekerleri yüksek bulunan 34 
yaşındaki kadın hastanın, tanısının konmasında mutlak belirleyici olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ailede diyabet oykusu olması 
b) HbA1c duzeyi 
c) Anti-GAD 
d) Vucut kitle indeks 
e) İnsulin düzeyi 
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10. Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden değildir? 
a) Lipogenez 
b) Glikogenez 
c) Glikoneogenez 
d) Lipoliz inhibisyonu 
e) Proteogenez 
 
11.Klinefelter sendromuyla ilgili yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Klasik formda karyotip 47 XXY olup sıklığı 1/500’dur. 
b) 46 XY+47 XXY, 48 XXYY ve 48 XXXY şeklinde mozaik formları olabilir. 
c) Testis yetersizliğinin en sık konjenital nedenidir ve azospermiyle seyreder. 
d) Testis biyopsisi yapıldığında hiyalinize tubuller ve Leydig hucre hipoplazisi görülür. 
e) İnfertilite ve jinekomasti sıktır. 
 
12.Emzirmediği halde postpartum galaktore ve amenoresi olan, yapılan pelvik ultrasonografide 
utero-ovaryan atrofi saptanan hastadaki olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Li-Fraumeni sendromu 
b) Kleine-Levin sendromu 
c) Chiari-Frommel sendromu 
d) Alstrom-Hallgren sendromu 
e) Babinski-Froehlich sendromu 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bireylerde büyüme hormonu salınımını arttırmaz ? 
a) Hipoglisemi 
b) Dopamin agonistleri 
c) Ostrojen 
d) TRH 
e) Hiperaminoasidemi 
 
14.Aşağıdaki ilaçların hangisi paratiroidleri etkileyerek hiperkalsemi yapar? 
a) Tiyazid grubu diuretikler 
b) Vitamin A 
c) Vitamin D 
d) Lityum 
e) İki değerli iyonlar 
 
15.Sülfonilüre olmayan ve insülin salgısını uyaran aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Klorpropamid 
b) Tolazamid 
c) Glimepirid 
d) Tolbutamid 
e) Nateglinid 
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16.Palmar ve tuberoerüptif ksantomlar, koroner arter ve periferik arter hastalıklarıyla seyreden 
lipoprotein metabolizma hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ailevi disbetalipoproteinemi 
b) Ailevi hiperkolesterolemi 
c) Ailevi hepatik lipaz eksikliği 
d) Lipoprotein lipaz eksikliği 
e) Ailevi apolipoprotein C-II eksikliği 
 
17. Tip 1 Diabetes Mellitus seyrinde, normal insülin salınım fazında ilk değişiklik gösteren laboratuvar 
bulgusu hangisidir? 
a) Adacık hucre antikor pozitifliği 
b) Adacık hucre yuzey antijenlerine karşı antikor pozitifliği 
c) HLADR3 DR4 birlikteliği 
d) GAD 65 pozitifliği 
e) OGTT değişikliği 
 
18.Aşağıdakilerden hangisinde hiperkalsemi olmaz? 
a) Primer hiperparatiroidi 
b) A vitamini entoksikasyonu 
c) Kemik metastazlı tumorler 
d) D vitamini entoksikasyonu 
e) Sekonder hiperparatiroidi 
 
19.Endokrin osteoporoz aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülmez? 
a) Cushing Sendromu 
b) Hipertiroidizm 
c) Hiperparatiroidizm 
d) Hiperaldosteronizm 
e) Hiperprolaktinemi 
 
20.Plazmada en fazla kolesterol taşıyan lipoprotein hangisidir? 
a) VLDL 
b) LDL 
c) IDL 
d) HDL 
e) Şilomikron 
 
21.MODY Diyabet için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) MODY 1, 20. kromozom uzerinde Hepatosit nükleer faktor 4 α’da mutasyon ile karakterizedir. 
b) MODY 2, 7. kromozom uzerinde glukokinaz gen mutasyonu ile karakterizedir.  
c) MODY 3, 20. kromozom uzerinde Hepatosit nükleer faktor 4 α’da mutasyon ile karakterizedir. 
d) MODY 5, 17. kromozom uzerinde Hepatosit nükleer faktor 1 β’da mutasyon ile karakterizedir.  
e) MODY 4, 13. kromozom uzerinde İnsulin promoter faktor-1’de mutasyon ile karakterizedir. 
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22.Aşağıdaki sulfonilüre reseptörlerinden (SUR) hangisi pankreas beta hücresinde bulunmaktadır? 
a) SUR-1 ve 3 
b) SUR-2A 
c) SUR-2B 
d) SUR-1 
e) SUR 2A ve 2B 
 
