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1. 

Yukarıdaki radyografide bir atletin tarsal kemiklerindeki 
stres kırığı görülmektedir. 

Bu sporcuda kırılan kemik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Talus
B) Calcaneus
C) Os naviculare
D) Os cuboideum
E) Os cuneiforme mediale

2.

I. Ligamentum collaterale tibiale
II.  Ligamentum collaterale fibulare
III. Ligamentum cruciatum anterius
IV. Ligamentum cruciatum posterius
V. Meniscus medialis
VI. Meniscus lateralis

Diz ekleminin yaralanmalarında sık olarak etkilenen 
ve bu nedenle “mutsuz üçlü (unhappy triad)” olarak 
da bilinen yukarıdaki yapılar, hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

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

3. Altmış iki yaşında erkek hasta kolunu başının üstüne
getirirken oluşan ağrıdan yakınıyor. Radyolojik tetkikleri
normal olan hastanın muayenesi omuz ekleminde bir kasın
tendonunun sıkışmasını akla getiriyor.

Bu kas en büyük olasılıkla aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Musculus supraspinatus
B) Musculus infraspinatus
C) Musculus subscapularis
D) Musculus teres minor
E) Musculus teres major

4. Boyun bölgesinde trigonum cervicale posterius’dan bıçak
yarası almış bir hasta, omzunu yukarı kaldıramıyor.

Bu hastada yaralanmış sinir en büyük olasılıkla
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nervus auricularis magnus
B) Nervus vagus
C) Nervus accessorius
D) Nervus phrenicus
E) Nervus transversus colli

5. Aşağıdaki “plexus ve ilgili sinir” eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

     Plexus Sinir
A) Plexus cervicalis Nervi supraclaviculares
B) Plexus sacralis Nervus pudendus
C) Plexus brachialis Nervus intercostobrachialis
D) Plexus lumbalis Nervus obturatorius
E) Plexus brachialis Nervus suprascapularis

6. Nervus laryngeus superior tarafından innerve edilen
kas aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musculus thyroarytenoideus
B) Musculus cricothyroideus
C) Musculus cricoarytenoideus posterior
D) Musculus cricoarytenoideus lateralis
E) Musculus arytenoideus obliquus

7. Vena cardinalis communis sinistra’nın kalıntısı ile
devamlı olan kalp veni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vena cardiaca magna
B) Vena marginalis dextra
C) Venae cardiacae minimae
D) Vena obliqua atrii sinistri
E) Vena ventriculi dextri anteriores
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8. Thalamus’un esas arteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arteria communicans anterior
B) Arteria choroidea anterior
C) Arteria cerebri posterior
D) Arteria communicans posterior
E) Arteria cerebri anterior

9. Altı yaşındaki kız çocuğu, annesi tarafından yüksek ateş,
boğaz ağrısı, yutkunamama şikâyetleriyle acil servise
getiriliyor. Hekim muayene esnasında, akut kriptik tonsillit
tespit ediyor.

Bu hastada, aşağıdaki lenf düğümlerinden hangisi
öncelikle palpe edilir?

A) Nodi submentales
B) Nodi submandibulares
C) Nodi buccales
D) Nodus juguloomohyoideus
E) Nodus jugulodigastricus

10. Aşağıdakilerden hangisi, penis’in dorsal tarafında en
yüzeyelde olan damardır?

A) Vena dorsalis profunda penis
B) Vena dorsalis superficialis penis
C) Arteria dorsalis penis
D) Arteria profunda penis
E) Arteriae helicinae

11. Aşağıdakilerden hangisi sol homonim hemianopi ile
ilişkili olamaz?

A) Sağ corpus geniculatum laterale
B) Sağ tractus opticus
C) Sağ nervus opticus
D) Sağ radiatio optica
E) Sağ vizüel korteks

12.
I.  Tractus spinothalamicus lateralis
II.  Lemniscus medialis
III. Tractus opticus
IV. Tractus olfactorius

Yukarıdaki yollardan hangileri, thalamus’un afferentleri 
arasındadır?

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

E) II ve IV

13. Musculus digastricus’un venter anterior’unu
uyaran motor nöronların gövdeleri, aşağıdakilerden
hangisinde yer alır?

A) Ganglion semilunare
B) Pons
C) Ganglion geniculi
D) Medulla oblongata
E) Medulla spinalis

14. Nucleus salivatorius inferior’dan çıkan presinaptik
parasimpatik uzantılar, aşağıdaki sinirlerden hangisi
ile taşınır?

A) Nervus petrosus major
B) Nervus petrosus minor
C) Nervus oculomotorius
D) Nervus vagus
E) Chorda tympani

15.

I. Fibroblast
II. Satellit hücreler
III. Endotel
IV. Embriyonik sinir doku
V. Göz lens fiber hücreleri

Yukarıdakilerden hangileri mezenkimal kökenli olup 
ara filamanı vimentinden oluşmuştur?

A) I ve II B) I ve III
C) I, IV ve V D) II ve III

E) III ve V

16. İyon kanalları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Sızma kanalları konsantrasyon gradiyenti yönünde
iyon sızdırır.

