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1. Aşağıdakilerden hangisi fissura pterygomaxillaris’ten
geçer?

A) Arteria maxillaris
B) Nervus maxillaris
C) Nervus lingualis
D) Chorda tympani
E) Nervus mandibularis

2. Sacrum’da bulunan crista sacralis lateralis’i
aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A) Processus spinosus
B) Processus articularis
C) Processus uncinatus
D) Processus accessorius
E) Processus transversus

3. Omuz ekleminin kapsülünü ön taraftan destekleyen
yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musculus supraspinatus
B) Musculus infraspinatus
C) Musculus teres minor
D) Musculus biceps brachii’ nin caput longum’u
E) Musculus subscapularis

4. Aşağıdaki “kas-innerve eden sinir” eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

A) Musculus latissimus dorsi – nervus accessorius’un
radix spinalis’i

B) Musculus pectoralis major – nervus pectoralis
lateralis ve medialis

C) Musculus rhomboideus major – nervus dorsalis
scapulae

D) Diaphragma – nervus phrenicus
E) Musculus teres minor – nervus axillaris

5. Verilen radyografide X ile işaretli kavsi oluşturan yapı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ventriculus dexter
B) Atrium dextrum
C) V. cava superior
D) V. cava inferior
E) Ventriculus sinister

6. Aşağıdaki afferent-efferent yollardan hangisi funiculus
lateralis’te yer alır?

A) Fasciculus cuneatus
B) Tractus rubrospinalis
C) Tractus corticospinalis anterior
D) Tractus spinothalamicus anterior
E) Tractus tectospinalis

7. Trafik kazasında bir kişinin sağ humerus’unun epicondylus
medialis’i kırılmış ve yakınındaki bir siniri zedelemiştir.

Bu hastanın fizik muayenesinde aşağıdakilerden
hangisi görülür?

A)  İşaret parmağın distal falanksının fleksiyonunda
zayıflık

B)  Kolun ekstensiyonunda zayıflık
C)  İşaret parmağının articulatio metacarpophalangealis’i

nde fleksiyon kaybı
D)  El başparmağının oppozisyon hareketinde bozulma
E)  El parmaklarında abdüksiyon-addüksiyon kaybı

8. Aşağıdakilerden hangisi arteria femoralis’in dallarından
biri değildir?

A) Arteria pudenda externa
B) Arteria epigastrica superficialis
C) Arteria descendens genus
D) Arteria circumflexa ilium profunda
E) Arteria profunda femoris
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9. Suprarenal arterlerin geldiği arterler, aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Aorta abdominalis, arteria splenica ve arteria
phrenica inferior

B) Arteria renalis, arteria splenica ve arteria mesenterica
inferior

C) Aorta abdominalis, arteria phrenica inferior ve arteria
renalis

D) Arteria mesenterica superior, arteria mesenterica
inferior ve arteria renalis

E) Aorta abdominalis, arteria hepatica communis ve
arteria renalis

10. Bir hastada primer dil tümörünün rezeksiyonunun ardından,
dilin ön 2/3’ünde genel duyu kaybı gelişiyor.

Bu duyu kaybına aşağıdaki sinirlerden hangisinin
dallarının zedelenmesi neden olmuştur?

A) Nervus trigeminus B) Nervus facialis
C) Nervus glossopharyngeus D) Nervus vagus

E) Nervus hypoglossus

11. Aşağıdaki “karın ön duvarı yapısı – oluşturduğu yapı”
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Camper fasyası – tunica dartos
B) Musculus transversus abdominis – musculus

cremaster
C) Peritoneum – tunica vaginalis testis
D) Karın ön duvarındaki derin fasya – ligamentum

suspensorium penis/clitoridis
E) Fascia transversalis – fascia spermatica interna

12. Nervus trigeminus’un mandibuler dalının hasar
görmesi, aşağıdaki kaslardan hangisinin felcine neden
olmaz?

A) Musculus buccinator
B) Musculus tensor tympani
C) Musculus mylohyoideus
D) Musculus tensor veli palatini
E) Musculus digastricus’un venter anterior’u