23. Aşağıdaki hormonlardan hangisi yağ dokusundan sekrete edilmemektedir? 
a) Adipsin 
b) Leptin 
c) Ghrelin 
d) Adiponektin 
e) Agouti 
 
24. Primer ve sekonder immün yanıtın ayırt edilmesinde kullanılan IgG avidite testlerinin amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) IgG antikorlarının IgM’ye göre üstünlüğünü ölçmek 
b) IgG antikorlarının kantitasyonunu yapmak 
c) IgG antikorlarının total antikorlara oranını hesaplamak 
d) IgG antikorlarının antijenle bağlanma kuvvetini saptamak 
e) IgG antikorlarının diğer antikor tipleriyle yarışmasını sağlamak 
 
25. Aşağıdaki virus-antiviral ilişkilerinden hangisi yanlıştır? 
a) CMV/Foskarnet 
b) HSV/Pensiklovir 
c) HIV/İndinavir 
d) VZV/Zanamivir 
e) HBV/Adefovir 
 
26. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi konsantrasyonla ilişkili bakterisidal etki (ilaç dozu arttırılınca 
bakterisidal etkinin artması) gösterir? 
a) Vankomisin 
b) Kinolonlar 
c) Sefalosporinler 
d) Penisilin 
e) Teikoplanin 
 
27.Tetanoz aşılaması hakkında güvenilir bilgi alınamayan hastaların temiz minör yaralanmasında 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi önerilir? 
a) Tetanoz aşısı 
b) Tetanoz immünglobulini (TIG) 
c) Tetanoz aşısı+TIG 
d) Tetanoz profilaksisine gerek yoktur. 
e) Üç gün süre ile amoksisilin klavulanat verilir. 
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28. Sıvı maddeleri 58-60ºC’ye ısıtıp oda ısısına soğutup bekleterek birkaç günde sterilize etme 
esasına dayanan sterilizasyon yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pastörizasyon 
b) Filtrasyon 
c) Tindalizasyon 
d) UHT 
e) Yüksek düzey dezenfeksiyon 
 
29. Klorokine dirençli falsiparum sıtmasının tedavisinde hangisi kullanılmaz? 
a) Kinidin 
b) Doksisiklin 
c) Primakin 
d) Primetamin-sulfadoksin 
e) Klindamisin 
 
30.Antitüberküloz ilaçlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 
a) Dormant bakterilere en etkili ilaç rifampisindir. 
b) Çoklu ilaç direnci ortaya çıkmasında en önemli neden tedavinin yarım bırakılmasıdır. 
c) Etambutol bakteriyostatik etkili bir antitüberküloz ilaçtır. 
d) Streptomisin sadece aktif çoğalan basillere etki gösterir. 
e) Pirazinamid makrofaj içinde yavaş çoğalan basillere etkilidir. 
 
31. Pulmoner emboli tanısında, aşağıdaki durumların hangisinin varlığı D-dimer yüksekliğinin 
tanıdaki spesifitesini düşürmez?  
A) Gebelik  
B) Travma  
C) Diabetes mellitus  
D) Postoperatif dönem  
E) Malignite varlığı 
 
32. Hipersensitivite pnömonisi radyolojisinde aşağıdakilerden hangisi beklenmez?  
A) Akciğer grafisinde yamalı görünüm  
B) Nodüller plevra ve bronkovasküler dallanmaları tutar.  
C) Çok sayıda sınırları belirsiz nodüller 
D) Buzlu cam görünümü, mozaik patern  
E) İleri evrelerde fibrozis 
 
