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• Kloroprokain kalıcı nöronal hasar oluşturabileceği için 
epidural ve intratekal uygulanması önerilmez.

• Amid yapılı lokal anestezikler karaciğer bozukluğu 
olanlarda ve propranolol gibi karaciğer kan akımını 
azaltan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdırlar.

• Lidokain her tip lokal anestezide kullanılabilir ancak 
karaciğerde yıkılır, oluşan monoetilglisin xylidid ve 
glisin xylidid metabolitleri SSS üzerine toksik etki 
gösterirler (en erken bulgu nistagmus)

• Lidokain antiaritmik etkisi olan amid yapılı lokal 
anesteziktir ve böbrek yoluyla atılır.

• Lidokain sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum 
salınmasını hızlandırdığından, malign hipertermiye 
hassas kişilerde kullanılmamalıdır.

• Prilokainin vücutta oluşan toluidin metaboliti 
methemoglobinemi oluşturur. Obstetride, KOAH‛ta 
ve siyanotik kalp hastalıklarında kullanılamaz.

• Prilokain regional intravenöz anestezide lidokain ile 
birlikte (RIVA) en uygun ilaçtır.

• Bupivakain özellikle epidural anestezide tercih edilir. 
Sistemik kullanılanlar içinde en güçlüsüdür (en uzun 
etkilisidir) ve en kardiyotoksik lokal anesteziktir.

• Etidokain lokal anestezikler içinde en lipofilik olanıdır. 
İyi bir motor blok sağlar, çok belirgin kas gevşemesi 
yapar.

• Dibukain gravimetrik etki gücü yönünden lokal 
anesteziklerin en güçlüsüdür. Sadece yüzeyel 
anestezide kullanılır.

• Lokal anestezikler yüksek dozlarda SSS üzerinde 
disinhibisyona bağlı eksitasyona (tonik klonik 
konvülsiyonlar) sebep olurlar.

• Ester yapılı lokal anesteziklere karşı allerjik 
reaksiyonlar sıktır (Prokain, Tetrakain). Allerjiden 
sorumlu olan, esterlerin parçalanması ile oluşan p-
aminobenzoik asittir. (PABA)

• Spinal anestezinin dermatomal yayılımını etkileyen en 
önemli faktörler anestezik solüsyonun barisitesi, hasta 
pozisyonu, ilaç dozu ve enjeksiyon yeridir.

• Spinal anestezi alt ekstremite, alt abdomen ve 
perinedeki girişimler ile sezaryen ve vajinal doğumda 
kullanılır.

• Spinal anestezi kontrendikasyonları; hipovolemi, 
dehidratasyon, hipotansiyon, septisemi, girişim yerinde 
enfeksiyon, kafa içi basınç artış sendromu, kalp kapağı 
lezyonu olanlar, kanama diyatezidir.

• Spinal anestezinin erken dönemde en sık komplikasyou 
hipotansiyon iken geç dönemde en sık görülen post 
spinal baş ağrısıdır.

• Spinal anestezinin en önemli nörolojik komplikasyonu 
kronik adheziv araknoidittir.

• Epidural anestezinin kontrendikasyonları; sistemik 
ve lokal enfeksiyon, kanama, şok, antikoagülan tedavi, 
kanama diyatezi, santral sinir sistemi hastalığı ve lokal 
anestezik duyarlığıdır.

• Epidural blokta BOS kaybı olmadığından baş ağrısı 
görülmez. Hipotansiyon, spinal anesteziden çok daha 
az sıklık ve şiddettedir.

• Malign hipertermide primer bozukluk, iskelet kası 
hücresindeki sarkoplazmik retikulumda yer alan 

“Ryanodin” reseptörlerindedir.
• Kifoskolyoz, pitozis, habituel çıkıklar, umblikal ve hiatal 

herniler, inmemiş testis, osteogenezis imperfekta 
ve muskuler distrofi tanısı alan hastalar malign 
hipertermiye normale göre daha yatkındırlar.

