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PEDİATRİ YDUS DENEME SINAVI -2 
 
1-15 Yaşında erkek hasta hipertansiyonla başvuruyor. Ailede Baba ve büyükbabada inme öyküsü 
var. Laboratuvar değerlendirmesinde potasyum seviyesini 3.4meq / L. plazma renin aktivitesi 
baskılı ve aldosteron seviyesi yüksek bulunuyor. İdrar ve serum metanefrin ve katekolaminler 
düzeyleri normal olan hastanın Doppler ile renal USG ve Adrenal BT normal bulunuyor. 
Aşağıdaki testlerden hangisinin yapılması muhtemel tanı koymak için gereklidir? 
a. Kortizol-kortizon oranının ölçülmesi 
b. Normal salin ve deksametazon ile aldosteron baskılanma testi  
c. Mineralokortikoid reseptörünün dizilimi 
d. Adrenal venöz örnekleme 
e. Adrenal bezlerin MRG'Sİ 
 cevap b 
 
2- 4 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 
 
3-En sık görülen cinsel gelişim bozukluğu nedir? 
a. Gonadal disgenezi 
b. Kriptorşidizm 
c. Dax1'in duplikasyonu 
d. Konjenital adrenal hiperplazi 
e-Hipospadias 
Cevap: b 
 
4- 14 yaşında bir kız çocuğu primer amenore nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenesinde ailesine 
göre  boyu normalden uzun , Tanner 3 meme gelişimi var, kasık ve aksiller kıllanması yok. Aile 
öyküsünde teyzesinde  infertilitesi  olan hastanın tanısı için  yapılması  uygun olmayan  seçenek 
hangisidir? 
a. Aileye gecikmiş ergenliği  olduğu ilgili bilgi verilip,6 Ay bekleyip,yeniden değerlendirmesi 
önerilir 
b. pelvik ultrason ile iç genital yapılar değerlendirilir 
c. LH, FSH ve testosteronu ölçümü 
d. Karyotip tayini 
e-17OHP, DHEA-S,SHBG ölçümü 
cevap a  
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5- 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 
 
6- Çoklu Hipofiz hormon eksikliğine yol açan genetik anormalliklerden hangisi çoklu hormon 
yetersizliğine yol açmaz ?  
a. PROP1 gen mutasyonu 
b. HESX1 gen mutasyonu 
c. STAT5B gen mutasyonu 
d. LHX3 gen mutasyonu 
e. POU1F1 gen mutasyonu 
Cevap:c 
 
7- 8 Yaşında bir çocuk, çocuk hekimi tarafından hızlı gelişim olması nedeni ile  çekilen kemik 
yaşının ileri olması nedeni ile gönderiliyor. Öyküsünden sınıf arkadaşlarına kıyasla her zaman 
uzun olduğu öğrenilen çocuğun, midparental boyu 50 ila 75 porsantil arasında bulunuyor. hafif 
gelişimsel geriliği ve konuşma geriliği olan hastanın var fizik muayenede, boy ve kilosu +3 SD . 
geniş alın, büyük kulaklar, geniş philtrum ve mikrognati, Klinodaktili ve eklemlerde hareket 
kısıtlılığı, hafif kifoz ve belirgin skolyozu tespit ediliyor. hastanın erken dönemde orşidopeksi 
geçirdiği öğreniliyor  
Bu hasta için  en uygun tanı hangisidir? 
a. Weaver sendromu 
b. Frajil  X sendromu 
c. Beckwith-wiedemann sendromu 
d. Marfan sendromu 
e. McCune-Albright sendromu 
 
Cevap:a 
 
8- Aşağıdaki klinik özelliklerden hangisi SHOX haploinsufficiency  bağlanamaz ? 
a. Cubitus valgus 
b. Boy kısalığı 
c. Yele boyun 
d. Madelung deformitesi 
e.Kistik higroma 
Cevap: c 
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9-Aşağıdaki hastalıklarının hangisinde ketojenik diyet uygulanması kontrendikedir?  
A) GLUT-1 eksikliği 
B) Piruvat karboksilaz eksikliği 
C) Piruvat dehidrojenaz eksikliği 
D) Glikojen depo hastalığı tip 3 
E) Glikojen depo hastalığı tip 5  
cevap B  
 