33. Aşağıdakilerden hangisi ABPA’nın en belirgin klinik özelliğidir?  
A) Cinsiyet ayrımı olmaması  
B) Sıklıkla subfebril ateş, wheezing, bronşiyal hiperreaktivite, hemoptizi ya da prodüktif oksürük 
görülmesi  
C) Kahverengimsi siyah ekspektorasyon bulunması  
D) Astımın varlığı  
E) Astımlı bir hastada hemoptizi, kahverengimsi siyah mukus tıkaçlarının ekspektorasyonu ve 
akciğerde opasite olması 
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34. Aşağıdaki durumların hangisi Hb’in oksijene olan afinitesini azaltır (Ayrışım eğrisini sağa kaydırır)? 
A) CO  
B) Asidoz  
C) Alkaloz  
D) Hipotermi  
E) Beklemiş kan transfüzyonu 
 
35. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi en fazla ilaca bağlı BOOP tablosu yapar?  
A) Amfoterisin  
B) Amiodaron  
C) Siklofosfomid  
D) Metotreksat  
E) Busulfan 
 
36. 4 L/dk’dan nazal kanülle oksijen verilen bir hasta ne kadarlık bir FiO2 (%) ile solutuluyordur? 
A) % 24 
B) % 28 
C) % 36 
D) % 40 
E) % 42 
 
37. Antihistaminik tedaviye dirençli kronik spontan ürtikerli hastaların tedavisinde kullanılan anti 
IgE-humanize monoklonal antikor yapısında olan ajan aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Tocilizumab  
B) Secukinumab  
C) İnfliximab  
D) Omalizumab  
E) Adalimumab  
 
38. Hücrelerin özgül olarak dokulara yönlenmelerinde, birbirlerini tanımalarında, embriyogenez, 
hücre büyümesi, hücre farklılaşması ve inflamasyon gibi olguların düzenlenmesinde görev alan 
yapılar aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Kompleman  
B) Adhezyon molekülleri  
C) Lizozimler  
D) Sitokinler  
E) Enzimler 
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39. 34 yaşında kadın hasta son 3 aydır giderek artan non prodüktif öksürük ve efor dispnesi şikayeti 
ile başvuruyor. Önceden astım tanısı veya solunumsal bir şikayeti olmayan hastanın son 6 aydır bir 
hayvanat bahçesinde kuş ve sürüngenlerin bulunduğu kafeslerin temizliğini yaptığı öğreniliyor. Fizik 
muayenesinde 37.7 °C ateş, %95 Oksijen saturasyonu saptanıyor, ral duyulmuyor, siyanoz veya 
klubbing görülmüyor. PAAC grafisi normal olan hastanın YRBT (HRCT)’sinde alt loblarda diffüz buzlu 
cam dansitesi ve sentrilobuler nodüller saptanıyor. Transbironşiyal biyopside plazma hücreleri, 
lenfositler, yer yer eozinofiller ve non-kazeifiye granülomlar saptanıyor. Bakteriyel, viral ve fungal 
bütün kültür ve serolojik testleri negatif geliyor. 
En olası tanı ve ilk seçenek tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aspergillozis - Vorikonazol 
B) G551D Kistik Fibrozis – Ivakaftor 
C) Sarkoidosis - Metotreksat 
D) Psittakozis - Tetrasiklin 
E) Hipersensitivite pnömonisi – Sistemik steroidler ve etkenden uzaklaşma 
 
40. Gut hastalığı tedavisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A. Dirençli gut atakları varlığında peglotikaz kullanılabilir. 
B. Akut atak tedavisinde yüksek doz kolşisin tedavisinin düşük doz kolşisine belirgin üstünlüğü 
gösterilememiştir. 
C. Kolşisin dozu glomerüler filtrasyon hızına (GFH) göre ayarlanmalıdır. 
D. Atak öncesi dönemde başlanmış allopurinol tedavisi kesilmemelidir. 
E. Allopurinol ve febuksostat kontraendike ise probenesid kullanımı da kontrendikedir. 
 