13. Pars optica retinae ile pars caeca retinae’nin sınırını
hangisi yapar?

A) Discus nervi optici
B) Corona ciliaris
C) Corpus ciliare
D) Orbiculus ciliaris
E) Ora serrata

14. Kırk beş yaşındaki erkek hasta, iki gündür yüzünün sağ
tarafında his kaybından, ağzını açmaya çalıştığında sağ
tarafa doğru deviye olduğundan yakınıyor. Nörolojik
muayenede; hastanın sağ tarafta kornea refleksinin
olmadığı ve sağ tarafta çiğneme kaslarında güçsüzlük
tespit ediliyor. Hastanın sol kol ve bacağında kuvvet kaybı
saptanıyor.

Bu hastada en olası lezyon lokalizasyonu
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Capsula interna B) Talamus
C) Bulbus D) Pons

E) Mezensefalon

15. Hücre zarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Yapısında fosfolipit içerir.
B) Asimetrik yapılı olup akıcı-mozaik modeldedir.
C) Yapısındaki integral zar proteinleri iyon kanalı olarak

görev yapabilir.
D) G proteinleri hücre zarınının içeriye bakan kısmına

gömülü membran proteinleridir.
E) Yapısındaki hücre dışına bakan periferal proteinler

genelde enzim olarak görev yapar.

16. Aşağıdakilerden hangisi peroksizomlar için
yanlıştır?

A) Böbrek ve karaciğer hücrelerinde bol miktarda
bulunurlar.

B) Mitokondri gibi oksijen kullanırlar, ancak ATP sentezi
yapmazlar.

C) Hidrolazlardan daha çok oksidaz enzimlerini içerirler.
D) İlaçların ve bazı toksik maddelerin yıkımında görev

yaparlar.
E) Biyokimyasal belirteci laktat dehidrogenazdır.

17. Aşağıdaki hücrelerarası bağlantı tiplerinden hangisinin
yapısında adezyon molekülü olarak E-kadherin
bulunur?

A) Gap junction B) Hemidesmozom
C) Fokal adhezyon D) Zonula okludens

E) Zonula adherens

18. Aşağıdakilerden hangisi B12 vitamininin terminal
ileumdan reseptör aracılı endositozla alınmasında
görev yapan proteindir?
A) Klatrin B) Kalmodulin
C) Karnitin D) Kaveola

E) Kadherin
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19.

Duodenuma ait yukarıdaki kesitte, izole immün 
sistem hücrelerinin toplu olarak oluşturduğu yapı (X 
ile işaretli) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Herring cismi
B) Hassal cisimcikleri
C) Peyer plağı
D) Periarteryel lenfatik shift (PALS)
E) Mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT)

20.

I. Ekstraembriyonik somatik mezoderm
II. Ekstraembriyonik splanknik mezoderm
III. Sitotrofoblast
IV. Sinsityotofoblast

Yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri koryon 
zarının yapısında bulunmaz? 

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

E) II ve IV

21. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin gelişiminin ikinci
haftasında gözlenen oluşumlardan değildir?

A) Hipoblast
B) Sitotrofoblast
C) Amniyon
D) Epiblast
E) Notokord

22. Çocukluğundan beri yemek sonrası dişte hassasiyet
şikâyeti olan bir hasta, doktora diş çürüğü şüphesiyle
gidiyor. Dişta çürük tespit edilmeyen hastada mine
tabakasının çok ince olduğu fark ediliyor.

Aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bu defektin
oluşmasından sorumludur?

A) Ektoderm
B) Endoderm
C) Lateral mezoderm
D) Paraksiyal mezoderm
E) Nöral krest

23. Aşağıdakilerden hangisi ekstrensek pıhtılaşma
yolağında ilk aktive olan faktördür?

A) Faktör V B) Faktör VII
C) Faktör VIII D) Faktör X

E) Faktör XI

24. Yirmi yaşında bir kadın yemek yedikten sonra sırtına
vuran bir ağrıdan yakınıyor. Bu hastada olası bir kolesistiti
değerlendirirken yapılan kolesintigrafi işlemi sırasında
kolesistokinin uygulanmıştır.

