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8. DENEME

1.   Alkaptonüride aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
A) Okronozis
B) Romatioid artrite benzer şekilde artrit atakları
C) Grafide eklem aralığında daralma
D) Mitral kapak valvüliti ve kalsifikasyonu
E) Renal yetersizlik

2.   Aşağıdakilerden hangisi tip 1 diabetes mellitus tanılı bir 
çocukta kötü prognostik faktörler arasında değildir?
A) HbA1c’nin %12 olması
B) Mikroalbüminüri olması
C) Nöropati olması
D) Adacık hücre antikor titresinin yüksek olması
E) Eklem hareketlerinde kısıtlılık sendromu

3.   Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)’nde kolşisine yanıt vermeyen 
hastalarda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılabilir?
A) Metotreksat
B) Anakinra
C) Siklosporin
D) Takrolimus
E) Kortikosteroidler

4.   Akut poststreptokoksik glomerülonefrite bağlı hipertansif 
ensefalopati gelişen bir çocuğun tedavisinde, aşağıdaki 
tedavilerden hangisi ilk olarak tercih edilmelidir?
A) Nifedipin
B) Diyaliz
C) Propronalol
D) Hidralazin
E) Enalapril

5.   Makroskopik hematüri, göz kapakları ve bacaklarda ödem 
ve hipertansiyon saptanan bir çocukta, ayırıcı tanıda 
aşağıdakilerden hangisi düşünülmemelidir?
A) Minimal değişiklikli nefrotik sendrom
B) Membranoproliferatif glomerülonefrit
C) IgA nefropatisi
D) Akut poststreptokoksik glomerülonefrit
E) Sistemik lupus eritematosus nefriti

6.   On yaşındaki kız çocuk, iki haftadır giderek artan solunum 
sıkıntısı yakınmasıyla getiriliyor. Fizik muayenede takipne, 
dispne, siyanoz, yüzde ödem, boyunda venöz dolgunluk 
ve sağ supraklavikular 3x4 cm’lik lenfadenopati saptanıyor. 
Çekilen iki yönlü akciğer grafisinde ön mediastende kitle ve 
plevral efüzyon gözleniyor.

       Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hodgkin lenfoma
B) Timoma
C) Nöroblastom
D) Non - Hodgkin lenfoma
E) Teratom

7.   B12 eksikliği olan bir çocuğun idrar organik asit analizinde 
aşağıdakilerden hangisinin atılımında artış gözlenir?
A) Propionik asit
B) Dikarboksilik asit
C) Metilmalonik asit
D) Homogentizik asit
E) Glutarik asit

8.   Orak hücreli anemili bir çocukta viral bir üst solunum yolu 
enfeksiyonundan sonra solukluk, çarpıntı, bilinç bulanıklığı 
ve soğuk terleme gelişiyor. Fizik muayenesinde hipotansiyon 
ve taşikardisi olan, periferik dolaşımı bozulmuş olan çocuğun 
dalağı inguinal bölgede palpe ediliyor.

       Hemoglobin düzeyinde bazalden 4 mg/dL düşüş gözlenen 
bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Splenik sekestrasyon
B) Hipoglisemi
C) Splenik rüptür
D) Parvovirüs B19’a bağlı aplastik kriz
E) Sepsis

9.   Burkitt lenfomada en sık görülen kromozomal anomali 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) t (2; 22)
B) t (8; 14)
C) t (8; 22)
D) t (10; 14)
E) t (11; 14)

10. Tedavi edilmeyen klasik fenilketonürili bir hastada 
görülmesi beklenmeyen bulgu aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Renal tübülopati
B) Mikrosefali
C) Hipertonisite
D) Egzematöz döküntü
E) Mental retardasyon
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9. DENEME

1.    Endemik iyot eksikliğinin çocukluk çağındaki en sık klinik 
bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Guatr
B) Okul başarısında azalma
C) Sık uyuklama
D) Kabızlık
E) Gecikmiş puberte

