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1. Selenit-F besiyeri aşağıdaki bakteri çiftlerinden hangisinin 
izolasyonunda kullanılan bir zenginleştirme besiyeridir? 

A) Escherichia coli – Serratia marcescens 
B) Salmonella spp. – Shigella spp. 
C) Brucella spp. – Neisseriae spp. 
D) Mycoplasma spp. – Chlamydiae spp. 
E) Peptococcus spp. – Peptostreptococcus spp. 

2. Parçada geçen “physiologic standpoint” ifadesinin Türkçe 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyolojik durma noktası 
B) Fizyolojik durum 
C) Fizyolojik görüşme
D) Fizyolojik açı 
E) Fizyolojik inceleme komitesi 

3. Aşağıdaki yapılardan hangisi dezenfektanlara en 
dirençlidirdirençlidir?  

A) Mantarlar 
B) Mikobakteriler 
C) Prionlar 
D) Lipid içermeyen veya küçük virüsler 
E) Vejetatif bakteriler 

4. Hücre duvarı sentezinin seçici inhibitörü olan ve üreme 
fazındaki bakteriye etki eden bir antimikrobik seçmek 
isterseniz aşağıdakilerden hangisini kullanırsınız? 

A) Beta-laktam antimikrobikler 
B) Kinolonlar 
C) Aminoglikozidler 
D) Tetrasiklinler 
E) Makrolidler 

5. Neisseria enfeksiyonları için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Gonokokal üretrit tedavisinde tek doz penisilin kullanılır.
B) Orofarinks sürüntüsünün Gram boyaması N. gonorrhoeae 

enfeksiyonu teşhisinde kullanılır. 
C) N. gonorrhoeae kaynaklı enfeksiyonlardan korunmada 

aşılama etkili korunma sağlar. 
D) Pürülan artritin en sık nedenlerinden biri N. meningitidis’tir. 
E) Gonore doğal olarak sadece insanlarda meydana gelir.

6. Nötropenik bir hastada sepsis gelişmesi üzerine yapılan kan 
kültüründe kanlı agarda üreme olmasına rağmen çikolatalı 
agarda üreme tespit edilmiyor. Kültür incelemesinde katalaz 
pozitif, gram pozitif basiller görülüyor. Hastanın penisilin 
tedavisine yanıt vermemesi üzerine vankomisinle tedavi 
ediliyor. 
Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Staphylococcus aureus 
B) Streptococcus pneumoniae 
C) Corynebacterium jeikeium 
D) Eikenella corrodens 
E) Salmonella typhi 

7. Yaz tatilinden dönen 60 yaşındaki kadın hastada ateşin 
olmadığı taşipne ve taşikardi geliştiği tespit ediliyor. Balgamın 
Gram boyasıyla yapılan incelemesinde bol PNL saptanmasına 
rağmen etken gösterilemiyor, kanlı agar besiyerinde de üreme 
saptanamayan hastaya penisilin ve aminoglikozid tedavisi 
uygulanıyor ama yanıt alınamıyor.
Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Streptococcus pneumoniae 
B) Haemophylus infl uenzae 
C) Legionella pneumophila 
D) Mycoplasma pneumoniae 
E) Klebsiella pneumoniae 

8. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında izole edilen aşağıdaki 
bakterilerin hangisinde şu ana kadar penisilin direnci 
saptanmamıştırsaptanmamıştır?
A) Streptococcus pyogenes
B) Streptococcus pneumoniae
C) Staphylococcus aureus
D) Moraxella catarrhalis
E) Haemophilus infl uenzae

9. Enterohemorajik Escherichia coli O157:H7 tanısında 
kullanılan besiyeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorbitol MacConcey agar
B) Skirrow agar
C) Mannitol salt agar
D) Buffered Charcoal Yeast Extract agar
E) % 5 Koyun kanlı agar

10.Aşağıdakilerden hangisi HBV enfeksiyonunda immün yanıtı 
etkileyen faktör değildirdeğildir? 

A) Genetik yatkınlık B) Bulaşın kan yoluyla olması 
C) Yaş   D) Viral yük 

E) Birlikte bulunan hastalık 

11.Sitomegalovirüs IgM pozitif olan bir gebede primer veya 
sekonder enfeksiyon ayrımı aşağıdakilerden hangisiyle 
yapılabilir? 

