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1. Yenidoğanda görülen sütürleri geçmeyen, saçlı deride 
lokalize olan şişlik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sefal hematom
B) Caput suksedanum
C) Periost üstü kanama
D) Subgaleal hematom
E) Epidural kanama

2. Yineleyen hışıltı atakları olan, prematüre doğmuş ve uzun 
süreli oksijen desteği ve ventilatör tedavisi almış altı aylık 
bir çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Obliteratif bronşiolit
B) Kistik fibrozis
C) İmmotil silia sendromu
D) Bronkopulmoner displazi
E) Konjenital lober amfizem

3.  Asfiktik doğum ve resüsitasyon öyküsü olan 1700 gram  
ağırlığındaki  üç günlük bebek resusitasyondan sonra birçok apne 
nöbeti geçirmiş ve kusmaları başlamıştır. Fizik muayenesinde 
abdominal distansiyon saptanan bebekte bebekte  gaitada gizli 
kan pozitifliği tespit ediliyor.

 Bu bebekte  en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Agangliyozis   B) İnvajinasyon
C) Nekrotizan enterokolit  D) Shigella enteriti

E) Volvulus

4. Yenidoğan döneminde üçüncü günden sonra görülen 
konvülsiyonların en sık metabolik nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hipomagnezemi
B) Hipokalsemi
C) Hiponatremi
D) Hipernatremi
E) Hipoglisemi

5. Aşağıdakilerden hangisi pridoksin (B6) eksikliğine bağlı 
gelişen klinik bulgulardan değildir?

A) Hipokrom mikrositer anemi
B) Konvülsiyon, periferik nörit 
C) Oksalat böbrek taşları
D) Sideroblastik anemi
E) Kardiyomyopati

6.  Aşağıdaki doğumsal metabolik hastalıkların hangisinin 
tedavisinde proteinden kısıtlı diyet uygulanmaz? 

A) Sitrüllinemi 
B) Ornitin Transkarbamoilaz eksikliği 
C) Homosistinüri tip 1 
D) Fenilketonüri 
E) Hartnup Hastalığı

7. Orak hücreli anemisi olan beş yaşındaki bir hasta ateş, 
derin kemik ağrısı ve lokal hassasiyet şikayetleriyle geliyor. 
Laboratuvar testleri sonucunda sağ femurda osteomyelit tespit 
ediliyor. 

 Bu hastada etyolojide en sık rastlanan etken aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Salmonella typhi
B) Haemophilus influenza
C) Pseudomonas aeruginosa 
D) Salmonella typhimurium
E) Streptococcus pyogenes

8.  On bir aylık çocuk aniden başlayan bacaklarını ve dizlerini karnına 
çekerek yüksek sesle ağlama atakları ve kusma yakınmalarıyla 
getiriliyor. Abdominal muayenede sağ üst kadranda kitle palpe 
ediliyor. Rektal tuşede çilek jölesi kıvamında kan ve mukus içeren 
dışkı saptanıyor.

  Bu hastada kesin tanı için öncelikle yapılması gereken tetkik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayakta direk karın grafisi 
B) Bilgisayarlı tomografi
C) Üst GIS endoskopi
D) Abdominal ultrasonografi
E) Baryumlu kolon grafisi

9.  Beta talasemi majör tanısı alan hastaların uzun süreli 
izleminde aşağıdakilerden hangisinin gelişimi beklenmez?

A) Hipotiroidi   B) Diabetes mellitus
C) Otosplenektomi   D) Hipoparatiroidi

E) Siroz

10. Aşağıdaki kalp seslerinden hangisi sistolde duyulur?

A) Üçüncü kalp sesi        B) Dördüncü kalp sesi
C) Mitral açılma sesi       D) Ejeksiyon sesi

E) Perikardiyal vuru (knock)

11. Sekondum atriyal septal defekt için aşağıdakilerden hangisi 
doğru değildir?

A) Oskultasyonda ikinci seste sabit çiftleşme duyulur
B) İnfektif endokardit riskine yönelik proflaksi verilmesine 

gerek yoktur
C) Holt-Oram sendromuyla birlikte artmış sıklıkta görülür
D) En sık rastlanan ASD tipi sekundum defekttir
E) Doğumu takiben ilk saatlerde belirgin kalp yetmezliği 

bulguları ile kendini gösterir

12. Hayatın ilk haftası içerisinde genel durumu bozulan, belirgin 
siyanoz, dispne gelişen bebekte ikinci kalp sesi tek duyuluyor 
ve elektrokardiyografide sivri P dalgaları saptanıyor.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osteum primum ASD
B) Çift çıkışlı sağ ventrikül
C) Patent Duktus Arteriozus
D) Geniş VSD
E) Ağır pulmoner stenoz