2.    İntraosseöz girişimde ilk tercih edilmesi gereken anatomik 
bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anterior tibia
B) Spina iliaca posterior superior
C) Ön sternum
D) Medial malleol
E) Anterior radius

3.    Aşağıdaki mukopolisakkaridoz tiplerinden hangisinde 
enzim tedavisi bulunmamaktadır?
A) Hurler
B) Hunter
C) Sanfilippo
D) Morquio
E) Maroteaux-Lamy

4.    Aşağıdaki hastalıklardan hangisi karaciğer glikojenozları 
arasında yer almaz?
A) Tip-0 (glikojen sentetaz eksikliği)
B) Tip-Ia (Von Gierke hastalığı)
C) Tip-IV (Andersen hastalığı)
D) Tip-V (Mac Ardle hastalığı)
E) Tip-IX (fosforilaz kinaz eksikliği)

5.    Herediter otoinflamatuvar sendromlarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  TNF-reseptörü ile ilişkili periyodik sendromda amiloidoz 

riski vardır.
B)  Kriopirin ilişkili periodik sendromlarda soğukta ürtiker 

benzeri döküntü görülür.
C)  Hiperimmünglobülin D sendromunda mevalonat kinaz 

aktivitesi azalmıştır.
D)  Ailevi Akdeniz Ateşi’nde pyrin proteini 

sentezlenememektedir.
E)  Otoinflamatuvar sendromlarda IL-1 salınımı azalmıştır.

6.    Dirençli ishal şikayeti ile getirilen ve abdominal kitlesi, 
periorbital ekimozu olan ve idrarda vanilmandelik asidi 
pozitif saptanan üç yaşındaki bir çocuk için en olası tanı 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wilms tümörü
B) Lenfoma
C) Retinoblastom
D) Rabdomiyosarkom
E) Nöroblastom

7.    Birkaç haftadır baş ağrısı, sabah kusmaları şikayeti olan altı 
yaşındaki bir çocukta birkaç gündür yürümede dengesizlik 
olduğu belirtiliyor.

       Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pilositik astrositom
B) Ependimom
C) Kraniofarengioma
D) Hipofiz adenomu
E) Meningiom

8.    Aşağıdakilerden hangisi Fanconi aplastik anemisiyle 
ilişkili fizik muayene bulgularından birisi değildir?
A) Uzun boy
B) Deride hipopigmentasyon
C) At nalı böbrek
D) Radius yokluğu
E) Sağırlık

9.    Sekiz yaşındaki bir erkek çocuk ayaklarda şişme, çay rengi 
idrar yapma, görmede bulanıklık ve duyamama yakınmalarıyla 
getiriliyor. Soygeçmişinde ailede böbrek yetmezliği ve sağırlık 
öyküsü olan bireylerin olduğu öğreniliyor.

       Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Berger hastalığı
B) Alport sendromu
C) Fabry hastalığı
D) Lesch-Nyhan sendromu
E) Sistemik lupus eritematozus

10.  Altı yaşında bir erkek çocuk iki gündür olan ateş, burun akıntısı, 
boğaz ağrısı ve başvurudan iki saat önce başlayan çay rengi 
idrar yapma yakınmasıyla acile getiriliyor. Öyküsünden benzer 
şikayetlerinin iki kez daha olduğu öğreniliyor.

       Tonsillerinde hiperemi haricinde muayene bulgusu 
olmayan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) IgA nefropatisi
B) Akut post-streptokoksik glomerülonefrit
C) Alport sendromu
D) Minimal lezyon hastalığı
E) Fokal segmental glomerüloskleroz



1078 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ PEDİATRİ 1079

10. DENEME

1.   Aşağıdakilerden hangisi otoimmün poliglandüler sendrom 
(OPS)-tip 2 tanısı koydurur?
A) Mukokütanöz kandidiyazis, adrenal yetmezlik
B) Mukokütanöz kandidiyazis, hipoparatiroidi
C) Otoimmün tiroidit, adrenal yetmezlik
D) Adrenal yetmezlik, hipoparatiroidi
E) Mukokütanöz kandidiyazis, otoimmün tiroidit 