A) Bebekte IgM antikorları 
B) Hücre kültürü 
C) Hayvan deneyi 
D) IgG avidite testi 
E) Polimeraz zincir reaksiyonu 

12.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi konusunda aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştıryanlıştır? 
A) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin etkeni Bunyaviridae 

familyasından bir RNA virüsü olan Nairovirüs’tür. 
B) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ülkemizde özellikle Ege ve 

Akdeniz Bölgeleri’nde yaygın olarak görülmektedir. 
C) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi; ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, 

kanama gibi semptom ve bulgularla seyreden klinik tabloya 
neden olur.

D) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin etkeni olan virüs Hyalomma 
marginatum türü kenelerle bulaşır. 

E) İnsan vücudunda deriye yapışmış kenenin görülmesi 
durumunda kene bir cımbız yardımıyla, baş kısmından 
tutulup geriye doğru çekilerek çıkarılmalıdır. 

13.Aşağıdaki örneklerin hangisinde anaerobik kültür uygun 
değildirdeğildir?

A) Kemik iliği   B) Ekspektore balgam
C) Plevral sıvı   D) Periton sıvısı

E) BOS sıvısı
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14.HPV tanısında aşağıdaki yöntemlerden hangisi 
kullanılmaz? 

A) Polimeraz zincir reaksiyonu 
B) Hücre kültürü 
C) Servikal smear incelemesi 
D) Southern blot hibridizasyon 
E) Papanikolau boyasıyla koilositlerin gösterilmesi 

15.İnfl uenza virusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildirdeğildir? 

A) Serotip A ve B pandemiye neden olur.
B) Aşı A ve B serotiplerinin hemaglutinin ve nöraminidazını 

içerir.
C) Kuş gribine neden olan serotip H5N1’dir.
D) Çocuklarda aşı koruyuculuğunun sağlanabil mesi amacıyla 

bir ay arayla iki doz aşı yapıl ması tavsiye edilir.
E) Aşının her yıl tekrarlanması gerekir. 

16.Kortikosteroid tedavisi gören bir hastada gelişen gram-
negatif bakteri sepsisiyle birarada görülme olasılığı en 
yüksekyüksek olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ascaris lumbricoides B) Trichuris trichiura 
C) Ancylostoma duodenale D) Balantidium coli 

E) Strongyloides stercoralis 

17.Aşağıdaki parazit yumurtalarından hangisi selefon bant 
metodu ile tespit edilir? 

A) Ascaris lumbricoides   B) Taenia solium 
C) Enterobius vermicularis D) Fasiola hepatica 

E) Toxocara canis 

18.Galaktomannan antijen testi, aşağıdaki invaziv mantar 
enfeksiyonlarının hangisinin tanısında yardımcı bir test 
olarak kullanılır?

A) Kandidoz   B) Kriptokokkoz
C) Fusaryoz   D) Aspergilloz

E) Trikosporonoz

19.Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi mantar hücre 
membranında bulunan ergosterole bağlanarak etki 
gösterir?

A) Amfoterisin B  B) Flusitozin
C) Griseofuluin   D) Sordarin

E) Kaspofungin asetat

20.Aşağıdaki mantarlardan hangisi germ tüp yapar?

A) Candida parapsilosis  B) Candida krusei
C) Candida kefyr  C) Candida kefyrC) Candida kefyr D) Candida albicans

E) Cryptococcus neoformans

21.Aşağıdakilerden hangisi makrofajların başlıca görevleri 
arasında yer almazyer almaz?

A) Fagositoz
B) Dokulara besinlerin taşınması
C) Mikroorganizmaların öldürülmesi
D) Antijen sunma
E) Sitokin sekresyonu

22.Süper antijenlerin yardımcı T lenfositlerde spesifi k olarak 
bağlandığı bölge neresidir?

A) MHC I  
B) MHC II
C) TCR’nin Vβ bölgesi
D) β2 mikroglobulin
E) CD1

1. F faktörü aracılığıyla bakteriden bakteriye direnç geni 
aktarılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

A) Konjugasyon   B) Transdüksiyon
C) Transfeksiyon  D) Transformasyon

E) Transpozisyon

2. Hastane uygulamalarında orta düzey dezenfeksiyon 
etkinliğine sahip alet dezenfektanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Orto-fi talaldehid %0.55
B) Hidrojen peroksit %7.5
C) Gluteraldehid %2
D) Glukoprotamin %1.5-4
E) Perasetik asit ≤ %1

3. Beta laktamaz ve IgA proteaz gibi enzimlerin sentezini 
gerçekleştiren bakteriyel komponent aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ribozom     B) Septal mezozom
C) Sitoplazmik membran   D) Dış membran