B) Potasyum kanalları hücre membranının iç tarafı
pozitif yüklendiği zaman açılır.

C) Riyanodin kanalları mekanik olarak açılan
kanallardandır.

D) Sinoatriyal düğümde bol miktarda sızma kanalı
vardır.

E) GABA-B reseptörü hücredeki etkisini direkt klor
kanalını açarak yapar.

17. 
I. Kadherin
II. İntegrin
III. Selektin
IV. Tenaskin

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri adezyon 
moleküllerindendir?

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

E) II ve IV



3

18. Hematoksilen-eozin ile belirlenen dermal papillaya ait şekil
aşağıda verilmiştir. Şekilde ok ile işaretlenen cisimciğin
saniyede 70 devir gibi çok düşük frekanslı vibrasyonu
algıladığı ve dudak gibi derinin kılsız kısımlarında
bulunduğu belirlenmiştir.

Buna göre ok ile işaretlenen duyu cisimciği 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Merkel korpuskülü
B) Ruffini son organlar
C) Pacini korpüskülleri
D) Meissner korpüskülü
E) Kıl son organı

19. Bir düz kasın; hormonla ve otonom sinir sistemi ile
uyarılabildiği, hiçbir uyarı almasa bile kendi kendini
uyarabildiği ve buna kasılma yanıtı oluşturabildiği
görülüyor.

Sözü edilen bu kasın aşağıdakilerden hangi kas olma 
olasılığı en fazladır?

A) İris sfinkter kasları
B) Pupil radiyal kasları
C) Vas deferens kasları
D) Bronş düz kasları
E) Bağırsak düz kasları

20. Mezoderm intrauterin dönemde üç farklı bölüme ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi intermediate mezodermden 
köken alır?

A) Nefron
B) Sternum
C) Visseral perikart
D) Üst ekstremite kasları
E) Paryetal perikart

21. 

Yukarıdaki şekilde 2. hafta başında bir zigot 
görülmektedir. 

Numara ile işaretlenmiş yapılardan hangisi 9. günde 
anne kanına human koryonik gonadotropin (HCG) 
sentezi yapılmasından sorumludur?

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

E) 5

22.

I.  Psödoglandüler dönem
II.  Kanaliküler dönem
III. Terminal kese dönemi
IV. Alveoler dönem

Solunum sistemi embriyolojisinde yukarıda verilen 
dönemlerden hangisi/hangileri doğum sonrası 
gelişime devam eder?

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

E) III ve IV

23. 

Yukarıdaki şekilde ok ile gösterilen ve saat kadranı veya 
araba tekerleğine benzer şekilde nükleusları görülen 
lenfositlerin subtipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) T helper B) T sitotoksik
C) Natural killer D) B lenfosit

E) Plazma hücresi
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24. Sulkus terminalisin hemen önünde yoğun olarak
bulunan, en çok tat tomurcuğu bulunduran ve en
büyük yapıya sahip dil papillası aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Foliat
B) Sirkumvallat
C) Filiform
D) Fungiform
E) Fungiform ve filiform papilla

25. Aşağıdaki “kalp döngüsü eş hacimli kasılma döneminin
sonunda kalp kapaklarının durumu” ile ilgili ifadelerden
hangisi doğrudur?

A) Aort kapağı açılır.
B) Aort kapağı kapanır.
C) Mitral kapak açılır.
D) Mitral kapak kapanır.
E) Triküspid kapak açılır.

26. Üç yıldır hipertansiyon öyküsü olan, yorgunluk ve ara
ara kas krampları şikâyetleri bulunan 38 yaşındaki erkek
hastanın ailesinde hipertansiyon öyküsü ve kendisinde
ek bir hastalık bulunmadığı öğreniliyor. Kan basıncı 165/
100 mmHg olarak ölçülen hastaya yapılan ileri tetkikler
sonucunda primer hiperaldosteronizm tanısı konuyor.

Bu hastadan elde edilen veriler ışığında beklenen en 
olası değişiklikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

(ESSH: Ekstrasellüler sıvı hacmi, PRA: Plazma renin 
aktivitesi, PPK: Plazma K+ konsantrasyonu)

ESSH PRA PPK
A) Artar Artar Artar
B) Artar Azalır Artar
C) Artar Azalır Azalır
D) Azalır Artar Azalır
E) Azalır Azalır Azalır

27. Santral obezite, bufalo hörgücü, mor strialar ile başvuran
37 yaşında kadın hastaya yapılan ileri inceleme sonucu
hastaya Cushing sendromu teşhisi konuluyor.

Aşağıdakilerden hangisinin bu hastanın kanında 
görülme olasılığı en azdır?

A) Plazma glukoz konsantrasyonunda artış
B) Eritrositoz
C) Trombositoz
D) Lenfopeni
E) REM uykusunda artış

28. Aşağıdaki maddelerden hangisi bronkodilatatör
etkilidir?

A) M3 muskarinik reseptör agonisti
B) Beta 2 adrenerjik blokör
C) Histamin
D) Lökotrien D4 (LTD4)
E) Vazoaktif intestinal polipeptid (VİP)

29.  