• Malign hipertermide artmış CO2 yapımı ve oksijen 
kullanımı, taşikardi, ateş, labil kan basıncı, artmış 
iskelet kas tonusu vardır. Entübasyon sırasında 
trismus tipik bulgulardandır.

• Malign hipertermi tanısında en güvenilir yöntem kas 
biyopsisi ve halotankafein kontraktür testidir.

• Malign hipertermi şüphesinde süratle hastanın 
soğutulmasına başlanırken tetikleyici ajanlar kesilir, 
hasta saf oksijen ile hiperventile edilir ve metabolik 
asidoz önlenmeye çalışır. Özgül tedavi, Dantrolen 
sodyum ile yapılır.

• Mekanik ventilasyon endikasyonları; Akut 
ventilasyon yetmezliği, ciddi refrakter hipoksemi, 
ciddi solunum yetmezliği klinik bulgularının varlığı 
ve solunum durmasıdır.

SORULAR

1. Aşağıdaki narkotik analjeziklerden iptila (addiction) 
yapıcı etkisi en fazla olan hangisidir? 

A) Pentazosin       B) Diasetilmorfin
C) Kodein        D) Metadon

E) Nalorfin

Doğru cevap: B

2. Morfinle ilgili verilerden hangisi yanlıştır?

A) Bronkokonstriksiyon  B) Histamin deşarjı
C) Bilier spazm    D) Vasküler tonüsde artma

E) Bulantı-kusma

Doğru cevap: D

3. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi saf narkotik 
antagonist etkilidir? 

A) Naloksan       B) Metadon
C) Dolantin       D) Dinorfin

E) Nalorfin

Doğru cevap: A

4. Opioid intoksikasyonu yapmayan ilaç aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Atropin        B) Kodein
C) Morfin        D) Meperidin

E) Petidin

Doğru cevap: A

5. Kardiovasküler depresyon etkisi en az olan narkotik 
analjezik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Droperidol       B) Morfin
C) Gallamin       D) Tiopental

E) Fentanil

Doğru cevap: E
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6. Aşağıdakilerden hangisi, kronik kanser ağrısının 
tedavisinde yer alan adjuvan ilaçlardan biri değildir? 

A) Amitriptilin       B) Prednizon
C) Karbamazepin      D) Fentanil

E) Gabapentin

Doğru cevap: D

7. Aşağıdakilerden hangisi postjunctional reseptörleri 
bloke etmez?

A) Barbituratlar      B) Fentanil
C) Prokainamid      D) Aminoglikozidler

E) Lokal analjezikler

Doğru cevap: B

8. Aşağıdakilerden hangisi opioidlerin yan etkilerinden biri 
değildir?

A) Bulantı       B) Kaşıntı
C) Sedasyon      D) Solunum depresyonu

E) Diyare

Doğru cevap: E

9. Lokal  anesteziklerin  aşırı  dozlarına  bağlı  olarak  
gelişen  konvülzyonların  tedavisinde  kullanılan  en  
uygun  ajan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haloperidol        B) Hidroksizin
C) Diazepam        D) Fentanil

E) Ketamin

Doğru cevap: C

10. Aşağıdakilerden hangisi topikal anestezinin her tipinde 
kullanılır?

A) Pantokain        B) Prokain
C) Lidokain        D) Prilokain

E) Dibukain

Doğru cevap: C

11. Aşağıdakilerden hangisi lokal anestezi şekli değildir?

A) Yüzeyel anestezi
B) Infiltrasyon anestezi
C) Inhalasyon anestez
D) Kaudal anestezi
E) Spinal anestezi