10- Aşağıdakilerden hangisi peroksizomal tek enzim eksikliği değildir? 
A) Refsum hastalığı 
B) Neonatal adrenolökodistrofi 
C) X’e bağlı adrenolökodistrofi 
D) Eter fosfolipid sentez bozukluklar 
E) Primer Hiperoksalüri   

cevap B  
 
11- Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisinde periferik glukoz ölçümü normalken santral 
hipoglisemi (hipoglukorşi) görülür? 
 A)  GLUT 1 eksikliği 
 B)  GLUT 2 eksikliği 
 C) Glikojen depo hastalığı tip 1 
 D) Glikojen depo hastalığı tip 3 
 E)  Herediter fruktoz intoleransı 
cevap A  
 
12- Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisinde hepatomegali gözlenmez? 
 A) Glikojen depo hastalığı tip 1 
 B) Glikojen depo hastalığı tip 3 
 C) Nieman Pick hastalığı 
 D) Fabry hastalığı 
 E) Gaucher hastalığı 
Cevap D  
 
13- Aşağıdaki MPS tiplerinden hangisinde mongol lekesi sıklıkla eşlik edebilir? 
 A) MPS tip 1 (Hurler) 
 B) MPS tip 2 (Hunter) 
 C) MPS tip 3 (San filippo) 
 D) MPS TİP 4 (Morquio) 
 E)  MPS TİP 6 (Maroteaux Lamy)  
Cevap B  
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14- 22 günlük bir yenidoğan hipoglisemik konvulziyon nedenli acil servise başvuruyor. 
Labaratuvar  tahllillerinde   laktik asidoz ve hiperürisemi tespit edilen ve taş bebek yüzü olan 
hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Lesch-Nyan sendromu 
B) Glukoz 6 fosfataz eksikliği 
C) Sülfit oksidaz eksikliği 
D) Izovalerik asidemi 
E) Glikojen sentetaz eksiklği 

Cevap B  
15- Aşağıdakilerden hangisi üçlü nükleotid tekrarı ile oluşan hastalıklardan birdir?  

A) Kongenital muskuler distrofi 
B) Renk körlüğü 
C) Hipokondroplazi 
D) Progresif myoklonik epilepsi tip 1 
E) Adrenolökodstrofi 

cevap D  
 

16- Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır. ?  
A)Alagille sendromu – Mikrodelesyon 
B) Wolf-Hirshhorn -- Delesyon sendromu 
C) Myotonik muskuler distrofi – Antisipasyon  
D) Angelman sendromu – CGG nükleotid tekrarı 
E) Sotos sendromu -- Mikrodelesyon 

Cevap D  
 

17- Aşağıdakilerden hangisi Frajil X senromu için en az olasıdır ?   
A)Mental reterdasyon 
B) CGG nükleotid tekrarı ile oluşur 
C) Nükleotid tekrarı 200 ün altında olan premutasyon olanlarda klinik bulgular daha ağır 

seyreder 
D) Otizm 
E) Tekrarlayan otit atakları  

Cevap C  
 

18- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde alfa fetoprotein artmaz? 
A)Fankoni aplastik anemisi 
B) Omfalosel 
C) Ataksi –telenjektazi 
D) Edwards sendromu 
E) Tirozinemi tip 1 

Cevap D  
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19- Aşağıdakilerden hangisi Williams sendromu ile ilgili olarak doğru değildir?  
A)Elastin proteinin kodlayan delesyon sendromudur 
B) Supravalvuler aort darlığı 
C) Hiperkalsemi 
D) Mental retardasyon 
E) Peri yüzü 

Cevap A  
 

20- Aşağıdakilerden hangisi beyinde beyaz cevheri tutan nörodejeneratif hastalıklardan 
biri değildir ? 
A) Haloverdin spatz sendromu  
B) Rett sendromu  
C) Alexander hastalığı  
D) Canavan hastalığı  
E) Adrenolökodistrofi  

Cevap B  
21- Kas hastalıkları ile ilgili olaral aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   
A)Myotonik muskuler distrofi – Distal kas tutulumu  
B) Mitokondrial myopatiler – Asidoz. Myopati, inme atakları 
C) Duchene muskuler distrofi – Gastroknemius kasında pseudo hipertrofi 
D) MELAS- Çizgili kas biyopsisinde ragged red – fibril 
E) Myotonik muskuler distrofi – Diyafragma tutulumu    
Cevap  E  
 
22- Aşağıdakilerden hangisi Febril konvulziyonun tekrarlama riskini arttıran 

faktörlerdendir?  
A)> 12 ay dan büyük olma 
B) Basit febril konvulziyon 
C) Ateş başlangıcından sonra ilk 48 saat içinde olan nöbet 
D) Kız cinsiyet 
E) Serum sodyum düzeyinin düşük olması  

Cevap E  
 

23- 13  yaşında kız hasta birkaç aydır özellikle sabah uyanırken sıçramalar tariflemektedir, 
saçını taramak ve diş fırçalamakta zorluk çektiğini belirten bu hastaya çocuk nöroloji 
polikliniğinde başlanan valproik asit tedavisinden dramatik yanıt alınmıştır. Bu hastada 
en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?   