2.    Aşağıdakilerden hangisi konjenital guatra neden olmaz?
A) Maternal propiltiourasil kullanımı
B) Maternal amiodaron kullanımı
C) Maternal Graves hastalığı
D) Tiroid hormon biyosentez defekti
E) PROP-1 mutasyonu

3.    Çocuklarda en sık gözlenen şok tipleri hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?
A) Kardiyojenik ve septik şok
B) Hipovolemik ve kardiyojenik şok
C) Hipovolemik ve distributif şok
D) Kardiyojenik ve distributif şok
E) Hipovolemik ve septik şok

4.    On sekiz aylık çocuk halen yürüyemediği ve diş çıkarmadığı için 
getiriliyor. Gelişim geriliği, hipotoni, kostokondral eklemlerde 
küçük tümsekler belirleniyor ve kostaların diyafragmaya 
tutunma bölgelerinin içe doğru çekilmiş ve karnın şişkin 
olduğu görülüyor. 25-hidroksi kolekalsiferol düzeyi normal 
olan çocukta 1,25-dihidroksi kolekalsiferol ve parathormon 
düzeyleri yüksek saptanıyor. 

       Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nutrisyonel rikets
B) Tip I Vitamin D’ye bağımlı rikets
C) Tip II Vitamin D’ye bağımlı rikets
D) X’e bağlı hipofosfatemik rikets
E) Herediter hiperkalsiürik hipofosfatemik rikets

5.    İdrarda kokuya neden olan metabolik hastalıklar için 
aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tirozinemi tip I - Çürük lahana
B) Metilmalonik asidemi - Çemen
C) Fenilketonüri - Küf ya da ölü fare
D) Izovalerik asidemi - Terli ayak
E) Hawkinsinüri - Yüzme havuzu (klor)

6.    Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Behçet hastalığı   
B) Kawasaki Sendromu
C) Poliarteritis nodoza  
D) Henoch-Schönlein Sendromu
E) Wegener granülomatozis

7.    Baş ağrısı, konfüzyon ve kusma şikayetiyle getirilen 8 yaşında 
bir kız çocuğunda yapılan tetkiklerde serebellumda kitle 
saptanıyor. Kemik sintigrafisinde vücutta metastatik lezyonlar 
tespit ediliyor.

       Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medulloblastom   
B) Pilositik astrositom 
C) Glioblastoma multiforme  
D) Astrositom 
E) Oligodendrogliom

8.   Sık enfeksiyon geçirme öyküsü olan ve büyüme gelişme 
geriliği, kötü kokulu dışkılama şikayetleri ile getirilen iki 
yaşındaki çocukta nötropeni saptanıyor. 

       Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Shwachman-Diamond Sendromu  
B) Immerslund-Grasbeck anemisi
C) Evans Sendromu  
D) Fanconi anemisi
E) TAR Sendromu

9.    On yaşında erkek çocuk idrar renginde koyulaşma ve 
sonrasında idrar yapamama yakınmasıyla getiriliyor. Hastanın 
fizik incelemesinde bilateral pretibiyal ödem saptanıyor. 
Hastanın derinleştirilen öyküsünden yaklaşık bir ay önce 
selülit nedeniyle 10 gün amoksisilin-klavulonik asit tedavisi 
aldığı öğreniliyor.

       Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) IgA nefropatisi
B) Akut post-streptokoksik glomerülonefrit
C) Alport Sendromu
D) Minimal lezyon hastalığı
E) Fokal segmental glomerüloskleroz

10.  Bir üst sorudaki hastada, aşağıdakilerden hangisi böbrek 
biyopsisi endikasyonlarından birisi değildir?
A) Akut böbrek yetersizliği gelişmesi
B) Masif proteinüri görülmesi
C) C3 düzeyinin normal saptanması
D) Proteinürinin 2 aydan daha uzun sürmesi
E) Hipertansiyon görülmesi