Doğru cevap: C

12. Aşağıdakilerden hangisi intravenöz rejyonel 
anesteziktir?

A) Kokain        B) Pentokain
C) Prokain        D) Lidokain

E) Novakain

Doğru cevap: D

13. Aşağıdakilerden hangisi ester yapılı bir lokal anestezik 
değildir?

A) Kokain         B) Prokain
C) Klorprokain        D) Tetrakain

E) Lidokain

Doğru cevap: E

14. Aşağıdakilerden hangisi amid yapılı bir lokal anestezik 
değildir?

A) Mepivakain        B) Prilokain
C) Etidokain        D) Tetrakain

E) Dibukain

Doğru cevap: D

15. Vazokonstriktör bir maddenin lokal anesteziklerle 
kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lokal anestezik bir maddeye karşı gelişebilecek allerjik 
reaksiyonu önlemek

B) Lokal anesteziğin etki süresini uzatmak için
C) Lokal anesteziğin yan etkilerini azaltmak için
D) Lokal anesteziğin etki alanını genişletmek için
E) Hiçbirisi

Doğru cevap: B/C

16. Aşağıdakilerden hangisi lokal anesteziklerin etki 
sürelerini artırmak için kullanılır?

A) Dopamin       B) Dobutamin
C) Isoproterenol      D) Adrenalin

E) Noradrenalin

Doğru cevap: D

17. Lokal  anestezik  solüsyonlarına  vazokonstriktör  madde  
katılmasının  nedeni  aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Solüsyonu berraklaştırmak
B) Solüsyonun stabilitesini sağlamak
C) Lokal anesteziğin parçalanmasını önlemek
D) Etki süresini uzatmak
E) Çözünürlüğünü arttırmak

Doğru cevap: D

18. Aşağıdakilerden hangisi lokal anesteziklerden en az 
etkilenir? 

A) Alfa motor nöron    
B) Gama motor nöron
C) C lifleri       
D) A lifleri
E) Postganglionik sempatik sinir

Doğru cevap: A

19. Lokal anestezikler en son hangi sinir lifini etkiler?

A) Dokunma       B) Isı
C) Ağrı        D) Motor

E) Sempatik

Doğru cevap: D

20. Aşağıdaki sinir lifi tiplerinden hangisi lokal anesteziklere 
en az duyarlıdır?

A) Alfa-motor aksonları
B) Dorsal kök C lifleri
C) Sempatik C lifleri
D) Gama-motor aksonları
E) Pregangliyonik otonomik sinir lifleri

Doğru cevap: A
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21.

I.  Deri basınç
II. Isı
III. Ağrı
IV. Dokunma

 Lokal anestezi sonrası yukarıdaki duyular hangi sırayla 
kaybolurlar? 

A) 3, 2, 4, 1       B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 4, 1, 3       D) 2, 1, 4, 3

E) 3, 4, 1, 2

Doğru cevap: A

22. Topikal anestezide kullanılmayan hangisidir?

A) Lidokain       B) Kokain
C) Bupivakain       D) Mepivakain

E) Tetrakain

Doğru cevap: C

23. Aşağıdakilerden hangisi sadece yüzeyel anestezi için 
kullanılan bir anestezik ilaçtır?

A) Etidokain       B) Bupivakain
C) Benzokain       D) Lidokain

E) Mepivakain

Doğru cevap: C

24. Lokal anesteziklere aşağıdakilerden hangisinin ilave 
edilmesiyle, bu anesteziklerin etki süreleri uzatılır?

A) Atropin        B) Adrenalin
C) Nitrogliserin       D) Skopolamin

E) Nalokson

Doğru cevap: B

25. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi en uzun 
etkilidir?

A) Lidokain
B) Bupivakain
C) Tetrakain
D) Prokain
E) Prilokain

Doğru cevap: B

26. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi 
methemoglobinemi oluşturur?

