
PATOLOJİ 623

2. DENEME

1.    Seksen beş yaşında kadın hastanın yüzünde, nazolabial 
sulkusta saptanan deri lezyonu “rodent ülser” olarak 
adlandırılıyor. 

       Bu ülserin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sifiliz      B) Tüberküloz
C) Bazal hücreli karsinom  D) Merkel hücreli karsinom

E) Bowen hastalığı

2.    Aşağıdakilerden hangisi hepatosellüler karsinom için 
predispozan bir faktör değildir?
A) Aflatoksin    B) Hepatit B virüs
C) Hemakromatozis  D) Primer sklerozan kolanjit

E) Tirozinemi tip 1

3.    Gebeliği süresince dietilstilbesterol kullanan annenin 
kız çocuğunda adölesan çağda en sık beklenen patoloji 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vajinal berrak hücreli karsinom  B) Meme karsinomu
C) Overde granüloza hücreli tümör  D) Vajinal adenozis

E) Müsinöz over karsinomu

4. 
I.  Michaelis-Gutmann cisimleri
II.  Von Brunn adaları
III.  Warthin-Finkeldey hücreleri
IV. Von Hansemann hücreleri

       Yukarıdakilerden hangileri mesanede görülen 
malakoplakinin mikroskobisinde değerli bulgulardır?
A) I ve II        B) II ve III
C) II ve IV        D) I ve IV

E) III ve IV

5.   Bazı kronik inflamasyon durumlarında lenfositler, antijen 
sunucu hücreler ve plazma hücreleri lenf nodunu taklit eder 
şekilde lenfoid doku oluştururlar. Bu lenfoid dokulara tersiyer 
lenfoid organ denir. 

       Aşağıdaki hastalıklardan hangisi tersiyer lenfoid organ 
gelişimine bir örnektir? 
A) Hashimoto tiroiditi   B) Riedel tiroiditi 
C) Granülomatöz tiroidit  D) Nonspesifik, ağrısız tiroidit 

E) Akut tiroidit 

6.   Aşağıda verilen malign tümörlerden hangisinin ilk 
metastazını lenfojen yerine hematojen yolla yapması 
beklenir? 
A) Vajen kanseri           
B) Hepatoselüler karsinom 
C) Akciğer kanseri
D) Mide karsinomu 
E) Meme kanseri

7.    Seksen yaşında erkek hasta yemek yerken boğazında takılma 
hissi olması nedeni ile başvuruyor. Öyküsünde ağız kokusu 
ve özellikle geceleri ağzına sindirilmemiş gıda artıkları geldiği 
öğreniliyor.

       Hastada gelişen bu semptomların en olası nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mallory-Weiss sendromu 
B) Schatzki halkası 
C) Zenker divertikülü 
D) Traksiyon divertikülü 
E) Plummer-Vinson sendromu 

8.    Kronik hepatit B enfeksiyonunda gelişmesi beklenmeyen 
tablo aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Councillman cisimciği
B) Hepatosellüler karsinom 
C) İnterface hepatit  
D) Kolanjiyokarsinom 
E) Konfluent nekroz

9. 
I. Pediatrik teratom 
II.  Spermatositik seminom 
III.  İnfantil yolk sak tümörü

       İnmemiş testiste sıklıkla rastlanan ve germ hücreli 
neoplaziler için predispoze olan histopatolojik değişiklik 
intratübüler germ hücreli neoplazidir. Yukarıdaki testis 
tümörlerinden hangisinin/hangilerinin intratübüler germ 
hücreli neoplaziden gelişmesi beklenmez? 
A) Yalnız I           B) I ve II 
C) I, II ve III          D) II ve III 

E) Yalnız III

10. Meme başında saptanan Paget hastalığının tipik 
mikroskobik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Meme başında yoğun desmoplazi varlığı 
B) Meme başında yaygın kazeöz nekroz bulunması 
C) Ana duktuslarda atipik lobüler hiperplazi saptanması 
D) Ana duktuslarda atipik duktal hiperplazi saptanması 
E) Epidermisin malign hücrelerle infiltrasyonu 