E) Periplazmik aralık

4. Aşağıdakilerden hangisi deri içine yapılan canlı attenüe bir 
aşıdır?

A) Kızamık aşısı
B) Hepatit B aşısı
C) Polivalan poliomiyelit aşısı
D) Bacillus Calmette Guarine (BCG) aşısı
E) Konjuge pnömokok aşısı

5. Legionella idrar antijen testi için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştıryanlıştır?

A) Lejyoner hastalığının tanı kriterlerinden biridir.
B) Erken pozitifl eşen ve kolaylıkla da uygulanabilen bir testir.
C) Antibiyotik kullanımından etkilenmesi en büyük 

dezavantajıdır.
D) Sadece Legionella pneumophila serogrup 1 tanısında 

güvenilirdir.
E) Özgüllüğü % 95’in üzerindedir.

6. Genç bir hasta ateş, siyanoz, dispne şikâyetleriyle acil 
servise başvuruyor. Hikayesinden evinde kanarya beslediği 
öğreniliyor. 
Bu hastanın tedavisinde verilebilecek en uygunen uygun ilaç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sülfonamidler  A) SülfonamidlerA) Sülfonamidler B) Streptomisin
C) Penisilin   D) Kloramfenikol

E) Tetrasiklin

7. Bir orman köyünde yaşayan 20 yaşındaki genç bir hasta, şiddetli 
boğaz ağrısı ve yutkunma şikâyeti ile polikliniğe başvuruyor. Fizik 
muayenede boğazda yer yer eksudatif membranlarla kaplı 
tonsillit ve boğazda yaygın lenfadenomegali dışında başka bir 
pozitif bulgu saptanmıyor. Hastaya on gün (amoksisilin klavulanik 
asit) antibiyotik verilmesine rağmen klinik tablo düzelmiyor, 
lenfadenomegalilerde büyüme ve yayılma devam ediyor. 

Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Corynebacterium diphtheriae
B) Adenovirus
C) Brucella abortus
D) A grubu beta hemolitik streptokok
E) Francisella tularensis
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8. Karın ağrısı ve ishalle acile başvuran hastanın hikayesinden 
iki gün önce pikniğe gittikleri ve az pişmiş tavuk eti yedikleri 
öğreniliyor. Hastanın gaitasının mikroskobik incelemesinde çok 
sayıda polimorfonükleer lökosit ve eritrosit, kültürde üremiş 
koloniden hazırlanan Gram boyalı preparatın mikroskobik 
incelemesinde ise gram-negatif martı kanadı morfolojisinde 
basiller görülüyor. 

Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shigella sonnei   
B) Shigella fl exneri
C) Clostridium diffi cile   
D) Enterotoksijenik Escherichia coli
E) Campylobacter jejuni

9. Enfektif endokardit etkeni olan HACEK grubuna aşağıdaki 
bakterilerden hangisi dahil değildirdeğildir?

A) Haemophilus aphrophilus
B) Agregatibacter actinomycetemcomitans
C) Corynebacterium diphtheriae
D) Eikenella corrodens
E) Kingella kingae

10.Aşağıdakilerden hangisi, virüslerin konak immün yanıtından 
kaçışını sağlayan mekanizmalardan biri değildirdeğildir?

A) MHC fonksiyonunun inhibisyonu
B) Nötralizan antikor sentezinin indüksiyonu
C) İmmün sistem hücrelerinin enfeksiyonu
D) Antijenik yapının değişimi
E) İnterferon yanıtının inhibisyonu

11.Diş çekimi için gelen bir hastada 4 hafta önce yapılan testlerde 
HbsAg (-), anti-HBs (+), HbcIgM (-), anti-HCV (-), anti-HAV IgM 
(-), anti-HAV total (-) bulunuyor. AST ve ALT seviyeleri normal 
olarak saptanıyor. 

Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut B hepatiti
B) Kronik B hepatiti
C) Hepatit B için aşılanmış birey
D) Akut C hepatiti
E) Hepatit A geçirmiş birey

12.HIV virüsünün konakçıda bulunan CD4 reseptörlerine 
bağlanmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) p24   
B) gp41
C) gp51   
D) gp120
E) gp220

13.Bir bakterinin yapılan hücre duvarı analizinde hangisinin 
saptanması onun Gram (+) bir hücre duvarına sahip 
olduğunu gösterir?