A) Lignokain       B) Bupivakain
C) Prilokain       D) Ropivakain

E) Kokain

Doğru cevap: C

27. Lokal anestezik olması dışında lidokainin diğer önemli 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antiemetik olması
B) Kalsiyum kanal blokörü olması
C) Antitrombotik olması
D) Antidepresan olması
E) Antiaritmik olması

Doğru cevap: E

28. Lokal  anestezik  olarak  sık  kullanılan,  aynı  zamanda  
dijital  intoksikasyonunda  antiaritmik  ajan  olarak  
kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lidokain       B) Prilokain
C) Prokain        D) Etidokain

E) Klorprokain

Doğru cevap: A

29. Lokal anestezik ve dijital intoksikasyonunda antiaritmik 
ajan olarak kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lidokain       B) Prilokain
C) Prokain        D) Ebidokain

E) Klorprokain

Doğru cevap: A

30. Kırk beş yaşındaki bir hastada, sinir bloğu amaçlı bupivakain 
uygulandıktan kısa bir süre sonra ventriküler vibrilasyon 
gelişiyor. Kardiyopulmoner resüsitasyona başlanıyor, fakat 
tedaviye yanıt alınamıyor.

 Standart resüsitasyona dirençli bupivakain 
intoksikasyonu düşünülen bu hastada önerilecek en 
uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metilen mavisi         B) C vitamini
C) D vitamini          D) İntravenöz lipid solüsyonu

E) İntravenöz amino asit solüsyonu

Doğru cevap: D

31. Aşağıdakilerden hangisi lokal anesteziklerin sistemik 
toksisitesini gösteren ilk belirtidir?

A) Huzursuzluk      B) Eksitasyon
C) Trismus        D) Bulantı ve kusma

E) Nistagmus

Doğru cevap: B

32. Aşağıdakilerden hangisi spinal veya epidural blok için 
kontrendikasyon değildir?

A) Enjeksiyon alanında enfeksiyon
B) Koagülopati
C) Artmış kafa içi basıncı
D) Doğum
E) Ağır hipovolemi

Doğru cevap: D

33. Spinal anestezi sonrası spinal baş ağrısı gelişmesindeki 
en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anestezinin düzeyi
B) Kullanılan iğnenin kalınlığı ve uzunluğu
C) Tetrakain injeksiyonu sonrası baş ağrısının kaybolması
D) Yaşlı kişilerde olması
E) Erkek hastalarda görülmesi

Doğru cevap: B

34. Aşağıdakilerden hangisi spinal anesteziye bağlı 
gelişebilecek komplikasyonlardan biridir?

A) Şuur kaybı       B) Görme kaybı
C) Hipertansiyon      D) Hiperaljezi

E) Baş ağrısı

Doğru cevap: E
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35. Aşağıdakilerden hangisi spinal anestezinin kontraendike 
olduğu durumlardan biridir?

A) Septisemi     
B) Sezaryen
C) Nefropati     
D) Diabet
E) Akut ve kronik akciğer hastalıkları

Doğru cevap: A

36. Sinir kas kavşağında sarkoplazmik retikulumdan 
Ca++ salınımını inhibe ederek blokaj yapan ilaç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dantrolen       B) Baklofen
C) Metoksamin      D) Kolin

E) Diazepam

Doğru cevap: A

37. Malign hipertermi tedavisi için aşağıdakilerden hangisi 
geçerli değildir?

A) Anestezi ve operasyona en kısa sürede son verilmesi
B) Hastaya % 100 oranında yüksek akımlı O2 verilmesi
C) Hastanın pH sına göre, 1-2 mEq/kg sodyum bikarbonat 

verilmesi
D) Hastaya başta 3 mg/ kg dantrolen verilmesi
E) Hipernatremiyi kontrol etmeksizin glukoz solüsyonu içinde 

insülin uygulanması

Doğru cevap: E

38. Malign hipertermi tedavisinde vücut ısısını düşürmek 
amacıyla kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dantrolen        
B) Meklizin
C) Baklofen        
D) Fenelzin
E) Atropin

Doğru cevap: A

39. Mide kanseri nedeniyle genel anestezi altında total 
gastrektomi yapılan bir hasta, ameliyat bitiminde anesteziden 
uyandırılmaya çalışılırken hastada end-tidal CO2 ’de ani 
yükselme, taşikardi, aritmi ve musküler rijidite ortaya çıkıyor. 
Hastanın ateşinin yüksek olduğu fark ediliyor.