A)Ohtahara sendromu 
B) Benign rolandik epilepsi 
C) Kompleks parsiyel epilepsi 
D) Juvenil myoklonik epilepsi 
E) Landeu-Kleffner sendromu 

Cevap D  
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24- Kuru öksürük, boğaz ağrısı ve baş ağrısı  olan okul çocuğunda , fizik muayenede akciğer 
sesleri doğaldır.Takibinin 2 gününde 38C  varan ateşi , kusması olan hastada sağ alt 
ekstremitede güçsüzlük ve kasılmalar olması üzerine çekilen kranial MR da  beyaz 
cevher alanlarında ve medulla   spinaliste yaygın tutulum gözlenmiştir. Göz 
muayenesinde bilateral optik nöriti olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)Transvers myelit 
B) NMDA ensefaliti 
C) Multipl skleroz 
D) Akut dissemine ensefalomyelit 
E) Nöromyelitis optica  
Cevap D  

 
25- 1 yıldır baş ağrısı ve aralıklı çift görme yakınması olan 13 yaşındaki kız hastanın kranial 

manyetik rezonans görüntülemesi normal olarak değerlendirilmiştir.   Göz 
muayenesinde papil ödemi ve optik atrofi tespit edilen  hastanın tedavisinde 
aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?   

A)Tekralayan lomber ponksiyon ile BOS alınması 
B) Kortikosteroid 
C) Asetazolamid 
D) Optik sinir fenestrasyonu 
E) Furosemid 

Cevap E  
 

26- Aşağıdakilerden hangisi nörokütanöz sendromlarla ilgili olarak yanlıştır?  
A)Nörofibramatözis tip-1 ‘de  postpubertal 5mm den büyük altı veya daha fazla cafe-eu-

lait lekesi bulunması tanı kriteridir. 
B) PHACE sendromunda aort koarktasyonu gözlenir. 
C) Tuberosklerozda subependimal dev hücreli astirositom görülür. 
D) İnkontinensi pigmenti X ‘e bağlı dominant kalıtım gösterir. 
E) Von-Hippel-Lindau sendromunda retinal hemanjioblastomlar ve polistemi sık görülür.  

Cevap A  
 

27- 13 yaşında erkek hasta tekrarlayan senkop atakları sonrası konvulziyon geçirme 
nedenli acil servise başvuruyor öyküsünden dayısının ani korkma sonrası  öldüğü 
öğreniliyor, Aşağıdaki hastanın EKG değişikliğine göre  en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir  ?   

 
A) Wolf Parkinson White sendromu 
B) Hipertrofik kardiyomyopati 
C) Aritmojenik sağ ventrikül  displazisi 
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D) Uzun QT sendromu 
E) Brugada sendromu 

Cevap C  
 

28- Ani  senkop sonrası kardiyak arrest gelişen, canlandırma sonrası aşağıdaki ritimlerden 
hangisine defibrilasyon uyglanmalıdır ? 

A) Unstabil hemodinamisi   olan SVT 
B) Nabızsız elektriksel aktivite 
C) A-V tam blok 
D) Nabızsız ventriküler taşikardi 
E) Sinüs bradikardisi 

 Cevap D  
 

29- 3 yaşında erkek hasta fizik muayenede,  S2 sabit çiftleşmesi, middiastolik üfürüm  ve 
sistolik ejeksiyon üfürümü  tespit edilmiştir bu hastanın klinik takibi  ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?   

A)Eisenmenger sendromu geliştirme riski yüksektir 
B) Sağ ventrikül hipertrofisi, sağ dal bloğu vardır 
C) İleri yaşlarda paradoksal emboli riski yüksektir 
D) İnfektif endokardit profilaksisi önerilmez 
E) Büyük arter transposizyonuna sıklıkla eşlik eder. 