Bu test sırasında kolesistokinin uygulamasının primer
görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Primer safra tuzu oluşumunu azaltmak
B) Sekonder safra tuzu oluşumunu azaltmak
C) Lokal sempatik eferentleri uyarmak
D) Bikarbonat salgılanmasını inhibe etmek
E) Safra kesesinde kasılmaya yol açmak

25. Aşağıdaki proteinlerden hangisi kaslarda kalsiyum
bağlayıcı etki göstermez?

A) Kalsekestrin B) Kalretusilin
C) Kalmodulin D) Kalbindin

E) Troponin C

26. Kırk iki yaşında bir erkek hastanın kan analizlerinde yüksek
adrenokortikotropik hormon (ACTH) seviyesi belirleniyor.

Aşağıdaki adrenal korteks hormonlarından hangisinin 
yüksek ACTH düzeyinden en az derecede etkilenmesi 
beklenir?

A) Androstenedion B) Dehidroepiandrosteron sülfat
C) Kortizol D) Kortikosteron

E) Aldosteron

27. 

Yukarıda dolaşım sisteminin farklı kısımlarındaki kan 
basınçları verilmiştir. 

Verilen basınçlarla ilişkili düşünüldüğünde, grafikte 
ok işareti ile gösterilen kan basıncının aniden 
düştüğü kısım aşağıdaki hangi damar segmentine ait 
olabilir? 

A) Pulmoner arter B) Sistemik venler
C) Arteriyoller D) Kapiller

E) Aorta
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28.

I. Kalp kası, ekstrasellüler sıvıdan da kalsiyum 
alarak kasıldığı için iskelet kasına göre daha geniş 
T tübüllerine sahiptir.

II.  Kalp kası uzun refrakter peryoda sahiptir ve
iskelet kasına göre daha yavaş olarak kasılır.

III. Kalp kası dallanmış yapısı ve bol neksus
içermesiyle, kasılma sırasında sinsityum özelliğine 
sahiptir.

Kalp kası hücreleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangisi ya da hangileri doğrudur?

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

29. Aşağıdakilerden hangisi yüksek irtifaya
çıkıldıkça meydana gelen pulmoner adaptasyon
mekanizmalarından biri değildir?

A) Hemoglobin konsantrasyonunda artış
B) Doku damarlanmasında artış
C) Ventilasyon hızında artış
D) Difüzyon kapasitesinde artış
E) Hemoglobinin oksijene olan afinitesinde artış

30. Aşağıdaki bazal gangliyonlardan hangisinin lezyonu,
ekstremitenin bütününde ani sallanma hareketlerine
(hemiballismus) yol açar?

A) Nükleus kaudatus
B) Putamen
C) Substantia nigra
D) Nükleus subtalamus
E) Globus pallidus

31. Bir çiftçi acı biber paketlemekte iken koruyucu maskesini
çıkartınca biberdeki kapsaisin nedeni ile burnunda şiddetli
yanma duyusu oluştuğunu ifade etmektedir.

Kapsaisin aşağıdaki reseptörlerden hangisini öncelikle
uyarmaktadır?

A) Geçici reseptör potansiyel kanalları (TRP)
B) Purinerjik reseptörler
C) İyonotropik glutamat reseptörleri
D) Nikotinik asetilkolin reseptörleri
E) Voltaj kapılı Na+ kanalları

32. Aşağıdakilerden hangisi stres durumunda beklenen
bir yanıt değildir?

A) Plazma renin düzeyinde artma
B) Kan şekerinde yükselme
C) Genel olarak vazokonstriksiyon
D) İmmün sistemde baskılanma
E) İdrarla sodyum atılımında artma

33. İzopren birimi içeren elektron transport zinciri bileşeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süksinat dehidrojenaz
B) Sitokrom c
C) Koenzim Q
D) Sitokrom c1
E) Sitokrom b

34. Sitrik asit döngüsünde aşağıdaki reaksiyonlardan
hangisi FAD+’yi koenzim olarak kullanır?

A) Süksinat → Fumarat
B) İzositrat → Alfa-ketoglutarat
C) Alfa-ketoglutarat → Süksinil-KoA
D) Fumarat → Malat
E) Malat → Okzaloasetat

35. 