13.Üst solunum yolu enfeksiyonu  sırasında sarılık ve hemoglobinüri 
gelişen bir çocuğun periferik yaymasında polikromazi, fragmante 
eritrositler ve supravital boyamada Heinz cisimcikleri saptanıyor, 
Coombs testi ve Asit-Ham testi negatif olarak tespit ediliyor.

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcak antikorlu otoimmün hemolitik anemi
B) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği
C) Paroksismal soğuk hemoglobinürisi
D) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
E) Kararsız hemoglobinopati

14. Kulak arkası ve arka servikal zincirde lenfadenopati, yumu-
şak damakta kırmızı lekeler ve yüzden başlayan ve 24 saat 
içinde tüm vücuda yayılan makülopapüler döküntü olan 
çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızamık
B) Kızamıkçık
C) Suçiçeği
D) Eritema infeksiyozum (5. hastalık)
E) Ekzantem subitum (6. hastalık)
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15. On üç yaşında kız hasta çok su içme, çok idrar yapma şikayetleri 
ile getiriliyor. Fizik incelemede derin-ve hızlı solunum ile 
dehidratasyon bulguları saptanıyor. Kan şekeri 900 mg/dl, 
sodyum 128 mEq/l, kan üre nitrojeni (BUN) 80 mg/dl ve serum 
bikarbonat düzeyi 5 mmol/l tespit ediliyor.  İntravenöz sıvı tedavisi 
başlanıyor ve insülin infüzyonu uygulanmakta iken sekiz saat 
sonra hastada  baş ağrısı,  çift görme  yakınmaları başlıyor ve 
giderek bilinci kapanıyor. 

 Bu  durumun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üremi   B) Hiponatremi
C) Hipoglisemi   D) Beyin ödemi

E) Beyin kanaması

16.Konjenital hipotiroidinin çocuklardaki en sık nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiroid dishormonogenezisi
B) Tiroid disgenezisi
C)  İzole TSH eksikliği
D) Anneden geçen antikorlar
E) Otoimmün tiroidit

17. Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunun bir bulgusu 
değildir?

A) Hipopotasemi  B) Hipokloremi 
C) Hipokalsiüri   D) Normal kan basıncı 

E) Metabolik alkaloz

18.Berger hastalığı  hakkında  aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir?

A) Transplante edilen böbrekte tekrarlar
B) Rekürren gros hematüri nedenidir.
C) Serum kompleman düzeyi düşüktür.
D) % 25-30 olguda ilerler
E) Mezengiumda İgA depolanması ile karek-terizedir.

19. Beş yaşındaki çocuk bir haftadır düşürülemeyen ateş 
nedeniyle polikliniğe getiriliyor. Fizik muayenede avuç 
içinde ve ayak tabanında deskuasmasyon ve eritem, bilateral  
konjuktivit ve servikal lenfadenopati saptanıyor. Birkaç gün 
süre sonra myokard infarktüsü bulguları gelişen çocukta en 
olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Poliarteritis nodosa 
B) Wegener granulamotozis
C) Takayasu arteriti 
D) Kawasaki hastalığı
E) Sistemik lupus eritematosus

20.Bir önceki sorudaki hastanın tedavisinde en uygun olan 
aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Aspirin   B) Kortizon
C) İnterferon alfa  D) Nevirapine

E) Levamisole

21. Tuberoskleroz tanısıyla izlenen iki yaşındaki bir çocukta kardiyak 
kitle saptanıyor.

 Bu hastadaki kardiyak kitle için  en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Rabdomyom   B) Miksoma
C) Rabdomyosarkom  D) Anjiosarkom

E) Papiller fibroelastom

22. Tümör lizis sendromunda aşağıdaki bulgulardan hangisinin 
görülmesi beklenmez?

A) Hiperürisemi   B) Hiperkalemi
C) Hiperfosfatemi   D) Laktik asidoz

E) Hiperkalsemi

23. Oral rehidratasyon sıvısı tedavisiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kusan hastalara kesinlikle verilmemelidir.
B)  Bilinci bozuk hastaya vermek kontrendikedir.
C)  Orta veya hafif dehidratasyonu olan hastalarda kullanılır.
D)  Tedavinin ilk 4-6 saatinde mevcut sıvı açığı kapatılır, sonra 

devam eden ishal biçimindeki her dışkılama için vücut 
ağırlığı x 5-10 ml miktarda içirilir.