Cevap A  
 
30- 2 aylık bir bebekte emmede azalma , taşikardi, takipne tespit edilmiştir. Fizik muayenede 

Pansistolik üfürüm, geniş nabız basıncı ve belirgin apikal vuru olan bu hastada en olası 
tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Fallo pentalojisi 
B) Ventriküler septal defekt 
C) Mitral yetmezlik  
D) Pulmoner darlık 
E) Patent duktus arteriosus   
Cevap E  
 
31- Aşağıdakilerden hangisinde pulmoner stenoz görülmez?  
A)Rubellalı anne bebeği  
B) Noonan sendromu 
C) Jagged 1 gen mutasyonu 
D) Akut romatizmal ateş 
E) Alagille sendromu 
Cevap D  
 
 
 
 

32- AV-tam bloğu olan bir yenidoğanda aşağıdaki kalp hastalıklarından hangisinin olma 
olasılığı en  fazladır?  
A) Ebstein anomalisi 
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B) D-TGA (Büyük arter transpozisyonu) 
     C) Aort korktasyonu 
     D) L-TGA (Düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu) 
     E) Endokardiyal yastık defekti 
Cevap D  
 
33- Aşağıdakilerden hangisi Fallo tetralojisinde siyanotik spelle giren bir hastada uygulanmaz? 
A) Fenilefrin 
B) Furosemid 
C) Ketamin 
D) Propranolol 
E) Bikarbonat 
Cevap B  
 
34- Aşağıdakilerden hangisi revize edilmiş Jones kriterlerine göre Major bulgulardan biri 
değildir? 
A) Subklinik Kardit 
B) Monoartrit 
C) Deri altı nodulleri 
D) Eritema marginatum 
E) Sydenham koresi 
Cevap B  
 
35- Aşağıdakilerden hangisinde RSV sezonunda palivizumab profilaksisi önerilmez ?  

A)Gestasyon yaşı 30 haftalık 5 aylık 
B) Gestasyon yaşı 27 haftalık 11 aylık 
C) Ebstein anomalisi olan 22 aylık bebek 
D) BPD tanısı ile izlenen  23 aylık bebek 
E) Gestasyon yaşı 32 hafta 7 aylık bebek  

cevap E  
 
  36- Aşağıdakilerden hangisi term yenidoğanda sarılığa neden olabilecek minor risk 
faktörlerinden biri değildir?  

A)Taburculuk öncesi sarılık tespit edlilen yenidoğan 
B) Diyabetik annenin makrozomik bebeği 
C) Annenin önceki  bebeğinde sarılık öyküsü olan yenidoğan 
D) Annenin önceki bebeğinde fototerapi  öyküsü olan yenidoğan 
E) Erkek cinsiyet 

Cevap D  
 
37- Aşağıdakilerden hangisi Hidrops fetalis nedenleri arasında sayılamaz ?  

A)Kistik adenomatoid malformasyon 
B) Supraventriküler taşikardi 
C) Niemann-pick 
D) B-talasemi 
E) Holoprozensefali        

Cevap D  
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38- 18 günlük bebek göbeği 16 günlükken düştükten sonra kanamanın devam etmesi üzerine 
yenidoğan polikliniğine başvuruyor, kanama profili normal olan hastanın anne ve babası 
arasında akrabalık ve kardeşinde benzer öykü vardır. Bu  bebekte en olası tanısı 
aşağıdaklerden hangisidir?  
A) Hipotiroidi  
B) Lökosit adezyon defekti  
C) FXII eksikliği 
D) F VII eksikliği 
E) FXIII eksikliği 
cevap E  
 
39- Hiperinsulinemik hipoglisemisi olan bir yenidoğanda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?  

A)Plazma yağ asidi düşüklüğü  
B) Glukagona  abartılı yanıt 
C) Hipoketonemi 
D) Metabolik asidoz 
E) Plazma insulin  >2 mikro/ml 

Cevap D  
 
40- Opiyat bağımlısı olduğu bilinen bir annenin term bebeği normal spontan vajinal yolla 
doğurtulmuştur ve doğumdan 1 saat sonra bebekte apne ve solunum sıkıntısı gözlenmiştir bu 
bebekte aşağıdaki uygulamalardan hangisi uygun değildir? 

A) Taktil uyaran verilmesi 
B) Pozitif basınçlı ventilasyon uygulanması 
C) CPAP  ile solutulması  
D) IV naloksan uygulaması 
E) Bradikardi gelişirse Atropin uygulanması 

cevap D  
 

41- Aşağıdakilerden hangisinde  yenidoğan döneminde APNE olma olasılığı en fazladır? 
A)Hiperkalsemi 
B) GÖR 
C) Organik asidemi 
D) Hiperglisemi 
E) Sempatik uyarı   

cevap C  
 
 
42- Aşağıdakilerden hangisi yeni ballard skorunda fiziksel matüritenin belirlenmesinde 
kullanılmaz ? 

A)Meme başı 
B) Lanugo 
C) Saç 
D) Ayak tabanı çizgileri  
E) Göz kapakları 

Cevap C  
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43- Aşağıdaki matenal ilaç fetüs üzerine etkileri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?  
A)İsoretinin---- konotrunkal kalp anomalileri  
B) Kumadin  ----  hipoplastik nazal köprü  
C) Fenitoin    ----  nöroblastom 
D) ACE inhibitörleri   ----- Hipotiroidi 
E) Topiramat ----- Yarık dudak   
Cevap D.  
 