I. 1,3-Bifosfogliserat
II. Fosfoenol pirüvat
III. Kreatin fosfat
IV. Süksinil-KoA

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri glikolizde yer 
alan yüksek enerjili fosfat bileşikleridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) III ve IV
E) I, II ve IV

36. UDP-glukuronik asit aşağıdaki bileşiklerden hangisinin
sentezi için gereklidir?

A) Kondroidin sülfat
B) Glikojen
C) Laktoz
D) Selüloz
E) İnülin
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37. Pentoz fosfat yolunun başlıca amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Amino asitlerin karbon iskeletinin oksidasyonu
B) ATP sentezlemek
C) NADPH ve riboz-5-fosfat üretmek
D) Açlıkta kan glukozunu artırmak
E) Asidik şekerlerin üretilmesi

38. Safra asitleri sentezinde hız kısıtlayıcı enzim
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7-Alfa hidroksilaz
B) Asetil-KoA karboksilaz
C) Hidroksimetil glutaril-KoA (HMG-KoA) redüktaz
D) Sitrat liyaz
E) Hidroksimetil glutaril-KoA (HMG-KoA) liyaz

39. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yapısında yağ asidi
yoktur?

A) Kardiyolipin
B) Kolesterol esteri
C) Sfingomiyelin
D) Hiyalüronik asit
E) Seramit

40. Karnitin aşağıdakilerden hangisini sitozolden
mitokondri matriksine taşır?

A) Kolesterol
B) Palmitoil-KoA
C) Kolik asit
D) Asetoasetat
E) Glukoz

41. Hemolizli bir serum örneğinde aşağıdakilerin
hangisinin yükselmesi beklenmez?

A) Potasyum
B) Magnezyum
C) Kalsiyum
D) Laktat dehidrojenaz
E) Fosfat

42. Çiftçilik yapan elli beş yaşında bir erkek hasta el sırtlarında
ağrılı veziküller ile hekimine başvuruyor. Veziküllerin
özellikle yaz aylarında tarlada çalışmaya başladıktan
kısa bir süre sonra meydana geldiğini ifade ediyor.
Son zamanlarda cildi tahriş edecek yeni sabun veya
deterjanlara maruz kalma veya yeni ilaç kullanımı öyküsü
vermiyor. Üç yıl kadar önce bir kafa travmasını takiben
başlayan kısmi kompleks kasılmaları olduğunu söylüyor.
Nöbetleri başladığından beri fenitoin kullanıyor. Başka
bir ilaç kullanma öyküsü yoktur. 18 yaşından bu yana
haftada üç kutu bira içtiğini ifade ediyor. İdrarı kırmızı-
turuncu renktedir. Deri lezyonlarından alınan örneklerin
kültürlerinde üreme olmuyor. 24 saatlik idrar örneğinde
üroporfirin düzeyinin yüksek olduğu saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Akut intermittan porfiria
B) Konjenital eritropoetik porfiria
C) Eritropoetik protoporfiri
D) Herediter koproporfiria
E) Porfiria kutanea tarda

43. S-adenozil metiyonin metil grubu vericisi olarak
aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde kullanılmaz?

A) Guanidoasetat → Kreatin
B) Asetil serotonin → Melatonin
C) Norepinefrin → Epinefrin
D) Dihidroksifenilalanin (Dopa) → Dopamin
E) Fosfotidiletanolamin → Fosfotidil kolin

44. Hemolizde serbest hemoglobini bağlayarak atılmasını
önleyen plazma proteini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Retinol bağlayıcı protein
B) Serüloplazmin
C) Haptoglobin
D) Alfa-2 makroglobülin
E) Fibrinojen

45. Serin, glisin ve sistein sentezinde kullanılan glikolitik
yol ara maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pirüvat
B) 3-Fosfogliserat
C) 1,3-Bifosfogliserat
D) 2,3-Bifosfogliserat
E) Alfa-ketoglutarat