 Hasta için bu aşamada aşağıdaki uygulamalardan 
hangisi yapılmamalıdır?

A) Volatil anesteziklerin kesilmesi
B) %100 oksijen verilmesi
C) Hiperventilasyon yaptırılması
D) Kalsiyum kanal blokörü kullanılması
E) Bikarbonat verilmesi

Doğru cevap: D

40. Aşağıdakilerden hangisi, mekanik ventilasyonun olası 
etkilerinden biri değildir?

A) Göğüs içi basınç artışı
B) Akciğer hasarı
C) Kalp debisinde artış
D) Dinamik hiperinflasyon
E) Pnömotoraks

Doğru cevap: C

41. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği öyküsü 
olan 58 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı nedeniyle 
acil servise getiriliyor. Fizik muayenesinde bilinci açık ve 
vital bulguları stabil olan hastanın akciğerlerinde yaygın  
ekskpiratuvar ronküsler saptanıyor. Oksijensiz arteriyel kan 
gazı örneğinde pH 7,30 PaCO2 ve bikarbonat 33 mEq/L 
olarak bulunuyor.

 Bu hastanın tedavisinde;

I. Bronkodilatör
II. Non-invaziv mekanik ventilasyon
III. İnvaziv mekanik ventilasyon

 yaklaşımlarından hangileri uygulanmalıdır?

A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) I ve II         D) I ve III

E) I, II ve III

Doğru cevap: C

42. Yoğun bakıma yatırılan kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
tanısı olan bir hastaya solunum yetersizliğii nedeniyle 
maskeyle pozitif basınçlı mekanik ventilasyon desteği 
uygulanıyor.

 Bu hastaya uygulanan yöntem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon
B) Aralıklı zorunlu ventilasyon
C) Yüksek frekanslı osilatuvar ventilasyon
D) Ters oranlı mekanik ventilasyon
E) Non-invaziv mekanik ventilasyon

Doğru cevap: E

43. Aşağıdakilerden hangisi kristalloid solüsyonlarından 
birisidir?

A) Ringer Laktat       B) Nişasta
C) Dekstran        D) Albümin

E) Jelatin

Doğru cevap: A

44. Santral venöz basınç, normal fizyolojik koşullarda 
aşağıdakilerden hangisinin basıncına eşdeğer kabul 
edilir?

A) Sağ atrium    B) Sol atrium
C) Pulmoner arter kama D) Sol ventrikül diyastol sonu

E) Vena cava inferior

Doğru cevap: A

45. Venöz kateterizasyon veya büyük bir venin açılması 
sırasında gelişen hava embolisinde hasta hangi 
pozisyona getirilmelidir?

A) Sağ tarafı yukarı, başı aşağı
B) Sol tarafı yukarı, başı aşağı
C) Başı yukarı
D) Sırt üstü düz duruma
E) Yüz üstü duruma

Doğru cevap: A

46. Kardiyopulmoner resütasyonda öncelikle yapılması 
gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava yolunun açılması
B) Kalp atımının sağlanması
C) Kan dolaşımının sağlanması
D) Suni solunum yaptırılması
E) Solunum ve kalp atımını stimüle edici ilaç verilmesi

Doğru cevap: A



DENEME 1

1.   Bir bölgede 50 yaşın üzerindeki popülasyonda diyabet 
taraması planlanıyor. Bu bölgenin yaş, cins, sosyo-
ekonomik durum gibi özellikleri yönünden homojen 
olmayan toplumunda aşağıdakilerden hangi örnekleme 
metodu tercih edilmelidir?
A) Basit rastgele örnekleme
B) Sistematik rastgele örnekleme
C) Çok fazlı örnekleme
D) Tabakalı örnekleme
E) Küme örneklemesi

2.    Elli bin nüfuslu “A” ilinde, 1999 yılında toplam 800 kişi ölmüştür. 
“A” ilinde aynı yıl pankreas kanseri tanısı alan 40 kişiden 10’u 
bu hastalık nedeniyle ölmüştür.