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

Cevap A  
 
45- Aşağıdakilerden hangisi siklik kusma ile ilgili olarak yanlıştır? 

A)Herhangi bir zamanda en az 5 atak  yada son altı ayda 2 kusma atağı olmalıdır. 
B) 1 saat ile 10 gün arasında süren kusma ataklarıdır. 
C) Kusma atakları arasında en az 2 hafta vardır. 
D) Atak sırasında saatte en az 4 kez kusma mevcuttur. 
E) Kişiye özgü sterotipik patern söz konusudur. 
cevap C  
 

46- Aşağıdakilerden hangisinin organik nedenli kronik karın ağrısını düşündürme olasılığı en 
azdır?  

A)>5 yaş olmak 
B) Karın ağrısının periumblikal bölge dışında olması 
C) Artralji 
D) Anemi 
E) Ödem 

Cevap A  
 

47- Aşağıdakilerden hangisinin çocukluk döneminde hem ishal hem kabızlık yapma ihtimali en 
düşüktür?   

A)Kistik fibrozis 
B) Nöroblastom 
C) Crohn hastalığı 
D) Çölyak hastalığı 
E) İnek sütü toleransı   

Cevap B  
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48- Aşağıdakierden hangisi malabsorbsiyon sendromunun klinik özellikleri ile ilgili olarak 
yanlıştır?   
A) Karbonhidrat malabsorbsiyonunda batında aşırı, gaz distansiyon ve karın ağrısı görülür. 
B) Karbonhidrat malabsorbsiyonunda gaita pH sı asidiktir. 
C) Yağ malabsorbsiyonunda perianal bölgede hasar ve dermatit sıklıkla görülür. 
D) Sekonder laktaz eksikliği 2 yaş altındaki çocuklarda karbonhidrat malabsorbsiyonunun en 

sık nedenidir 
E) Protein malabsorbsiyonunda barsaktan protein kaybını göstermek iiçn fekal alfa antitripsin 

ölçümü yapılabilir. 
Cevap C  
 
49- Selektif Ig A eksiklği olanlarda yaygın değişken immün yetmezlik ve  Ig G2 subgurup 
eksiklği görülebilir bunun dışında aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile birlikteliği en olasıdır?   

A)Deny-Drash sendromu 
B) Wiscott-Aldrich sendromu 
C) Gluten enteropatisi 
D) Albright’ın herediter distrofisi 
E) Chron hastalığı 

cevap C  
 

50-Turner sendromu olduğu bilinen bir hastada yaygın ödem ve ani solunum sıkıntısı gelişmesi 
üzerine yapılan parasentezde  batında şilöz asit  tespit ediliyor, laboratuar bulgularında 
hipoalbuminemi, hipogamaglobulinemi, lenfopeni olan hastada fekal alfa antitripsin 
klirenisnde artış gözleniyor bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?   

A)Tropikal sprue 
B) Wollman hastalığı 
C) Kongenital kısa barsak sendromu 
D) İntestinal lenfanjektazi 
E) Kistik fibrozis   

Cevap D  
 

51- Anne sütü ile beslenen  bir yenidoğanda tekrarlayan pis kokulu ishal ve diaper dermatit 
gözlenmiştir. Gaita ph sı asidik olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? ) 

A)Sükraz-izomaltaz eksikliği 
B) Abetalipoproteinemi 
C) Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu 
D) Enterokinaz eksikliği 
E) Tripsinojen eksikliği  

Cevap C  
 
52- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde özellikle mitokondrilerin etkilenmesi ile başlar, 
mitokondri matriks materyalinin dansitesinin artması, lipit inklüzyonları ve intrakristal boşlukta 
artış gözlenir?   

A) Alfa 1 antitripsin eksiklği 
B) PFIC Tip III 
C) Wilson hastalığı 
D) Otoimmün hepatit 
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E) Nöronal seroid lipofuskinozis 
Cevap C  
 
53- 6 aylık bir infantta büyüme gelişme geriliği, beslenme intoleransı nedenli geldiği 
poliklinikte serum potasyum 3.6 mmol/L, klor 115 mmol/L, sodyum 139 mmol/L ve bikarbonat 
14 mmol/L olarak tespit edilmiştir , bu hastadaki klinik tablonun ayırıcı tanısında aşağıdaki 
hastalıklardan hangisi yer almaz ?  