11.  Romatoid artrit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?
A)   Sinovyada inflamasyondan ziyade eklem kıkırdağında 

dejenerasyon ön plandadır.
B)   Ürat kristalleri nötrofiller tarafından fagosite edilir.
C)   Tümör nekroze edici faktör (TNF) eklem inflamasyonuna 

katkıda bulunur.
D)   Patogenezi yöneten esas hücre nötrofildir.
E)   Romatoid faktör pozitifliği tanı koydurur.
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3. DENEME

1.   Aşağıdaki over tümörlerinden hangisinin Meigs sendromu 
ve bazal hücreli nevüs sendromuna eşlik etmesi en 
olasıdır? 
A) Granüloza hücreli tümör  
B) Fibroma 
C) Teratom    
D) Sertoli-Leydig hücreli tümör 
E) Disgerminom

2.    Klasik varyant papiller tiroid karsinomunda aşağıda 
verilen morfolojik bulgulardan hangisinin saptanması 
beklenmez? 
A) Diffüz fibrozis ve belirgin lenfosit infiltrasyonu 
B) İntranükleer inklüzyonların bulunması 
C) Psammom cisimleri 
D) Buzlu cam tipi nükleus görünümü 
E) Fibrovasküler komponente sahip papiller yapılar 

3.    Otuz sekiz yaşındaki hastada kollarda kaşıntılı ve mor renkli 
poligonal papüller saptanıyor. Biyopside interface dermatit 
formunda dermo-epidermal bileşkeyi bant tarzı örten 
inflamatuvar hücreler görülüyor. 

       Bu hastanın deri lezyonları için en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Liken planus  
B) Pemfigus vulgaris 
C) Psöriyazis   
D) Diskoid lupus eritematozus 
E) Seboreik dermatit

4.    Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığında görülen 
histopatolojik değişikliklerden biri değildir? 
A) Lewy cisimleri 
B) Hirano cisimleri 
C) Nörofibriller yumak 
D) Granülovaküoler dejenerasyon 
E) Senil plaklar 

5.    Gastrointestinal stromal tümör en sık hangi organda 
görülür? 
A) Mide 
B) Duodenum 
C) Jejenum 
D) İleum 
E) Kolon 

6.    Elli beş yaşındaki kadın hasta, soğuk havalarda parmak 
uçlarında ağrı, solukluk  ve siyanoz şikâyetleri ile doktora 
başvuruyor. Tetkiklerinde anti-Scl 70 antikoru pozitif saptanıyor. 
Hastada takip eden yıllarda disfaji gelişimi dikkati çekiyor. 

       Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistemik lupus eritematozus
B) Skleroderma
C) Myastenia gravis
D) Dermatomiyozit
E) Primer biliyer siroz

7.    Aşağıdakilerden hangisi hepatosellüler karsinomun 
fibrolameller varyantı için doğru değildir?
A) Genç-orta yaş erişkinlerde saptanır.
B) Kısmen iyi prognozludur.
C) Çevre karaciğer parankiminde siroz saptanmaz.
D) Kronik hepatit B önemli risk faktörüdür.
E) Tümör içinde kalın fibröz bantlar izlenir.

8.    Apendiksin en sık görülen neoplazisi aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Mukosel 
B) Müsinöz kistadenom
C) Karsinoid tümör
D) Müsinöz kistadenokarsinom
E) Gastrointestinal stromal tümör

9.   Otopsi yapılan bir hastanın böbrek dokusunda küçük çaplı 
arterlerde yaygın soğan zarı görünümünde kalınlaşma ve yer 
yer fibrinoid nekroz alanları izleniyor. 

       Olguda saptanan bu patoloji aşağıdaki hastalıklardan 
hangisinin bulgusudur?
A) Benign hipertansiyon
B) Malign hipertansiyon
C) Fokal segmental glomerüloskleroz
D) Goodpasture sendromu
E) Analjezik nefropatisi

10.  Aşağıdaki testis tümörlerinden hangisinin prognozu 
diğerlerinden daha iyidir? 
A) Embriyonal karsinom
B) Erişkin yolk sak tümör
C) Koryokarsinom
D) Seminom
E) Pediatrik matür kistik teratom

11.  Hematüri ve böbrek yetmezliği nedeniyle takip edilen yirmi 
dört yaşındaki erkek hastanın yapılan sistemik muayenesinde 
anterior lentikonus ve işitme kaybı saptanıyor.

       Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Klinik bulgular nefritik sendrom yönündedir.
B)   Tip IV kollajen defekti vardır.
C)   Klasik olarak X’e bağlı geçer.
D)   Bazal membranda IgG ve C3’ün lineer birikimi görülür.
E)   Elektron mikroskobide bazal membranda basket filesi 

görünümü vardır.
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4. DENEME

1.    Aşağıdakilerden hangisi Hashimoto tiroiditinde, tiroidde 
görülmesi beklenen bir morfolojik bulgu değildir?
A) Onkositik metaplazi
B) Aktif germinal merkezler içeren lenfoid foliküller
C) Tiroid kapsülünü aşmayan fibrozis
D) Tiroid hücrelerinde buzlu cam tipi nükleuslar
E) Tiroidde yaygın foliküler destrüksiyon

2.    Histopatolojik incelemede mozaik paternde lameller kemik 
saptanması aşağıdaki kemik hastalıklarından hangisi için 
patognomonik bir bulgudur?
A) Osteitis deformans (Paget hastalığı)
B) Osteopetrozis
C) Osteoid osteoma
D) Osteomalazi
E) Akondroplazi

3.   Beyin tümörleri ile ilişkili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi 
yanlıştır?
A) Medulloblastom – Homer-Wright rozetleri
B) Oligodendrogliom – Perinükleer haloya sahip hücreler
C) Ependimom – Perivasküler psödorozetler
D) Menenjiom – Psammom tipi kalsifikasyon
E) Pilositik astrositom – Palizatlaşan nekroz

4.    Epidermisin bazal tabakasında granüler İmmünglobülin A 
birikimi aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür?
A) Dermatitis herpetiformis 
B) Büllöz pemfigoid
C) Diskoid lupus eritematozus 
D) Pemfigus 
E) Liken planus

5.    Aşağıda verilen genetik hastalıkları eşleşmelerinden 
hangisinde meme karsinomu gelişme riskinde artış 
beklenmez?
A) ATM mutasyonu – Ataksi telenjiektazi
B) APC mutasyonu – Turcot sendromu
C) PTEN mutasyonu – Cowden sendromu
D) STK11 mutasyonu – Peutz Jeghers sendromu
E) p53 mutasyonu – Li-Fraumeni sendromu

6.   Dört yaşındaki erkek hastanın oftalmoskopik muayenesinde 
iriste birkaç adet küçük boyutta pigmente nodül saptanıyor. 
Hastanın gövdesinde altı adet farklı boyutlarda açık kahve 
renkte maküler lezyon bulunuyor.

       Bu hastada en sık tümör gelişmesi beklenen yapı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kolon    
B) Mesane
C) Meme    
D) Böbrek
E) Periferik sinirler

7.    Kolanjiyokarsinomun en sık yerleşim yeri aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) İntrahepatik
B) Ductus hepaticus dexter
C) Ductus hepaticus sinister
D) Ductus hepaticus dexter ve sinister birleşimi
E) Koledok alt ucu

8.   Aşağıdakilerden hangisi özofagus karsinomu için 
predispozan bir hastalık değildir?
A) Akalazya
B) Paraözofageal herniler
C) Tylozis palmaris 
D) Ektodermal displazi
E) Plummer-Vinson sendromu

9.   Son altı aydır karın ağrısından şikayet etmekte olan yetmiş beş 
yaşındaki erkek hasta; acil servise akut göğüs ağrısı ve dispne 
şikayeti ile başvuruyor. Göğüs ve abdomen tomografisinde 
pulmoner emboli ve pankreas gövdesinde 7.5 cm çaplı kitle 
tanımlanıyor. Hastaya ait kan örneklerinde CEA ve CA19-9 
seviyeleri yüksek olarak saptanıyor. 

       Bu hastanın pankreas kitlesinde en olası tümör süpressör 
gen defekti aşağıdakilerden hangisidir?
A) SMAD 4    
B) PRSS1
C) KRAS    
D) BRCA2
E) CDKN2A

10.  Aşağıdaki hastalıklardan hangisi pauci-immün kresentik 
glomerülonefritlere bir örnektir?
A) Mikroskobik polianjitis  
B) Goodpasture sendromu
C) Sistemik lupus eritematozus   
D) Poliarteritis nodosa
E) Postenfeksiyöz glomerülonefrit

