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1. 
I.  Conjugata diagonalis
II.  Conjugata anatomica
III. Conjugata vera

Yukarıda sıralanmış apertura pelvis superior’a ait 
mesafelerden hangisi ya da hangileri ön-arka (sagittal) 
yöndedir?

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

2. Articulatio tarsi transversa’nın yapısına katılmayan
kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talus
B) Calcaneus
C) Os naviculare
D) Os cuboideum
E) Os metatarsale 1

3. El bileğindeki retinaculum musculorum
extensorum’un altındaki 1. kanaldan tendonu geçen
iki kas aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?

A) Musculus extensor carpi radialis longus – Musculus
extensor carpi radialis brevis

B)  Musculus extensor pollicis longus – Musculus
extensor pollicis brevis

C) Musculus extensor pollicis longus – Musculus
abductor pollicis longus

D) Musculus extensor pollicis brevis – Musculus abductor
pollicis longus

E) Musculus extensor carpi radialis longus – Musculus
extensor pollicis brevis

4. Nöroloji polikliniğine sağ elinde duyu kaybı, karıncalanma
ve parmaklarda ağrı şikâyeti ile başvuran 36 yaşında
kadın hastanın muayenesinde, başparmağında güç
kaybı tespit ediliyor. Hasta, şikâyetlerinin geceleri ve
daktilo ile çalıştığında arttığını ifade ediyor. İnspeksiyon
muayenesinde tenar bölgenin, diğer elin tenar bölgesi ile
kıyaslandığında düzleştiği dikkati çekiyor.

Muayenesinde 2-5. parmaklarında fleksiyon hareketleri
normal bulunan bu hastada, aşağıdakilerden hangi
sinirin sıkışmış olma olasılığı en fazladır?

A) Nervus ulnaris
B) Nervus radialis’in derin dalı
C) Nervus medianus
D) Nervus radialis’in yüzeyel dalı
E) Nervus musculocutaneus

5. Aşağıdakilerden hangi kasın innervasyonu plexus
lumbalis’e ait dallar tarafından gerçekleştirilmez?

A) Musculus gracilis
B) Musculus pectineus
C) Musculus cremaster
D) Musculus obturatorius internus
E) Musculus quadriceps femoris

6. Kırk iki yaşında erkek hasta tiroidektomi ameliyatına
alınıyor. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini takiben hastada
ses kısıklığı gelişiyor.

Bu hastada ameliyat sırasında aşağıdakilerden hangi
arterin ve ona eşlik eden hangi sinirin beraberce zarar
görmüş olma olasılığı en fazladır?

Arter Eşlik eden sinir

A) Arteria thyroidea
superior

Nervus laryngeus 
superior, ramus externus 

B) Arteria laryngea
superior

Nervus laryngeus 
superior ramus internus

C) Arteria thyroidea
inferior

Nervus laryngeus 
recurrens

D) Arteria pharyngea
ascendens

Nervus laryngeus inferior

E) Truncus
thyrocervicalis

Nervus 
glossopharyngeus
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7. 

Oklar arasında kalan işaretlenmiş yapı, aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Musculus papillaris
B) Trabecula carnea
C) Trabecula septomarginalis
D) Crista supraventricularis
E) Musculi pectinati

8. “Tuber omentale” yapısının bulunduğu iki organ,
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

A) Mide – Karaciğer
B) Dalak – Pankreas
C) Karaciğer – Dalak
D) Pankreas – Karaciğer
E) Dalak – Mide

9. Direkt inguinal herni nedeniyle opere edilmiş 66 yaşındaki
erkek hasta, operasyondan sonraki dönemde scrotum
ve inguinal ligamenti örten deri bölgesinde his kaybı
olduğundan şikâyet ediyor.

Aşağıdaki sinirlerden hangisinin operasyon esnasında 
yaralanma olasılığı en fazladır?  

A) Nervus iliohypogastricus
B) Nervus ilioinguinalis
C) Nervus genitofemoralis’in ramus femoralis’i
D) Nervus obturatorius
E) Nervus genitofemoralis’in ramus genitalis’i

10.  Karaciğerin lobus quadratus’u hangi iki yapı arasında
yer alır?

A) Porta hepatis – Sulcus venae cavae
B)  Fissura ligamenti teretis hepatis – Fissura ligamenti

venosi
C) Fissura ligamenti venosi – Fossa vesica biliaris
D)  Sulcus venae cavae – Fissura ligamenti venosi
E) Fossa vesicae biliaris – Fissura ligamenti teretis

hepatis

11. “Columna rugarum” aşağıdaki yapılardan hangisine
aittir?

A) Vagina
B) Cervix uteri
C) Hymen
D) Tuba uterina
E) Clitoris

12. Nucleus ambiguus lezyonunda, aşağıdaki kaslardan
hangisinde fonksiyon kaybı olmaz?

A) Musculus stylopharyngeus
B) Musculus salpingopharyngeus
C) Musculus palatoglossus
D) Musculus genioglossus
E) Musculus uvulae

13. Üç gündür, bulanık görmeye başlayan 62 yaşındaki kadın
hasta; ışıktan da aşırı derece rahatsız olduğunu belirtiyor.
Fizik muayenede, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, sol
taraf pupilla’sının midriyatik olduğu tespit ediliyor.

I.  Sol nervus oculomotorius
II.  Sol arteria communicans posterior
III. Sağ mesencephalon yarımı

Bu hasta için yukarıdaki oluşumlardan hangisine/
hangilerine yönelik değerlendirmeler yapılması 
gereklidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
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14. Aşağıdakilerden hangisi corpus ciliare’ye ait
değildir?