A) Lipopolisakkarid  
B) Peptidoglikan
C) Teikoik asit   
D) Kapsül
E) Penisilin bağlayıcı proteinler

14.Bebek ve çocuklarda kış ishaline en sık neden olan etken 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adenovirüs   B) Echovirus
C) Rotavirus   D) Rhinovirus

E) Coxackie virus

15.Anti-herpes viral bir ajan olan asiklovir hücre içerisinde 
fosforile olarak aktivite kazanmaktadır. Asiklovirin 
monofosforilasyonu aşağıdaki viral enzimlerden hangisi 
tarafından yapılır?

A) DNA polimeraz  B) Ters transkriptaz
C) Serin proteaz  D) Topoizomeraz

E) Timidin kinaz

16.İnsanların sadece ara konak olduğu sestod aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hymenolopis nana 
B) Taenia saginata 
C) Taenia solium 
D) Echinococcus granulosus 
E) Diphylobothrium latum 

17.Aşağıdakilerden hangisi Entamoeba histolytica’nın 
özelliklerinden değildirdeğildir? 

A) Entamoeba histolytica olgun kistleri 4 çekirdeklidir. 
B) Entamoeba histolytica enfeksiyonu için sitoplazmada 

eritrositlerin olması tanı koydurucudur. 
C) İntestinal hastalık dokulara amibik trofozoitlerin 

penetrasyonu sonucu oluşmaktadır. 
D) Entamoeba histolytica olgun kistleri 8 çekirdeklidir. 
E) Entamoeba histolytica enfeksiyonlarının çoğu 

semptomatiktir. 

18.Aşağıdaki mantarlardan hangisinin tanısında çini mürekkebi 
ile boyama yöntemi kullanılır? 

A) Candida albicans 
B) Trichophyton rubrum  
C) Cryptococcus neoformans 
D) Histoplasma capsulatum 
E) Aspergillus fumigatus 

19.Özellikle Tip-I diabetes mellituslu ve ketoasidozlu olgularda 
sık görülen rino-orbito-serebral zigomikoz adlı hastalıktan 
en sık izole edilen mantar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rhizopus
B) Candida albicans
C) Fusarium
D) Rhizomucor
E) Aspergillus

20.Vaginal akıntı nedeniyle başvuran bir hastada akıntı örneği 
incelemesinde pseudohifl er ve maya hücreleri görülüyor. 
Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Haemophilus ducreyi
B) Entamoeba histolytica
C) Giardia intestinalis
D) Trichomonas vaginalis
E) Candida albicans

21.Bir IgG molekülünün makrofaj yüzeyindeki özgül 
reseptörlerine bağlanmasından sorumlu kısmı aşağıdaki 
bölgelerden hangisinde yer alır?

A) Ağır zincirin değişken kısmı
B) Hafi f zincirin değişken kısmı
C) Ağır zincirin sabit kısmı
D) Hafi f zincirin sabit kısmı
E) Ağır zincirin CDR kısmı

22. Aşağıdaki interlökinlerden hangisi, karşısında verilen 
biyolojik fonksiyona sahip değildirdeğildir?
A) IL 1-Makrofaj aktivasyonu
B) IL 2-T hücre inhibisyonu
C) IL 3-Hematopoiezis
D) IL 4-B hücre proliferasyonu
E) IL 8-Nötrofi l kemotaksisi
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1. Sadece gram-negatif bakterilere seçici etki oluşturan 
antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aztreonam
B) Sulbaktam
C) Vankomisin HCI
D) Penisilin V
E) Prokain penisilin G

2. Aşağıdaki viral etkenlerden hangisi dezenfektanlara en fazla
dirençlidir?

A) HIV   B) HBV
C) RSV   D) Adenovirus

E) Creutzfeld-Jakop etkeni

3. Gram boyama yöntemi ile iyi boyanma özelliği göstermeyen 
bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Staphlococcus aureus
B) Rickettsia typhii
C) Salmonella enteritidis
D) Klebsiella pneumoniae
E) Serratia marcesens

4. Beta.laktamazlar hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştıryanlıştır? 

A) Beta laktam antiyotikleri yıkarak antibiyotik direnci sağlar
B) Gram (-) bakterilerde periplazmik aralıkta bulunurlar
C) Plazmid ile aktarılabilirler
D) Gram (+) bakteriler beta laktamaz oluşturmaz
E) Bazıları kromozomal mutasyonla meydana gelebilir

5. Campylobacter jejuni’yi diğer Campylobacter türlerinden 
ayırt etmede aşağıdaki testlerden hangisi daha 
belirleyicidir?