A) İshal  
B) Sistinozis 
C) Laktik asidoz 
D) Dent hastalığı  
E) Amonyum klorid alımı 
Cevap C  
 

54- 3 yaşında bir erkek çocukta spot idrarda protein/kreatinin oranı 2 nin üstünde saptanmıştır. 
Bu hastada Tam  idrar tahlilinde  aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi en olasıdır?  
A) Epitelyal silendirler 
B) Eritrosit silendirler 
C) Trombosit silendirler 
D)Hyalen silendirler  
E) Lökosit silendirler  
Cevap D  
 
55-Tekrarlayan hematüriye neden olan hastalıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  
A) Ig A nefropatisi tekrarlayan mikroskopik hematürinin en sık nedeni olmakla birilikte üst 
solunum yolu enfeksiyonu ve gastroenteritten 1-2 gün sonra meydana gelir. 
B) Ailesel idiyopatik hiperkalsiüride diyette kalsiyum kısıtlanmaz 
C) Alport sendromunda glomerüler bazal membranda incelme, kalınlaşma ve tabakalaşma 
vardır, gözde anterior lentikonus tespit edilir. 
D) Ig A nefropatisinde balık yağı hastalığın progresyonunu yavaşlatabilir. 
E) Alport sendromu tanısı cilt biyopsisi ile konabilir. 
Cevap A  
 
 
 
56- Aşağıdakilerden hangisi akut post streptokokal glomerülnefrit ile ilgili olarak doğru 
değildir?  

A) APSGN genellikle 5-12 yaş arasındaki çocuklada streptokokal farenjit ve pyodermiden 1-
2 hafta sonra meydana gelir. 
B)Akut faz genellikle 6-8 hafta içerisinde sonlanır ve C3 seviyeleri düşüktür. 
C) Persistan mikroskopik hematüri 1-2 yılda normale döner. 
D) Erken sistemik antibiyotik tedavisi glomerülnefrit riskini arttırmaz 
E) streptokokal pyodermiyi göstermekte DNaze B ye karşı gelişmiş antikorlar kullanılır. 

cevap A  
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57- Öncesinde sağlıklı 15 yaşında bir kız çocuğunda hipertansiyon ve dipstick ile  + 4 proteinüri 
tespit ediliyor hematürisi olmayan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Minimal değişiklik hastalığı 
B) Membranoproliferatif glomerülnefrit 
C) Fokal segmental glomerülskleroz 
D) Lupus nefriti 
E) Post enfeksiyon glomerülnefrit 

Cevap C  
 
58- 6 yaşında yeni tanı konmuş  nefrotik sendrom hastası tedavinin  1. Haftasında remisyona 
girmiştir bu hastanın yönetiminde en uygun basamak aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Tedaviye siklofosamid eklemek 
B) Tedaviye siklosporin eklemek 
C) Steroid dozu azaltılarak tedaviye 2 ay boyunca devam etmek  
D) Steroid tedavisi kesilerek relaps açısından takibe almak 

       E) Yüksek doz steroid tedavisine 6 hafta devam etmek   
Cevap E  
 
59- Aşağıdaki proteinlerden  hangisinde meydana gelen mutasyonlar  Konjenital nefrotik 
sendromun genetik nedenleri arasında değildir?  

A)Laminin B2 
B) Alfa aktinin -4  
C) Podosin  
D) Apolipoprotein L1 
E) Fibrosistin  
cevap E  
 

60- 10 yaşında kaba yüz görünümü olan bir kız çocuğunun süt dişlerinin dökülmesinde 
gecikme olduğu, tekrarlayan kırık  ve alt solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile hastanede 
yatırılarak izlendiği öğreniliyor. Fizik muayenede ciltte  dermatit ve  ayak bileğinde abse 
saptanan bu hastada en  olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

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

               Cevap D  
 

61- Aşağıdakilerden hangisi Herediter anjiyoödem tedavisinde kullanılmaz? 
A) C1 inhibitör konsantresi 
B) Taze donmuş plazma  
C) Kortikosteroidler  
D) Epsilon amino kaproik asit 
E)  Androjenler  

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

 
63- Aşağıdakilerden hangisi ürtikerin eşlik ettiği bir hastalık değildir? 
A) Musckle-Wells hastalığı 
B) Schintzler  sendromu 
C) CINCA/NOMİD sendromu 
D) Ailesel soğuk otoinflamatuar sendrom (FCAS)  
E) TRAPS  
Cevap E  
  
64-3 yaşında erkek hasta polikliniğe ateş yakınması ile başvuruyor öyküsünde 2 haftada bir 
ateş yüksekliği ile birlikte boğaz ağrısının, kas ağrısının olduğu öğrenilen hastanın fiizk 
muayenesinde periorbital ödemle birlikte , konjonktivit saptanmıştır. Bu hastada en olası tanı 
aşağıdakilerden hangisidir ?  