41. Enteropatik artritle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A. Aksiyel tutulum Crohn hastalığında ülseratif kolite oranla daha sıktır. 
B. Aksiyal tutulum ankilozan spondilite benzer olup sindesmofit ve radyolojik görüntüde bambu 
kamışı oluşturma eğilimindedir. 
C. Periferik artrit ülseratif kolitte Crohna göre daha yüksek oranda beklenir. 
D. Sakroileit bilateraldir. 
E. HLA-b27 pozitifliği ve üveit sıklığı ankilozan spondilite oranla daha düşük sıklıktadır. 
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42. 39 yasında kadın hasta yaklasık 2,5 aydır küçük eklemlerde ağrı ve bu yakınmalarının 
baslamasından bir ay sonra diz üstünden baslayan her iki bacakta deriden kabarık kızarıklıklar 
nedeniyle gittiği dış merkezlerce birkaç ilaç kullanmasına rağmen bu ilaçların etkili olmaması ve daha 
sonra hastanın sağ ayagında güçsüzlük geliserek sağ ayak bilegini sürüyerek yürümeye başlaması 
üzerine tarafınıza başvuruyor. Hastanın yapılan sistem sorgulamasında agız kurulugu ve ara ara olan 
gözlerde yanma, batma hissi mevcut olup fizik muayenesinde el eklemlerinde hassasiyet, alt 
ekstremitelerde palpabl purpura ve sağda düşük ayak mevcut olduğu saptanıyor. Laboratuvar 
değerlendirmesinde akut faz reaktanları yüksek poliklonal hipergamaglobulinemi saptanan hastada 
ANA granüler paternde pozitif, anti-SS-A pozitif, ANCA negatif, anti-dsDNA ve anti-Sm negatif, 
komplemanlar normal, proteinüri ya da aktif idrar sedimenti saptanmıyor. EMG’de alt 
ekstremitelerde sensorimotor aksonal nöropati zemininde sağ peroneal sinirde patoloji saptanıyor. 
Akciğer ve lomber grafileri normal ve herhangi bir malignite bulgusu olmayan hastanın cilt biyopsisi 
lökositoklastik vaskülit ve sinir biyopsisi perinöral damarlar çevresinde lenfositik infiltrasyon, akson 
ve myelin kaybı ile uyumlu saptanıyor. Schirmer testi 3 mm ve tükrük bezi biyopsisinde chiskolm 
skor 4 olarak saptanıyor. Bu veriler ışığında bu hastada en olası tanınız nedir? 
A. PAN 
B. SLE 
C. RA 
D. Henoch schonlein purpurası 
E. Sjögren sendromu 
 
 
43. Ig A nefropatisi tanısıyla izlenen bir hastada, aşağıdakilerden hangisi immünsupresif tedavi 
uygulanması için en uygun durumdur?  
A) Nefrotik proteinüri  
B) Persistan hematüri  
C) Uzun süredir (>1 yıldır) yüksek kreatinin düzeyi  
D) Üst solunum yolu infeksiyonu sonrası hematüri gelişimi  
E) Kan basıncı kontrolünün güçleşmesi 
 
44. Aşağıdaki olgulardan hangisinde mutlak renal biyopsi endikasyonu yoktur?  
A) 42 yaşında, bacaklarda şişlik şikâyeti ile başvuran, kronik hastalık öyküsü olmayan, 24 saatlik 
idrarda 8 g/gün proteinürisi olan hasta  
B) 38 yaşında, 1 ay önceki kreatinin değerleri normal olan, idrarda azalma ve kırmızı idrar şikâyeti ile 
gelen ve kan basıncı 150/90 mmHg ölçülen ve kontrol kreatinin değerinde anlamlı progresyon 
görülen hasta  
C) 15 yıldır tip II DM tanısı olan, diyabetik retinopatisi olmayan, 24 saatlik idrarda 5 g/gün proteinüri 
saptanan hasta  
D) Acil servise hipertansiyon ile başvuran, 28 yaşında, kronik hastalık öyküsü olmayan, akut renal 
yetmezlik saptanan hasta  
E) 54 yaşında, renal taş operasyonu öyküsü olan ve aralıklı kırmızı renkli idrar çıkışı tarifleyen, 
proteinürisi olmayan, idrar sedimentinde monomorfik eritrositleri olan hasta 
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45. 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 
 
46. 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 
 
47. 67 yaşında bir erkek hasta renal kolik şikâyeti ile başvuruyor. Yatarak çekilen direkt karın 
grafisinde herhangi bir patoloji saptanmıyor. Tanısal amaçlı intravenöz pyelografi (IVP) yapılması 
planlanıyor.  
Aşağıdaki medikal durumlardan hangisi hastada kontrast nefropati gelişme riskini artırır?  
A) Hiperparatiroidi  
B) Hipervolemi  
C) Nefrolithiazis  
D) Hipernefroma  
E) Multiple myelom 
 
48. Aşağıdaki ağır metallerden hangisinin nefrotoksik etkisi bildirilmemiştir?  
A) Kurşun  
B) Kadmiyum 
C) Lityum  
D) Arsenik  
E) Bizmut 
 