I. Nitrik oksit (NO)
II. Gaba amino butirik asit (GABA)
III. Noradrenalin
IV. Histamin
V. Glutamat

Bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya 
hipokampusta işlenerek aktarılır.  Hipokampus yeni bilgi 
kalıcı olarak depolanıncaya kadar zihnin onu tekrarlamasını 
gerektiren sinyaller üreterek long-term potensiyalizasyon 
(LTP) oluşturur. 

Hipokampusta LTP oluşumunda yukarıdaki 
nörotransmitterlerden hangisi/hangileri primer görev 
alır?

A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

30. Sağlıklı bir erişkinde kortikal aktivitenin gösterilmesi
amacıyla EEG kaydı alınıyor. Aktivite kaydı başlangıçta
uyanık, gözleri kapalı, dinlenme durumunda ve sonra
gözleri açık tetikte iken yapılır.

Bu iki davranış sırasında gözlenmesi beklenen EEG 
dalgaları sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir? 

A) Önce beta ritmi ve sonra alfa ritmi
B) Önce delta ritmi ve sonra beta ritmi
C) Önce alfa ritmi ve sonra beta ritmi
D) Önce delta ritmi ve sonra hızlı, düzensiz düşük-

voltajlı aktivite
E) Önce beta ritmi ve sonra hızlı, düzensiz düşük-voltajlı

aktivite

31. Cisimler göze yaklaşırken cisimden gelen ışınların
retina üzerinde odaklanması için gözde akomodasyon
mekanizmasıyla kırma gücünün artırılması gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi akomodasyon refleksi
oluşturulurken görülmez?

A) Parasempatik uyarı
B) Siliyer kasta kasılma
C) Zinn liflerinde gevşeme
D) Lensin küreselleşmesi
E) Midriyazis
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32.

Yukarıda şematik resmi verilen nefronun tübül 
bölgelerinde koyu olarak boyanan kısımda, ürenin 
tübül lümeninden interstisyuma geçişinde görevli 
taşıyıcı/taşıyıcılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akuaporin 1
B) Akuaporin 2
C) Akuaporin 4
D) Üre transporter A1 (UT-A1) ve A3 (UT-A3)
E) Üre transporter A2 (UT-A2)

33. Aşağıdaki elektron transport zincir (ETZ)
inhibitörlerinden hangisi sitokrom oksidazdan
oksijene elektron akışını engeller?

A) Amobarbital
B) Karboksin
C) Dimerkaprol
D) Hidrojen sülfür
E) Antimisin A

34. Proteinler, polisakkaritler ve lipitler gibi kompleks
moleküllerin katabolizmasındaki ortak yol
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glikoliz
B) Beta-oksidasyon
C) Üre siklusu
D) Sitrik asit siklusu
E) Pentoz fosfat yolu

35. Karaciğer ve pankreasta bulunan glukoza ilgisi en
düşük, Vmax’ı en yüksek olan glukoz taşıyıcı (GLUT)
aşağıdakilerden hangisidir?

A) GLUT – 1
B) GLUT – 2
C) GLUT – 3
D) GLUT – 4
E) GLUT – 5

36.   

l. Glukokinaz
ll.  Fosfofruktokinaz l
lll.  Fosfogliserat kinaz
IV. Pirüvat kinaz

Yukarıdaki glikoliz enzimlerinden hangileri substrat 
düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezi yapar?

A) Yalnız l
B) l ve ll
C) l, ll ve IV
D) ll ve lll
E) lll ve IV

37. Aşağıda verilen sitrik asit siklusu enzimlerinden
hangisi elektron transport zincirinde de görev alır?

A) Sitrat sentaz
B) İzositrat dehidrojenaz
C) Alfa-ketoglutarat dehidrojenaz
D) Süksinat tiyokinaz
E) Süksinat dehidrojenaz

38.  

l. Pirüvat dehidrojenaz
ll.  Alfa-ketoglutarat dehidrojenaz
lll.  Dallı zincirli alfa-ketoasit dehidrojenaz
IV. Süksinat dehidrojenaz

Yukarıdaki enzimlerden hangileri arsenit tarafından 
inhibe edilir?

A) l ve ll
B) l, ll ve lll
C) l, ll ve IV
D) l ve lll
E) ll, ll ve V

39. Kilo alamama, kusma, büyüme geriliği ve sarılık nedeniyle
getirilen bir çocukta konvülsiyon öyküsü alınıyor. Fizik
muayenede ödem ve asit izlenen hastada kan glukoz
düzeyleri düşük bulunuyor. Hastada ayrıca fruktozüri,
albüminüri, amino asidüri ve hiperfosfatüri görülüyor.

Bu çocuğun hücrelerinde aşağıdakilerden hangisinin
birikimi kliniğe neden olur?

A) Fruktoz-1-fosfat
B) Galaktoz
C) Sorbitol
D) Galaktitol
E) Fruktoz