E)  Mutlaka az miktarda kısa aralıklarla yudum yudum içirilir, 
önerilen miktar tek seferde içirilmemelidir.

24. Aşağıdaki aşılardan hangisi deri içine yapılır?

A) BCG aşısı   B) Hepatit B aşısı
C) Difteri-tetanos-boğmaca aşısı D) Suçiçeği aşısı

E) Kuduz aşısı

25. Nefes almada zorluk şikayetiyle hastaneye getirilen 2 yaşındaki 
erkek çocukta inspirasyonda burundan solunum, göğüs 
duvarında belirgin retraksiyon, solunuma burun kanatlarının 
eşlik etmesi ve kaba öksürük tespit ediliyor. 

  İki gündür süren  hafif solunum yolu enfeksiyonu bulunan 
bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astım   B) Epiglottit
C) Bronşiolit   D) Viral krup

E) Sağ ana bronşta yabancı cisim

26. Ketotik hiperglisinemi aşağıdaki hastalıklardan hangisinin 
beklenen bulgusudur?

A) Tirozinemi tip 1  B) Homosistinüri
C) Arjininemi   D) Propionik asidemi

E) Acil CoAdehidrogenaz eksikliği

27. Aşağıdakilerden hangisi ozmotik ishal nedeni değildir?

A) Konjenjtal klor diyaresi
B) Konjenital galaktoz malabsorpsiyonu
C) Sekonder laktaz eksikliği
D) Kronik nonspesifik (toddler) diyare
E) Magnezyum hidroksit alımı

28. Tüberküloz menenjitinin beyin omurilik sıvısı bulguları 
(hücre sayısı, şeker düzeyi ve protein düzeyi) aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Hücre sayısı Şeker 
düzey Protein düzeyi

A) Polimorfonükleer Azalır Azalır lökosit artar
B) Lenfosit artar Azalır Artar
C) Lenfosit artar Normal Normal veya artar
D) Normal Normal Artar
E) Normal Normal Normal 

29. Ekstremitelerinde belirgin güçsüzlük, dilinde fasikülasyonlar 
olan hipotonik yenidoğan bir bebeğin intrauterin dönemde de 
hareketlerinin az olduğu öğrenilmiştir.

  Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnfantil spinal musküler atrofi
B) Duchenne tipi musküler distrofi
C) Miyotonik distrofi
D) Miyastenia Gravis
E) Nemalin miyopati

30. Aşağıdakilerden hangisi  bronşiyal astım için  patognomonik 
bir bulgudur?

A) Solunum yolu rezistansında artma
B) Ventilasyon-perfüzyon eşitsizliği
C) Akciğer volümünde artma
D) Alveoler kapiller blok
E) Reversibl solunum yolu obstrüksiyonu
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1. Aşağıdakilerden hangisi indirekt hiperbiluribinemi tedavisinde 
kullanılan fototerapinin etkileri arasında yer almaktadır?

A) İndirekt bilirubinin konjugasyonunu artırarak atılmasını 
sağlar.

B) İndirekt bilirubinin albumine bağlanımını artırır.
C) İndirekt bilirubini konjuge olmadan atılan forma döndürür.
D) İndirekt bilirubinin karaciğer hücresine alınımını artırır.
E) İndirekt bilirubin oluşumunu önler.

2.  Kırk günlük bebek, beslenememe, sırtüstü yatar pozisyonda 
nefes alamama ve morarma yakınması ile getiriliyor. Fizik 
muayenesinde mikrognati, glossopitoz ve yüksek arklı yarık 
damak anomalisi saptanıyor. Ayrıca prone pozisyonda solunum 
sıkıntısının hafiflediği gözleniyor.

  Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pierre-Robin sendromu 
B) Ektodermal displazi 
C) Osteogenezis imperfekta (OI) tip 1
D) Konjenital Hipotiroidizm
E) VACTER anomalisi

3. Aşağıdakilerden hangisi diabetik anne bebeğinde  beklenen 
komplikasyonlardan biri değildir?

A) Hipoglisemi
B) Hipokalsemi
C) Hipomagnezemi
D) Anemi
E) İndirekt hiperbilirübinemi

4. Aşağıdaki intrauterin enfeksiyonlardan hangisinde 
konjenital kalp hastalıkları en sık görülür?

A) Rubella
B) Toksoplazmozis
C) Sifilis
D) Sitomegalovirus
E) Herpes simpleks

5. Aşağıdakilerden hangisi D hipervitaminozu bulguları 
arasında değildir?

A) Hipotoni 
B) Konstipasyon
C) Nefrokalsinozis
D) İshal
E) Oligüri

6. Aşağıdakilerden hangisi Tirozinemi tip l (klasik tirozinemi)’in 
beklenen bir bulgusu değildir?

A) Karaciğer yetersizliği ve siroz
B) Akut porfiri benzeri nöropati atakları 
C) Kanda ve idrarda süksinil aseton yüksekliği
D) Fanconi sendromu
E) Palmar ve plantar hiperkeratoz

7. Büyüme geriliği, hepatomegali, ağır hipoglisemi, laktik 
asidoz ve hiperlipidemi saptanan çocukta en olası tanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herediter fruktoz intoleransı
B) Von Gierke hastalığı
C) Hürler sendromu
D) Nieman-Pick hastalığı
E) Pompe hastalığı

8. İnfluenza  virusunun neden olduğu grip enfeksiyonun en 
sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut hemorajik pnömoni  
B) Otitis media
C) Bronşiolit    
D) Hepatit
E) Trakeit

9. Büyüme geriliği, baş ağrısı, kusma ve görme kaybı nedeniyle 
getirilen çocuğun kranial tomografisinde hidrosefali ve 
sella bölgesinde kistik ve kalsifiye alanları olan solid kitle 
saptanıyor.

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astrositom   B) Kraniofarengiom
C) Medolloblaston  D) Pineoblastom

E) Optik gliom

10. Aşağıdaki konjenital kalp anomalilerinin hangisinde 
pulmoner kan akımı artmıştır?

A) Ebstein anomalisi   B) Triküspit atrezisi
C) Trunkus arteriozus   D) Fallot tetralojisi

E) Pulmoner atrezi

11. Beş aylık çocuk beslenme güçlüğü, terleme, huzursuzluk 
yakınmalarıyla acil servise getiriliyor. Fizik incelemesinde 
irritabl ve soğuk görünümde olduğu ancak taşikardi dışında 
eşlik eden kalp yetmezliği bulgularının olmadığı saptanıyor. 
Elektrokardiyografide kalp hızının 220 atım/dakika ve dar QRS 
görünümünün olduğu gözleniyor.

 Bu hasta için en olası tanı ve tedavide ilk yapılacak işlem 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Supraventriküler taşikardi - Verapamil
B) AV tam blok - dopamin
C) Romano – Ward sendromu - dijitalizasyon
D) Supraventriküler taşikardi – karotis masajı ve yüze buz 

uygulanması
E) Atrial fibrilasyon – atropinize edilmeli

12. Çocukluk çağında aşağıdaki konjenital kalp anomalilerinden 
hangisinin kalp yetersizliği tablosuna yol açma olasılığı en 
düşüktür?

A) Ventriküler septal defekt 
B) Trunkus arteriozus
C) Fallot tetralojisi
D) Aort koarktasyonu
E) Patent duktus arterizus

13. Doğduğundan bu yana sık ishal yakınması olan iki  aylık erkek 
hastanın, fizik incelemesinde oral moniliasis, yaygın döküntü ve 
laboratuvar incelemede lenfopeni saptanıyor.

  Bu hastada  en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağır kombine immün yetmezlik
B) İnflamatuvar barsak hastalığı
C) Kronik granulomatöz hastalık
D) X’e bağlı geçiş gösteren agammaglobulinemi
E) Griscelli Sendromu

14.Diabetik ketoasidoz tanısı ile takip edilen bir hasta insülin ve sıvı 
replasmanı ile tedavi edilirken hastada progresif şekilde solunum 
sıkıntısı ve  respiratuar paralizi gelişerek hasta entübe edilmek 
zorunda kalınıyor.