A)Hiperimmünoglobulin D sendromu  
B) CINCA/NOMİD  
C) Majeed sendromu  
D) TRAPS 
E) Musckle Wells sendromu   

Cevap D  
 
65- On altı yaşında bir genç kız kaslarında ağrı ve idrar renginde koyulaşma yakınmalarıyla 
polikliniğe başvuruyor. Öyküsünden 2 aydır aralıklarla yükselen ateş, halsizlik, kas ve 
eklemlerinde ağrı, son on gündür öksürük ve iki gündür idrar renginde koyulaşma olduğu; ayrıca 
6 aydır düzelmeyen sinüziti ve aralıklı burun kanamalarının olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede 
sol lateral malleol yakınında palpabl purpurik nodül, her iki ayak bileği ve sol el 2-3 parmaklarda 
şişlik ve ağrı gözlenen hastanın solunum  sayısı 32/dakika olarak ve burun kanadı solunumu 
saptanıyor. Bu hasta için öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?  
                A) Henoch-Schönlein purpurası 
                B) Sistemik lupus eritematozus 
                C) Poliarteritis nodosa 
                D) Wegener granülomatozu 
                E) Churg-Strauss  sendromu 
cevap D  
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66- Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı sistemik lupus eritamatozus'un başlangıç ve 
hastaneye geliş bulgularından biri değildir?  
A) Konvulziyon 
B) Bisitopeni 
C) Perikardit      
D) Renal ven trombozu 
E)Pulmoner kanama 
cevap D  
 
 
67- 8 yaşındaki kız hasta  burun tıkanıklığı yakınması ile başvurduğu polklinikte nasal polip 
tespit edilmiştir . Bu hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi en az olasıdır? 

A)Allerjik rinit 
B) Eozinofilik granülomatöz polianjitis 
C) Rinitis medicomentoza 
D) Astım 
E) Kistik fibrozis 

Cevap D  
 
68- 3 yaşında erkek hasta aniden solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine acil servise başurmuştur. 
Dinlemekle akciğerde sağda dinleme bulgularının azaldığı, PAAC grafisinde sağda havalanma 
fazlalığı olduğu  gözlenmiştir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Adenovirus  pnömonisi 
B) Mc loade sendromu 
C) Astım 
D) Kongenital  lober amfizem 
E) Yabancı cisim aspirasyonu  

Cevap A  
 
69- Aşağıdakilerden hangisinde pulmoner  kapilleritisle beraberlik göstermeyen difüz alveolar 
hemoraji  görülür?  

A) Antifosfolipid sendromu 
B) Henöch-schönlein purpurası 
C) Behçet hastalığı 
D) Hemolitik üremik sendrom 
E) Kriyoglobunemi 

cevap D  
 
70- Aşağıdakilerden hangisinde  Ekstrapulmoner tüberküloz gelişmesi için primer enfeksiyon 
üzerinden geçen zamanın en erkenden en geçe kadar doğru olarak sıralanmıştır? (Eylül 2015) 

A) Plevral effüzyon-Menengit-Böbrek-Kemik 
B) Menengit-Plevral effüzyon-Eklem-Böbrek 
C) Plevral effüzyon-Menengit- Kemik – Böbrek 
D) Menengit-Plevral effüzyon- Kemik – Böbrek 
E)  Plevral effüzyon-Kemik-Menengit-Böbrek 

Cevap D  
 



 

www.e-yandal.com 

71- 5 yaşında vücutta döküntü  ve eklemm ağrısı yakınması ile başvurduğu acil serviste 
trombositopeni  tespit edilen hastanın  2 hafta önce yüzde ve boyundan başlayan 
makülopapüler döküntüsünün , preaurikuler ve post aurikuler lenfadenopatisinin olduğu 
öğrenildi.Bu hastanın tanısı için aşağıdaki testlerden hangisi uygundur ?  

A)EBV VCA IG M 
B) Rubella Ig M 
C) CMV Ig M 
D) Eritrojenik toksin 
E) ASO 

Cevap B  
 

I- Kohlear implant 
II- Orak hücreli anemi 
III- Yenidoğan 
IV-  Femur lırığı nedenli kemik içi vida kullanan hasta  
V-Kafa travması sonrası kaide kırığı olan hasta 
Yukarıdakilerden hangisi  yada hangileri invaziv pnömokok enfeksiyonu açısından risk 
altındadır. ( 
A)I-II-V 
B) I-II-IV 
C) II-III-IV 
D) II-IV-V 
E) I-II-III-IV-V 

Cevap A  
 
72- 10 gündür  romatolojik hastalık nedeni  ile 1mg/kg günden steroid tedavisi  alan 1. Sınıf 
öğrencisi hasta kızamık aşısını ne zaman yaptırmalıdır?  