49. Böbrek yetmezliği olan hastalarda aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi doz ayarlamadan 
kullanılabilir? 
a) Ofloksasin 
b) Sefotaksim 
c) Moksifloksasin 
d) Tetrasiklin 
e) Ampisilin 
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50. Aşağıdakilerden hangisi hipofosfatemi nedenleri arasında yer almaz? 
a) Akut solunumsal asidoz 
b) Magnezyum iceren antasid kullanımı 
c) D vitamini eksikliği 
d) Onkojenik osteomalazi 
e) Diabetik ketoasidoz 
 
51. Aşağıdaki hiponatremi nedenlerinden hangisinde total vücut sodyumu artmıştır?  
A. Minerelokortikoid eksikliği 
B. Ozmotik diürez 
C. Nefrotik sendrom 
D. Hipotiroidi 
E. Diyare 
 
52. Elli bir yaşında kadın hasta ani gelişen nefes darlığı ve plöretik göğüs ağrısı nedeni ile başvuruyor. 
Son iki aydır zaman zaman bacaklarında şişlik tanımlıyor. Göğüs muayenesinde sağ akciğer bazalinde 
solunum seslerinde azalma ve pretibial 3+ ödem saptanıyor. Tetkiklerinde kreatinin 1 mg/dl, TİTde 
4+ protein saptanıyor. ANA (-) bulunuyor. Glukoz ve kompleman normal.  PA akciğer grafisinde sağda 
minimal plevral effüzyon, ventilasyon perfüzyon sintigrafisinde aynı bölgede perfüzyon defekti 
saptanıyor. Bu hastada en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Wegener granülomatozu 
B) Goodpasture sendromu 
C) Membranöz glomerulonefrit 
D) IgA Nefropatisi 
E) Minimal lezyon hastalığı 
 
53. Otuz beş yaşındaki erkek hasta, özofagus varis kanaması nedeniyle acil servise getiriliyor. Fizik 
muayenesinde ayak parmaklarında şiddetli ağrının eşlik ettiği kızarıklıklar tespit ediliyor. Yapılan 
tetkiklerinde Portal ven trombozu ve splenomegali (18 cm) saptanıyor. Öyküsünden, 3 yıl önce geçici 
iskemik atak tanısıyla incelendiği öğrenilen hastanın hemogramında lökosit: 14.000/mm3, 
hemoglobin: 11,2 g/dL, MCV: 72 fL ve trombosit: 640.000/mm3 bulunuyor. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakiler den hangisidir? 
A) Kalıtsal trombofili 
B) Behçet hastalığı 
C) Miyeloproliferatif hastalık 
D) Paroksısmal noktürnal hemoglobinüri 
E) Antifosfolipid sendrom 
 
54. 77 yaşında bir kadın hasta halsizlik nedeniyle başvuruyor. Fizik muayenede organomegali 
saptanmıyor. Laboratuvar incelemelerinde lökosit:700 /mm3, trombosit: 40.000/mm3, hemoglobin: 
10.3 g/dl, ortalama eritrosit hacmi (MCV):117 fL olarak bulunuyor. Periferik yaymada blast yok, 
ancak kemik iliğinde %6 blast, nonlobule megakaryositler, nükleositoplazmik disosiasyon 
belirleniyor. Bu hasta için olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Akut lösemi 
B) Refrakter sitopeni ve multilineer displazi 
C) Kronik myelomonositer lösemi 
D) RAEB 



www.e-yandal.com 
 

E) 5q- sendromu 
 
55. İleri evre Hodgkin lenfomada aşağıdakilerden hangisi prognozu olumsuz etkiler?  
A) Kadın cinsiyet  
B) Yaşın < 45 olması  
C) Hemoglobin düzeyinin > 11g/dL olması  
D) Lenfosit sayısının < 600/mm3 olması  
E) Lökosit sayısının < 10 000/mm3 olması  
 
56. Aşağıdaki indolent lenfomalarda tedavi endikasyonlarından hangisi yanlıştır? 
A) İleri evre  
B) Bulky LAP  
C) Semptomatik hastalık 
D) Lokal kompresyon riski  
E) Hızlı hastalık ilerlemesi 
 