A) Katalaz testi
B) Nitrat redüksiyonu
C) Üreaz testi
D) H2S oluşturma
E) Hippurat hidrolizi

6. Yenidoğanlarda en sık görülen gonokokkal enfeksiyon 
tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmpetigo   B) Konjuktivit
C) Üretrit   D) Farenjit

E) Endokardit

7. Aşağıdaki mikrobiyolojik testlerden hangisi M. tuberculosis 
ile M. avium kompleksi ayırt etmede en iyien iyi yöntemdir?

A) Niasin testi   B) Tween 80 hidrolizi
C) Demir kullanımı  D) Pirazinamidaz

E) Üreaz testi

8. Yirmi yedi yaşında çiftçilikle uğraşan bir hastanın kolunda 
kaşıntılı, veziküllü bir lezyon şeklinde başlayan yara 24 saat 
içinde 10 cm ye kadar eritemli ve ödemli bir forma dönüşüyor. 
Hastadan alınan aspirasyon örneğinin Gram boyalı direkt 
yaymasında gram-pozitif, sporsuz, düzgün, kalın basiller 
görülüyor. 

Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Clostridium perfringens
B) Bacillus anthracis
C) Corynebacterium diphtheriae
D) Nocardia asteroides
E) Erysipelothrix rhusiopathiae

9. Ateş, yutkunma ve solunum güçlüğü yakınmalarıyla acil servise 
getirilen 6 yaşında erkek çocukta akut epiglottit düşünüyor. 

Bu çocukta en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Corynebacterium diphtheriae
B) Bordetella pertussis
C) Fusobacterium necrophorum
D) Streptococcus pneumoniae
E) Haemophilus infl uenzae

10.HBsAg negatif olan ve hepatit virüsü ile karşılaşmış olup 
olmadığı araştırılan bir kişide, bakılması gerekli virolojik 
belirteç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anti-HBs
B) HbeAg
C) Anti-Hbe
D) Hbc Ag
E) Anti-HBc IgG

11.Aşağıdaki yapılardan hangisi virüslere hücre ve organ 
tropizmi sağlar? 

A) Tegümen
B) Glikoprotein veya kapsid proteinleri
C) Viral nükleik asit
D) Konak hücre sitoplazmik proteinleri
E) Sinsitya

12.Virüs aşıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçerli 
değildirdeğildir? 

A) İnaktive aşılar tarafından oluşturulan hücresel immün yanıt 
zayıftır.

B) Canlı-atenüe aşılar IgA yanıtı oluşturmak suretiyle mukozal 
koruma sağlar.

C) İnaktive aşılar tek doz uygulama ile kuvvetli ve uzun süreli 
koruma sağlar.

D) Canlı-atenüe aşılar adjuvana gerek olmaksızın immünite 
oluştururlar.

E) Canlı-atenüe aşı suşunun mutasyonla virulan forma dönme 
riski vardır.

13.DNA’nın bakteri hücresi tarafından aracı olmaksızın direkt 
olarak alınması olayına ne ad verilir?

A) Transdüksiyon
B) Konjugasyon
C) Transformasyon
D) Eşleşme
E) Translokasyon 

14.HIV enfeksiyonunda tedaviye yanıtsızlık kriterlerinden 
olmayanolmayan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tedavinin 4. haftasında HIV-RNA düzeyinde 0,5 log’dan az 
düşüş olması

B) Tedaviye başladıktan 4-6 ay sonra HIV-RNA düzeyinin 
saptanamayacak düzeylere inmemesi

C) Başlangıçta saptanamayacak düzeye inen HIV-RNA 
düzeyinin tekrar yükselmesi

D) CD4 hücre sayısının yükseldiğinin 2 ölçümle gösterilmesi
E) Klinik olarak hastalığın ilerlemesi

15.Aşağıdaki virüslerden hangisi en sık aseptik menenjit 
etkenidir?

A) Enterovirüsler
B) Herpes virüsler
C) Arbovirüsler
D) Retrovirüsler
E) Psödovirion

MİKROBİYOLOJİ
DENEME SINAVI SORULARI - 3



12

MİKROBİYOLOJİ DENEME SINAVI

13

16.Yumurta döneminde alındığında bir ara konak olmaksızın
insanı enfekte eden sestod aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hymenolepis nana
B) Taeniae saginata
C) Hymenolepis diminuta
D) Diphlidium canium
E) Diphylobothrium latum

17.Kontakt lens kullanımına bağlı keratit gelişen bir olguda, 
etken olarak aşağıdaki parazitlerden hangisi düşünülür?