A) Kızamık aşısı metilprednizolon tedavisi kesildikten hemen sonra yapılmalıdır. 
B) Kızamık aşısı metilprednizolon tedavisi alırken yapılablir. 
C) Kızamık aşısı metilprednizolon tedavisi kesildikten 7 gün sonra yapılabilir. 
D) Kızamık aşısı metilprednizolon tedavisi kesildikten 1 ay sonra yapılabilir. 
E) Kızamık aşısı metilprednizolon tedavisi kesildikten 2 hafta sonra yapılabilir. 

Cevap B  
 
73- Daha önce aşılı olduğu öğrenilen  6 yaşındaki bir çocuk köpek tarafından ısırılıyor. Bu 
hastaya en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0 ve 3. Günlerde Kuduz aşısı yapılır , kuduz immunoglobulini yara çevresine 
uygulanırç 

B) 0. 3. 7. 14. 28. günlerde kuduz aşısı yapılır. 
C) 0. ve 3. günlerde  kuduz aşısı yapılır 
D) 0. 3. 7. 14. Günlerde kuduz aşısı yapılır. 
E) 0 3 7. 14.  Günlerde kuduz aşısı ve yara yerine kuduz  immunoglobulini yapılır. 

Cevap C  
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74-Aşağıdakilerden hangisi paroksismal nokturnal hemoglobuniri için doğru değildir? 
A) PNH’ye bağlı tromboz ve tromboembolik olaylar meydana gelebilir. 
B) Splenoktominin tedavide yeri yoktur. 
C) Kronik intravaskuler hemoliz nokturnal ve sabah hemoblobunirisinden daha fazla 
gözlenir. 
D) MDS ye ilerleyebilir. 
E) Lökopeni ve trombositopeni görülmez 

Cevap E  
 
75-Aşağıdakilerden hangisi Otoimmün hemolitik anemiye neden olmaz? 

A) Sistemik lupus eritrematozus 
B) CMV 
C ) Mycoplazma 
D) Rhino virüs 
E) Otoimmün lenfoproliferatif hastalık 

Cevap D  
 
76-Aşağıdakilerden hangisi Otoimmün hemolitik anemiye neden olmaz? 

A) Sistemik lupus eritrematozus 
B) CMV 
C ) Mycoplazma 
D) Rhino virüs 
E) Otoimmün lenfoproliferatif hastalık 

cevap D  
 
77- 6 yaşında bir kız hastada tekrarlayan burun kanaması yakınması ile başvurduğu poliklinikte 
trombositopeni, kanama zamanında uzama tespit ediliyor, periferik yaymada 
makrotrombositler olan bu hastada trombosit adezyon defekti vardır aşağıdakilerden hangisi 
en olası tanıdır? 

A) Glanzman trombositopenisi 
B) Bernard solier hastalığı 
C) Von-willebrand hastalığı 
D) May-hegglin anomalisi 
E) Gri platelet sendromu 

Cevap B  
 
78- Aşağıdaki AML tiplerinden hangisinde auer body gözlenmekle birlikte maturasyon olan 
myelodisplastik tiptir ? 

A)AML M0 
B) AML M1 
C) AML M2 
D) AML M4 
E) AML M5 

cevap C  
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79- Aşağıdakilerden hangisi Hodgkin lenfoma ile ilgili olarak doğru değildir? 
A)Hodgin kenfoma genellikle 5  yaş üstü çocuklarda görülür. 
B) En sık noduler sklerozan tip gözlenir. 
C) Genellikle servikal lenfadenopati ile başlar. 
D) Nefrotik sendroma en sık neden olan malign tümördür. 
E) Hodgkin lenfomada humoral immün yetmezlik görülür. 

Cevap E  
 
80- 5 yaşında annesi tarafından batında ağrısız kitle tepit edilen bir çocuğun , öyküsünde 
aralıklı diş eti kanamasının olduğu öğreniliyor, kanama profilinde protrombin zamanında 
uzama, biyokimyasında hiperkalsemi olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Burkitt lenfoma 
B) Nöroblastom 
C) Willms tümörü 
D) Rabdomyosarkom 
E) Akut lenfoblastik lösemi 

Cevap C  