11.
I.  Metakromatik lökodistrofi
II.  Akut dissemine ensefalomiyelit
III. Nöromiyelitis optika
IV. Krabbe hastalığı 

       Yukarıdakilerden hangileri dismiyelinizan hastalık 
örneğidir?
A) I ve II        
B) II ve III
C) III ve IV        
D) II ve IV
E) I ve IV
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5. DENEME

1.    Meme kanserinin prognozunun değerlendirilmesinde 
tek başına en değerli  parametre aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Lenf nodu metastazı
B) Tümörün boyutu
C) Hormon reseptör durumu
D) İnflamatuvar karsinom tipi
E) Uzak metastaz

2.   Santral sinir sisteminin en sık görülen nöronal tümörü 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glioblastoma multiforme
B) Gangliogliom
C) Disembriyoplastik nöroepitelyal tümör (DNET)
D) Pilositik astrositom
E) Santral nörositom

3.   Aşağıda verilen beyin tümörlerinden hangisinin beyin-
omurilik sıvısı (BOS) ile yayılması en olasıdır?
A) Medulloblastom  
B) Oligodendrogliom
C) Glioblastoma multiform  
D) Menenjiom
E) Kraniyofarengioma

4.   En sık görülen pannikülit (deri altı yağ dokunun iltihabı)  
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Weber-Christian hastalığı
B) Eritema induratum
C) Eritema nodosum
D) Akne rozasea
E) Pitriyazis rosea

5.    Elli altı yaşındaki kadın hastada 3 yıl içinde progressif 
böbrek yetmezliği gelişiyor; uygulanan böbrek biyopsisinde 
glomerüller ve damar duvarlarında amorf eozinofilik materyal 
birikimi saptanıyor. Bu materyal Kongo red pozitif ve polarize 
ışık mikroskobunda elma yeşili çift kırıcılık gösteriyor; ayrıca 
uygulanan çalışmalarda lamda hafif zincir pozitif olarak 
izleniyor.

       Bu hastada olasılıkla aşağıdaki hastalıklardan hangisi 
öncelikle düşünülmelidir?
A) Multipl miyelom  
B) Sistemik tüberküloz
C) Sistemik lupus eritematozus     
D) Romatoid artrit
E) Ailevi Akdeniz ateşi

6.    Skuamöz hücreli kanserlerin iyi diferansiyasyon kriteri 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keratin incisi (glob korn) görülmesi
B) Safra salgılamaları
C) Müsin salgılamaları
D) Gland formasyonu göstermeleri
E) Kalsifikasyon göstermesi

7.    Gastrointestinal stromal tümörün (GİST) en sık yerleşim 
yeri ve köken aldığı hücre aşağıdakilerden hangisidir?
A) İleum; Kajal hücresi
B) Mide; Kajal hücresi
C) Mide; düz kas hücresi
D) İleum; nöroendokrin hücre
E) Mide; nöroendokrin hücre

8.    Aşağıdaki tiroid tümörlerinden hangisinde RET/PTC 
translokasyonu görülür?
A) Papiller tiroid karsinomu
B) Foliküler tiroid karsinomu
C) Skuamöz hücreli tiroid kanser
D) Anaplastik tiroid kanser
E) Foliküler adenom

9.    Aşağıdaki sendomların hangisinde Wilms tümörü gelişme 
riski artmamıştır?
A) Von-Hippel-Lindau sendromu
B) WAGR sendromu
C) Beckwith Wiedemann sendromu
D) Nefroblastomatozis
E) Denys-Drash sendromu

10.  Mesane karsinomlarında en önemli prognoz kriteri 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişici epitel histolojisinde olması
B) Papiller büyüme göstermesi
C) Lamina propria invazyonu saptanması
D) Muskularis propriya invazyonu saptanması
E) Tümörün yerleşim yeri

11.  Rektal muayenede prostatında düzensiz sert nodüller ele gelen  
yetmiş yaşındaki erkek hastanın serum prostat spesifik antijen 
(PSA) düzeyi 25 ng/mL olarak ölçülüyor.