 Bu hastada respiratuar yetmezliğe neden olan en olası 
durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiperkalemi  B) Glukoz toksisitesi
C) Ketoasidoz  D) Hipofosfatemi

E) İnsüline karşı anafilaktik reaksiyon
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15.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon 
salınımının sendromunun bulgularından biri değildir?

A) Hiponatremi
B) Azalmış idrar sodyumu
C) Azalmış serum osmolalitesi
D) Artmış idrar ozmolalitesi
E) Artmış plazma vazopressin düzeyleri

16.Çocuklarda 5 yaş altında kronik böbrek yetmezliğinin en sık 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Renal hipoplazi
B) Poststreptokoksik glomerulonefrit
C) Hemolitik üremik sendrom
D) Alport sendromu
E) Minimal change hastalığı

17. Asidoz saptanan bir hastada anyon açığı normal ise 
öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Diabetik ketoasidoz  B) Renal hipoplazi
C) Nefrotik sendrom  D) Üremi

E) Laktik asidoz

18. Su çiçeği geçirdikten sonra vücudunda yaygın ekimozlar, 
hemorajik ve nekrotik Iezyonlar nedeniyle araştırılan çocukta 
purpura fulminans saptanıyor. 

 Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antitrombin eksikliği 
B) Edinsel protein C eksikliği 
C) Disfibrinojenemi 
D) Anti-fosfolipid sendromu 
E) Henoch-Schönlein purpurası

19. Demir eksikliği anemisi tedavisinde, retikülosit cevabı ne 
zaman maksimuma ulaşır?

A) 1-2 günde    B) 5-7 günde 
C) 14-21 günde   D) 3-4 haftada 

E) 6 haftada

20. Aşağıdaki kemik lezyonlarından hangisinin sekonder 
malignite potansiyeli yoktur?

A) Brown tümörü  B) Paget hastalığı
C) Fibröz displazi  D) Kondroma

E) Kronik osteomiyelit

21. İntravasküler hemolitik anemide aşağıdakilerden hangisi 
görülmez?

A) Haptoglobinde azalma
B) İdrarda bilirübin artışı
C) Retikülosit sayısında artma
D) Sarılık
E) Normoblastik eritroid hiperplazi

22. Aşağıdakilerden hangisi kronik granülomatoz hastalık için 
doğru değildir?

A) X’e bağlı veya otozomal resesif geçiş gösterir
B) En sık enfeksiyon yapan ajan Staphylococcus Aureus’tur
C) Nötrofil kemotaksis defekti vardır.
D) En iyi tedavi kemik iliği transplantasyonudur.
E) Interferon gama uzun süreli  tedavide etkindir.

23. Aşağıdakilerden hangisi tip I hipersensitivite reaksiyonlarına 
örnek değildir?

A) Ürtiker       B) Hiper IgE sendromu
C) Sistemik anaflaksi   D) Allerjik rinit 

E) Gıda alerjileri

24. Kızamık epidemisinde, kızamıklı biri ile temas eden çocuğa 
kızamık aşısı yapılmış ve 10 gün sonra da immünglobülin 
verilmiş ise ikinci kızamık aşısı en erken ne zaman 
yapılmalıdır?

A) 14 gün sonra   B) 3 ay sonra
C) Aşı tekrarına gerek yoktur D) Hemen 

E) 2 yıl sonra

25. Yedi yaşında kız çocuk ani bilinç kaybı, anlamsız bakışlar ve göz 
kırpma hareketleri nedeniyle hastaneye getiriliyor. Öyküsünde 
bu dönemlerin 10-20 saniye kadar kısa sürdüğü, nöbet sonrası 
hemen açıldığı, ara ara ışık uyarısı ve hızlı nefes alıp verme ile 
ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

 Bu hastada en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fenitoin   B) Fenobarbital
C) Sodyum valproat  D) Etosüksimit

E) Karbamazepin

26. İlerleyen büyüme yetersizliği öyküsü olan üç aylık bir 
çocukta kötü kokan kitlesel gaita varlığında öncelikle 
aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Behçet hastalığı
B) Reye sendromu
C) Kısa bağırsak sendromu
D) Glutene hassas enteropati
E) Kistik fibrozis

27. On iki yaşındaki bir erkek hasta son altı aydır devam eden sarılık 
ve okul başarısında azalma şikayetleri ile getiriliyor. Hastanın 
laboratuvar tetkikleri aktif hepatit ve hemolitik anemi ile uyumlu 
olup idrar tetkikinde de glikozüri tespit ediliyor.

  Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hepatik ensefalopati  
B) Reye sendromu
C) Wilson hastalığı  
D) Galaktozemi
E) Glikojen depo hastalığı

28. Juvenil idiopatik artrit’in entesit ilişkili artrit tipi 
aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

A) Altı yaşın altında daha sık görülür.
B) Kızlarda daha sık görülür.
C) Aile öyküsü yoktur.
D) HLA-B27 antijeni pozitiftir.
E) Üst ekstremite eklemleri daha sık görülür.

29. Aşağıdaki durumlardan hangisi, çocuklarda odiyolojik 
değerlendirme endikasyonlarından birisi değildir?

A) Doğum tartısı 2500 gramın altında olan tüm bebekler
B) Bakteriyel menenjit geçiren çocuklar
C) Birinci veya 2. brankial ark anomalisi olanlar
D) İntrauterin enfeksiyon şüphesi olanlar
E) Direk hiperbilirübinemisi olan bebekler

30. İki yaşındaki bir çocuk bakteriyel menenjit nedeniyle serviste 
izleniyor. Beyin omurilik sıvısı ve kan kültürlerinde H. influenzae 
üreyen bu çocuğun ailesi, anne ve baba dışında bir büyükanne, 
6 aylık kardeşi ve 5 yaşındaki ablasından oluşmaktadır. 

  Bu ailede rifampin profilaksisi kimlere önerilmelidir?

A) Evdeki herkese
B) Büyükanne dışındaki herkese
C) Anne, baba ve büyükanne dışındaki kardeşlere
D) Sadece 6 aylık küçük kardeşe
E) 6 aylık küçük kardeş dışında herkese
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1. Gestasyonel diyabeti olan anneden 38. haftada normal vajinal 
yolla 4800 gram olarak doğan bebek zor doğum nedeni ile 
siyanotik ve bradikardik olarak yenidoğan ünitesine yatırılıyor. 
Kan gazında hipoksi, hiperkarbi ve metabolik asidoz saptanan 
bu hastaya perinatal asfiksi tanısı konuluyor. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu yenidoğanda perinatal asfiksi 
sonucunda gelişebilecek akciğer komplikasyonlarından 
birisi değildir?

A) Mekonyum aspirasyon sendromu
B) Persistan pulmoner hipertansiyon
C) Yenidoğanın geçici taşipnesi
D) Akciğer kanaması
E) Respiratuar distres sendromu

2.  Yenidoğan  konvülziyonlarının tedavisinde ilk seçenek 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diazepam   B) Fenobarbital
C) Fenitoin   D) Klonazepam

E) Paraldehit

3. Geniş fontaneli bulunan, mavi sklerası ve doğduğunda 
ekstremite kırıkları olan yenidoğanda en olası tanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Konjenital raşitizm     B) Histiyositozis
C) Osteopetrosis      D) Osteopoikilosis

E) Osteogenezis imperfekta

4.  Aşağıdakilerden hangisi Nörofibromatozis tip 1 hastalığının 
beklenen klinik bulguları arasında yer almaz?

A) Adenoma sebaseum
B) Lisch nodülü
C) Cafe au lait lekesi 
D) Aksiler veya inguinal çillenme
E) Kemik lezyonları

5. Yenidoğan döneminden itibaren başlayan persistan ishali 
olan 2 aylık bebeğin gaita pH’sı düşük ve gaitada redüktan 
maddesi pozitif saptanıyor. Anne sütü kesilerek  mama ile 
beslenmeye karşın ishal ve gaita özelliklerinde değişim olmadığı 
gözleniyor.