57. Orak hücre anemisinde görülen pulmoner bulgulardan hangisi yanlıştır? 
A) Akut göğüs sendromu  
B) Pulmoner hipertansiyon  
C) Anormal pulmoner fonksiyon testi  
D) İnterstitisyel akciğer hastalığı  
E) Plörezi 
 
58. Aşağıdakilerden hangisi yalancı serum kobalamin düşüklüğüne yol açmaz? 
A) Folat eksikliği  
B) Transkobalamin I eksikliği  
C) Aktif karaciğer hastalığı  
D) Multipl myeloma  
E) Yüksek doz vitamin C tedavisi 
 
59. Aşağıdaki durumlardan hangisinde serum ferritin düzeyi yükselmez? 
A) Sekonder hemokromatoz  
B) Herediter hemakromatoz  
C) Hepsidin direnci  
D) Atransferrinemi  
E) Hiperseruloplazminemi  
 
60. Aşağıdaki hiperkoagülabilite durumlarının hangisinde aktive parsiyel tromboplastin zamanı 
(aPTT) düzeyi uzamış olarak bulunur?  
A) Faktör V Leiden mutasyonu  
B) MTHFR mutasyonu  
C) Lupus antikoagülanı varlığı ve antifosfolipid sendromu  
D) Hiperhomosisteinemi  
E) Antitrombin III eksikliği  
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61. Hem T ve hem de B lenfositlerin eksprese ettiği antijen hangisidir? 
A) CD7  
B) CD19  
C) CD20  
D) cyCD22  
E) CD52 
 
62. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi yemekle birlikte alınabilir?  
 a) Pazopanib  
 b) Erlotinib  
 c) İmatinib  
 d) Lapatinib  
 e) Sorafenib  
  
63. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisi yüksek emetojenik kemoterapi rejimlerinde antiemetik 
olarak önerilmektedir?  
a) Risperidon 
b) Olanzapin  
c) Ketiapin  
d) Klorpromazin  
e) Aripiprazol  
 
64. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi ilişkili venöz tromboemboli riskini tahmin etmek için 
kullanılan Khorana skorlama sistemindeki risk faktörlerinden biri değildir?  
a) Primer tümör bölgesinin mesane olması 
 b) Kemoterapi öncesi trombosit sayısının 350.000 veya üstü olması  
 c) Kemoterapi öncesi hemoglobin değerinin 15 gr/dl veya üstü olması  
 d) Kemoterapi öncesi lökosit sayısının 11.000 veya üstü olması  
 e) Vücut kitle indeksinin 35 veya üstü olması  
  
65. Gastrointestinal stromal tümörler (GİST)’le ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Tümörün boyutu ve mitoz sıklığı en güvenilir prognostik faktörlerdir. 
b) Mide ve ince bağırsakta sık, özofagus ve kolonda seyrek görülürler. 
c) İğsi hücreli GİST, olguların %70 kadarını oluşturur. 
d) CD117 antijeni ile pozitif boyanma en karakteristik histokimyasal özellikleridir. 
e) Lokalize GİST’de primer tümörün çıkarılması ve çevresel lenf nodlarının yaygın diseksiyonu temel 
yaklaşım olmalıdır. 
 
66. Meme kanseri nedeniyle sağ mastektomi + aksiller lenf nodu diseksiyonu yapılan hastanın 
memede 3 ayrı odakta tümör saptanmış olup çapları 1,8 cm, 0,8 cm ve 0,6 cm olarak ölçülmüştür. 
Ondört lenf nodundan 3’ünde makroskobik metastaz 1 tanesinde izole tümör hücreleri izlenmişir. 
AJCC 8. edisyona göre bu hastanın T ve N kategorisi nedir?  
 a) T1N1  
 b) T2N1  
 c) T1N2  
 d) T2N2  
 e) T3N1  
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67. Aşağıdaki gen mutasyonlarından hangisi artmış meme kanseri riskiyle ilişkili değildir?  
a) ATM  
b) CDH1  
c) CDKN2A  
d) CHECK2  
e) PALB2  
  
68. Malign melanom tanısı konan 23 yaşında erkek hastanın geniş eksizyonel cilt biyopsisinde 
ülserasyon ve breslow kalınlığı 0,8 mm tespit edildi. Hastanın bundan sonraki yaklaşım ne olmalıdır?  
a) Takip 
b) Sentinel lenf nodu diseksiyonu 
c) PET bilgisayarlı tomografi  
d) Lokal radyoterapi  
e) BRAF mutasyon analizi  
 