       Bu hastadan alınan prostat iğne biyopsisinin morfolojik 
incelenmesinde saptanan neoplastik lezyon için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)   Perinöral invazyon görülebilir.
B)   Glandlar küçük çaplı, normalden sık ve sırt sırta vermiş 

görünümdedir.
C)   Genellikle uzun süre asemptomatiktir.
D)   Bazal hücre tabakası korunmuştur.
E)   Alfa-metil-açil-CoA rasemaz (AMACR) tanıda 

kullanılabilir.
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6. DENEME

1.    Pankreasta kitle saptanan bir hastanın biyopsisinde, kitlede 
IgG4 (+) plazma hücre infiltrasyonu saptanıyor.

       Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otoimmün pankreatit
B) Taşa sekonder kronik pankreatit
C) Pankreas adenokanseri
D) Pseudokist
E) Müsinöz kistik neoplazi

2.    Altmış iki yaşında, metastatik akciğer karsinomu tanısı ile takip 
edilen hastada hipotansiyon ve deride güneş görmeyen alanları 
da içeren hiperpigmentasyon gelişimi dikkati çekiyor.

       Aşağıdaki organlardan hangisinin tümör ile 
infiltrasyonunun, hastada saptanan bu klinik tablodan 
sorumlu olma olasılığı en fazladır?
A) Adrenal gland
B) Pankreas
C) Overler
D) Böbrek
E) Tiroid gland

3.    Osteoartrit hastalarında etkilenen eklemde saptanması 
beklenmeyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıkırdağın incelmesi
B) Eburnasyon
C) Osteofit
D) Ankiloz
E) Subkondral kist ve skleroz alanları

4.    Tuberoskleroz hastalarında aşağıdakilerden hangisinin 
görülmesi beklenmez?
A) Adenoma sebaseum
B) Bilateral schwannoma
C) Subependimal dev hücreli astrositom
D) Rabdomiyom
E) Anjiyomiyolipom

5.    Aşağıdaki seçeneklerden hangisi osteomalaziyi 
tanımlar?
A) Erişkinde D vitamin eksikliği
B) Osteoklast fonksiyon bozukluğu
C) Menapoz sonrası kemik doku kaybında artış
D) Tip 1 kollajen sentez bozukluğu
E) Kemikte avasküler nekroz

6.   Aşağıda bazı endokrin organ tümörlerinde verilen 
mikroskobik bulgularla ilgili eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?
A)   Tiroid medüller karsinom – amiloid birikimi
B)   Prolaktinoma – Psammom cisimleri
C)   Tiroid folliküler karsinom – nükleer çentiklenme
D)   Feokromasitoma – Zellballen yapıları
E)   Kortikotrop hücreli adenom – Crooke’un bazofilik hyalin 

dejenerasyonu

7.   Feokromasitomanın mikroskobik olarak malignite kriteri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kan damar invazyonu
B) Yüksek nükleer pleomorfizm
C) Adrenal kortekse invazyon
D) Mikroskobik inceleme ile malignite belirlenemez
E) Tümörde hemoraji ve nekroz

8.    Aşağıda verilen tümör-mikroskopik bulgu eşleşmelerinden 
hangisi yanlıştır?
A) Retinoblastom – Flexner-Wintersteiner rozetleri
B) Nöroblastom – Homer-Wright rozetleri
C) Wilms tümörü – Reinke kristalleri
D) Granüloza hücreli tümör – Call-Exner cisimcikleri
E) Yolk sak tümör – Schiller-Duval cisimleri

9.   Elli yaşında erkek hasta sindirim sisteminde obstrüksiyon 
tablosuyla başvuruyor. Endoskopik incelemede midede 
mukoza altında büyük çaplı kitle saptanıyor. Alınan biyopside 
iğsi hücrelerden oluşan mezankimal tümör saptanıyor. 

       Bu tümör hücrelerinin aşağıdaki markerlardan hangisi ile 
en yüksek oranda pozitif boyanması beklenir?
A) CD3   
B) CD20
C) CD117   
D) Düz kas aktin (SMA)
E) Sitokeratin

10.  Aşağıdakilerden hangisi granülomatöz polianjiitte 
böbrekte görülmesi beklenen mikroskobik bulgudur?
A) Minimal değişiklik hastalığı
B) Kresentik glomerülonefrit
C) Membranoproliferatif glomerülonefrit
D) Wire loop (Tel halka)
E) Membranöz glomerülonefrit

11. Aşağıdakilerden hangisi meme kanserinin histopatolojik 
tiplerinden biri değildir?
A) İnvaziv duktal kanser 
B) İnvaziv lobüler kanser
C) İnflamatuvar kanser  
D) İnvaziv medüller kanser
E) Papiller kanser