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sükraz-İzomaltaz eksikliği
B) Konjenital klor kaybettiren diyare
C) Primer laktoz intoleransı
D) Glukoz-Galaktoz malabsorpsiyonu
E) Abetalipoproteinemi

6. Mental gerilik, mikrosefali, açık saç ve göz rengi, seboreik 
cilt lezyonları ve  konvülsiyon geçirme yakınması ile 
getirilen 3 yaşındaki hastada en olası  tanı  aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Fenilketonüri   B) Homosistinüri
C) Multiple karboksilaz eksikliği D) Gaucher hastalığı

E) Sistinozis

7. Kafa travmasına bağlı burnundan beyin omurilik sıvısı sızıntısı 
olan çocukta bir süre sonra menenjit gelişmiştir.

 Bu hastada menenjite neden olan  en olası etken 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hemofilus influenza tip B
B) Stafılokokus aureus
C) Stafılokokus epidermidis
D) Streptokokus pnömonia
E) Neiseria meninjitidis

8. Aşağıdaki “Hastalık - İnkübasyon Süresi” eşleştirmelerinden 
hangisi doğru değildir?

A) Kabakulak - 14-21 gün                B) Kızamıkçık - 16-18 gün
C) Poliomyelit - 7-12 gün               D) Kızıl - 12-14 gün

E) Boğmaca - 7-10 gün

9. Poliüri ve polidipsi tanımlayan, 24 saatlik diürezi 6 litre 
bulunan ve idrar ozmolalitesi 200 mOsm/L olan bir hastada 
en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diabetes insipidus                B) Tip 1 diabetes mellitus
C) Tip 2 diabetes mellitus                D) Cushing sendromu

E) Uygunsuz ADH salgısı

10. Kırk iki haftalık olarak  3600 gram doğmuş ve anne sütü ile 
beslenen bebekte, iki  haftayı geçen uzamış hiperbilirubinemi 
vardır. Fizik muayenede  doğumundan beri kilo almadığı, ön 
fontaneli 4x6 cm boyutlarında,  tonüsü azalmış ve umbilikal herni 
saptanıyor.  

 Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Crigler-Najjar Sendromu B) Gilbert Hastalığı
C) Biliyer atrezi   D) Hipotiroidizm

E) Galaktozemi

11. Aşağıdakilerden hangisi peroksizomal enzim defektine bağlı 
ortaya çıkan metabolik hastalıklardan biri değildir?

A) Fabry hastalığı  B) Adrenolökodistrofi
C) Mevalonik asidüri  D) Refsum hastalığı

E) Hiperokzalüri tip 1

12. Aşağıda belirtilmiş olan durumlar ve eşlik edebilen 
doğumsal kalp hastalıkları ilişkisi açısından yapılan ikili 
eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Konjenital Rubella sendromu - Patent duktus arteriosus 
B) Turner sendromu - Atriyoventriküler septal defekt
C) Fragil X sendromu - Mitral kapak prolapsusu
D) Noonan sendromu - Pulmoner darlık
E) Williams sendromu - Supravalvuler aort darlığı

13. Aşağıdaki immün hemolitik anemilerin hangisinin 
oluşumunda esas olarak  IgM sınıfı antikorlar rol oynar?

A) Paroksismal soğuk hemoglobinürisi
B) Sistemik lupus eritamatozus
C) Sicak otoimmün hemolitik anemi
D) Primer soğuk aglütinin hastalığı
E) Eritroblastozis fetalis

14. Akut lenfoblastik lösemi tanısı alan bir çocukta, aşağıdaki 
bulgulardan hangisinin varlığı halinde yüksek relaps riski 
nedeniyle ilk remisyonda kemik iliği transplantasyonu 
gerekir?

A) B progenitör hücre immünfenotipi
B) Translokasyon (9;22)
C) Hiperdiploidi
D) Çocuğun yaşının 8 olması
E) Trombositopeni

15. Onsekiz aylık  erkek hasta karında şişlik yakınması ile geliyor. 
Öyküsünden Beckwith-Wiedeman sendromu ile takipli olduğu 
öğreniliyor. Fizik muayenesinde batını dolduran bir kitlesi 
ve  direk kemik grafilerinde jeneralize osteopenisi ve pubik 
kıllanmada  artışı saptanıyor.  

   Bu hastada batındaki kitlenin en olası nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hepatoblastom     B) Rabdomyosarkom
C) Hepatoselüler karsinom  D) Nöroblastom

E) Renal hücreli karsinom

16. Akut romatizmal ateş tanısı için kullanılan major tanı 
kriterleri içinde en az görülen klinik tablo aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kardit   B) Artrit
C) Subkütan nodül   D) Sydenham Koresi

E) Eritema marjinatum
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