       “A” ili için pankreas kanserinin fatalite hızı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) % 0,10         
B) % 0.05
C) %0.4         
D) %90
E) %25

3.    Yeni geliştirilen bir ilacın etkili olup olmadığını anlamak 
için en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesitsel saha çalışması
B) Gözlemsel çalışma
C) Randomize kontrollü klinik çalışma
D) Vaka kontrol çalışması
E) Tanımlayıcı çalışma

4.    Yirmi sekiz yaşında erkek hasta yüzünde son 3 yıldır tekrarlayan 
kaşıntılı döküntü yakınmasıyla başvuruyor. Öyküsünde 
döküntünün kış aylarında ve stresli zamanlarda fazlalaştığı, 
yazları iyileştiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde nazolabial 
oluklar ve yanaklarda, göz kapağı ve kaş çevresinde, alın 
çizgisi boyunca saçlı deride eritematöz yama dışında özellik 
saptanmıyor.

       Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmpetigo   
B) Seboreik dermatit
C) Psoriasis vulgaris  
D) Erizipel
E) Eritrazma

5.   Psoriazis vulgaris ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Genellikle ekstensör yüzeyleri tutar
B) Histopatolojisinde munro mikroabseleri görülür
C) Epidermal profilerasyon artmıştır
D) Oral mukoza tutulumu sıktır
E) Psoriatik artrit HLA B27 ilişkilidir

6.    Aşağıdakilerden hangisi fibromiyalji sendromunun bir 
özelliği değildir?
A) Ağrı yaygındır        
B) Kadınlarda daha sıktır
C) Hassas noktalar vardır      
D) Sistemik bulgular vardır
E) Lokal tedaviye cevap iyidir

7.    Aşağıdakilerden hangisi, kompleks bölgesel ağrı 
sendromunda uygulanan yaklaşımlardan biri değildir? 
A) Ortez ile istirahat
B) Non-steroid antiinflamatuvar ilaçların kullanımı
C) Bisfosfonat tedavisi
D) Sempatik blokaj
E) Kortikosteroid tedavisi

8.    Elli beş yaşında kadın hasta sol kalça ağrısı ve topallama 
şikayetiyle geliyor. Hikayesinden sistemik lupus eritematozus 
nedeniyle steroid tedavisi aldığı öğreniliyor. Muayene ve 
laboratuvar inceleme sonrası femur başı avasküler nekrozu 
düşünülüyor.

       Bu olguda avasküler nekrozu en erken gösteren radyolojik 
metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nötral pelvis ön-arka grafisi
B) Bilgisayarlı tomografi (BT)
C) Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
D) Kalça ultrasonografisi
E) Pozitron emisyon tomografisi (PET)

9.    Jüvenil nazofarenks anjiyofibromuyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Erkeklerde daha sık görülür
B) Kliniğe epistaksis ile başvurur
C) En sık maksiller sinüsten köken alır
D) Mezenkimal kökenli vasküler bir tümördür
E) Tedavide ilk tercih cerrahidir. 

10. Dört ay önce geçirilmiş beyin operasyonu sonrası sol tarafında 
yüz felci gelişmiş 58 yaşındaki erkek hasta sol gözünde aşırı 
sulanma tarif ediyor. Takip eden günlerde sol gözünde yanma, 
batma ve kızarıklık gelişen hastanın yapılan biyomikroskobik 
muayenesinde korneada punktat floresan madde tutulumu 
izleniyor.

       Yukarıdaki hasta için en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Dendritik keratit  
B) İnterstisyel keratit
C) Adenoviral keratit  
D) Nörotrofik keratit
E) Lagoftalmik keratit
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