A) Toxoplasma gondii
B) Acanthamoeba castellani
C) Pneumocystis carini
D) Cryptosporidium parvum
E) Naegleria fowleri

18.HIV+/AIDS’li olgularda solunum yolu ile bulaşıp menenjite 
neden olan kapsüllü maya mantarı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Aspergillus fumigatus
B) Mucor
C) Candida albicans
D) Cryptococcus neoformans
E) Histoplasma capsulatum

19.İdrar yolu enfeksiyonu düşünülen bir hastanın idrar kültüründe 
çok sayıda maya üremesi gözleniyor. Üreyen mayanın germ tüp 
oluşturduğu ve 42°C’de üreyemediği saptanıyor.
Bu hastada en olası etken aşağıdaki Candida türlerinden 
hangisidir?

A) Candida albicans
B) Candida dubliniensis
C) Candida tropicalis
D) Candida lusitaniae
E) Candida krusei

20.Paranazal sinüzit ön tanısıyla sinüs biyopsisi yapılan bir olgunun 
biyopsi örneğinden bir küf mantarı izole ediliyor. Mantarın 
mikroskopik incelenmesinde septasız, düzensiz yapıda hifl eri, 
sporanjiyumu ve sporanjiyosporları olduğu gözleniyor. 

Bu hastada etken mantar aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) Rhizopus
B) Absidia
C) Mucor
D) Aspergillus
E) Saksenaea

21.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi temel olarak eozinofi llerin 
aktivasyonunda görev alır? 

A) IL-2
B) IL-5
C) IL-4
D) TGF-β
E) IFN- γ

22.Komplemanın alternatif yoldan aktivasyonunda gerekli 
olmayanolmayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mantar hücresi
B) Bakteri hücresi
C) Antijen-antikor bileşimi
D) İnfl uenza virüs
E) Cryptococcus neoformans

1. Laboratuvar değerlendirmelerinde  in vitro etkili bulunsa bile 
dirençli olarak bildirilmesi gerekli antibiyotikler aşağıda yer 
almaktadır. YanlışYanlış olanı işaretleyiniz?

A) MRSA için, karbapenemler dahil tüm beta-laktamlar
B) Penisilin dirençli pnömokoklar için ampisilin+amoksisilin+se

furoksim
C) GSBL (+) Enterobacteriaceaelar için, 2., 3. ve 4. kuşak 

sefalosporinler
D) Siprofl oksasine dirençli Enterobacteriacealar için, tüm 

kinolonlar
E) Vankomisin dirençli stafi lokoklar için linezolid 

2. Bakteriler arasında dolaysız şekilde genetik materyal 
transferini aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Transdüksiyon  
B) Transfeksiyon
C) Transformasyon  
D) Konjugasyon
E) Lizojeni

3. Bakterilerdeki spor yapısında aşağıdaki  organellerden 
hangisi bulunmaz?

A) İç membran   
B) Korteks
C) Kılıf   C) KılıfC) Kılıf
D) Kor
E) Glikokaliks

4. Aşağıdakilerden hangisinin laboratuvar tanısında cilt ve/veya 
yumuşak doku lezyonlarından alınan örneğin Gram boyalı 
yaymasının doğrudan incelenmesi değer taşımaztaşımaz?

A) İmpetigo   
B) Sellülit
C) Meningokoksemi  
D) Kızıl
E) Miyonekroz

5. Riketsiyalar hangi özellikleri ile prokaryotlar arasında 
incelenmektedirler?

A) Hem DNA hem RNA içermeleri
B) Zorunlu hücre içi bakteriler olmaları
C) Nükleus zarı içermemeleri
D) Hastalık oluşturmaları
E) Hücre kültürlemede üretilebilmeleri 

6. Aşağıdakilerden hangisi Neisseria meningitidis’e ait bir 
virülans faktörü değildirdeğildir?

A) Pili    
B) Polisakkarid kapsül
C) Lipoteikoik asit  
D) Lipooligosakkarid
E) Ig A1 proteazlar

7. İncelediğiniz örnekte gram (+) koklar varsa, bunların 
Staphylococcus olup olmadıklarını aşağıdaki hangi basit 
test ile tespit edebilirsiniz? 

A) Hareket özelliği incelenir
B) Katalaz özelliği incelenir
C) Hemoliz özelliği incelenir
D) Solunum özellikleri incelenir
E) Mannoza olan etkisi incelenir
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