69. Demans tanısı ile gelen yaşlı hastada aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılmasının önceliği 
yoktur? 
A) B12 vitamin düzeyi 
B) Kraniyal MR 
C) Parathormon düzeyi 
D) TSH düzeyi 
E) Serum elektrolit düzeyi 
  
70. Yaşlılarda kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hipertansiyon  
B) Diabetes mellitus 
C) Glomerütonefrit  
D) İntertisyel nefrit 
E) Vasküler hastalık 
 
71. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisinin primer biliyer siroz ile birlikteliği daha sıktır? 
a) Otoimmün tiroidit 
b) Skleroderma 
c) Hepatosellüler karsinom 
d) Renal tübüler asidoz 
e) Çölyak hastalığı 
 
72. Otoimmün pankreatit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Helicobacter pylori enfeksiyonu etiyolojide rol oynar. 
b) Histopatolojik olarak lenfoplazmatik infiltrasyon görülür. 
c) Akut başlangıçta sıklıkla ağrısız obstrüktif sarılık vardır. 
d) Serolojik olarak serum IgM seviyesi yükselmiştir. 
e) Safra yollarını tuttuğu zaman pankreas kanserini taklit eder. 
 
 



www.e-yandal.com 
 

73. Aşağıdakilerden hangisi motilin reseptör antagonizması yoluyla bulantı kusma tedavisinde 
etkilidir? 
a) Cinitaprid 
b) Metoklopramid 
c) Ondansetron 
d) Eritromisin 
e) Siklizin 
 
74. Hangi karaciğer lezyonuyla herediter hemorajik telenjektazi birlikteliği sık görülür? 
a) Hemanjiyom 
b) Karaciğer adenomatozisi 
c) Anjiyolipom 
d) Fokal nodüler hiperplazi 
e) Nodüler rejeneratif hiperplazi 
 
75. Antibiyotik ilişkili diyareler için aşağıda verilen şıklardan hangisi doğrudur? 
a) Büyük üçlüyü “imipenem, metronidazol, nafsilin’’ oluşturur. 
b) Antibiyotik ilişkili diyarelerin çoğunda C. difficile toksinine rastlanamaz. 
c) Psödomembranöz enterokolitin önemli bir kısmında C. difficile saptanmaz. 
d) Psödomembranöz enterokolitin tedavisinde metronidazol kullanılamaz. 
e) Psödomembranöz enterokolitin asıl etkeni S. Aureus’tur. 
 
76. Wilson hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Karaciğer bakır düzeyi artmıştır. 
b) Serum bakır düzeyi azalmıştır. 
c) Safrayla bakır atılımı azalmıştır. 
d) İdrarla bakır atılımı azalmıştır. 
e) Serum seruloplazmin düzeyi azalmıştır. 
 
77. Aşağıdakilerden hangisi herediter hemokromatozis için yanlış bilgidir? 
a) Dokuda aşırı demir birikimi ile karakterizedir. 
b) Erkeklerde kadınlardan daha sıktır. 
c) Kadınlar genellikle daha genç yaşta etkilenir. 
d) Genetik olarak C282Y mutasyonu vardır. 
e) Semptomatik hemokromatozisin alkol kullanımıyla ilişkisi yoktur.  
 
78. İdrar tahlilinde bilirubin pozitif, sklerası ikterik hastada aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
a) Otoimmün hemolitik anemi 
b) Viral hepatit B 
c) Crigler-Najjar Tip 1 
d) Gilbert Sendromu 
e) Talasemia 
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79. Aşağıdakilerden hangisi Helicobacter pylori’nin virulans-patojenite özelliklerinden biri değildir? 
a) Isı şok proteinleri 
b) Porinler 
c) Cag A 
d) Vac A 
e) Mip Proteini 
 
80. Yeni geliştirilen bir rutin laboratuvar testinde altın standart ile kıyaslanan sonuçlar aşağıdaki 
tablodaki gibi çıkmıştır. 

 
Bu sonuçlara göre bu yeni testin duyarlılığı yüzde kaçtır? 
a) 6 
b) 85 
c) 96 
d) 82 
e) 45 
 
 
 
 