A) Corona ciliaris
B) Processus ciliaris
C) Plica ciliaris
D) Margo ciliaris
E) Orbiculus ciliaris

15.
I. Leptin
II. D vitamini
III. Prolaktin
IV. Eritropoietin
V. Insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF-I)

Yukarıdaki hormonlardan hangileri JAK-STAT yolağını 
kullanmaz?

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

16. Aşağıdaki “hücre organeli – biyokimyasal markeri”
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Mitokondri – Asit fosfataz
B) Peroksizom – Glutamat dehidrogenaz
C) Hücre iskeleti – Laktat dehidrogenaz
D) Granüllü endoplazmik retikulum – Glukoz 6 fosfataz
E) Golgi bileşiği – Katalaz

17.
I. Okludin ve kavşak adezyon molekülünden oluşur.
II. Yüzeye en yakın hücre bağlantısıdır.
III. ZO-1 bir tümör baskılayıcıdır.
IV. Sıkı bağlantının morfolojik ve fonksiyonel

bütünlüğü kalsiyum bağımlıdır.
V. Hücreler arasında en güçlü bağlantı ünitesidir.

Sıkı bağlantı (zonula okludens) ile ilgili yukarıdaki 
ifadelerden hangileri yanlıştır?

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

18. Parmak ucu derisinden alınan ve Hematoksilen&Eozin
boyası ile boyanan preparatta, dermisin stratum papillare
tabakasında bulunan bir duyu cisimciği aşağıdaki
preparatta izlenmektedir. Preparatı inceleyen histoloji
uzmanı bu cisimciğin düşük frekanslı vibrasyona ve iki-
nokta ayrımına duyarlı olduğunu bilmektedir. Preparattaki
oklar, bu cisimciğin fibröz kapsülünü göstermektedir.

Yukarıda tanımlanan ve daire içerisinde şekli verilmiş 
olan alandaki en olası duyu cisimciği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kıl son organı
B) Merkel cisimciği
C) Nosiseptör
D) Meissner korpüskülü
E) Ruffini son organları

19. Bir sporcu biceps kasını çalıştırmak için bir yıl boyunca
antrenman yapmaktadır. Hipertrofi gözlenen bu kasından
yapılan biyopside miyofibril yapısında bulunan ince
filamentlerin boyunun uzadığı ve elektron mikroskobu
altında H bandının daraldığı gözlenmiştir.

Aşağıdaki moleküllerden hangisi aktin bağlayıcı 
protein olarak bilinir ve aktin ince filamanının serbest 
kısmına tutunarak uzunluğununun düzenlemesinden 
sorumludur?

A) Kalsekestrin
B) G-aktin
C) Troponin C
D) Tropomodülin
E) Kalmodulin

20.
I.  Pons
II.  Serebellum
III. Medulla oblongata
IV. Medulla spinalis

Yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri 
nörülasyon sırasında metensefelondan gelişir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
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21. Mensturasyonun 14. gününde oluşan ovulasyona temelde
lüteinizan hormon (LH) artışı neden olur.

Aşağıdaki olaylardan hangisi LH’nın ovulasyon 
sürecindeki görevlerinden birisi değildir?

A)  Plazmin oluşumunu azaltarak pıhtılaşma artırılır.
B)  Folliküler stromal hücrelerden progesteron salınımına

neden olur.
C) Kollajenaz aktivitesini arttırarak bağ dokusunun

yıkımını başlatır.
D)  Lokal prostaglandin salgılatarak yerel kontraksiyonlara

neden olur.
E) Vazopressin ve histamin salınımını sağlar.

22. Erkek bir yenidoğanın muayenesinde; zorlu solunum,
şişmiş ve gerilmiş bir karın ve siyanoz gözleniyor. Ultrason
ile incelendiğinde alt solunum yollarında gelişim defektleri
saptanıyor. Gelişim defektine bağlı olarak inspirasyon
sırasında bir kısım havanın gastrointestinal sisteme girmiş
olabileceği düşünülüyor.

Bu çocukta aşağıdaki patolojilerden hangisinin 
bulunması olasılığı en fazladır?

A) Trakeal darlık
B) Trakeoözofagial fistül
C) Trakeal divertikül
D) Konjenital astım
E) Trakeal atrezi

23. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile ekstrensek
ve intrensek koagülasyonu başlatan faktörler doğru
olarak verilmiştir?

A) Faktör I – Faktör XII
B) Faktör XII – Faktör X
C) Faktör VII – Faktör XII
D) Faktör VII – Faktör IX
E) Faktör V – Faktör VIII

24. Aşağıdakilerden hangisi defekasyon refleksi başlayan
bir kişide defekasyon olayı ile ilişkili yanlıştır?

A) Rektum duvarının gerilmesi ile başlar.
B) Rektum kasılır.
C)  Eksternal anal sfinkter L2-L4 parasempatikler aracılığı

ile gevşer.
D) İnternal anal sfinkter gevşer.
E) Parasempatik lifler ile güçlendirilir.

25.

Yukarıda, bir sistemik ven segmenti şematize edilmiştir. 

Şematize edilen damar ve bu damarla ilişkili gösterilen 
A, B ve C katmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A)  A ile gösterilen katman, tunika intimadır.
B)  B ile gösterilen katman, birkaç kat düz kas hücresi

içerir.
C) C ile gösterilen katman, tunika adventisya olup, diğer

katmanlara göre daha kalın ve gelişmiştir.
D)  Bu damar, vasküler yataktaki kompliyansın en yüksek

olduğu depo damarı olarak bilinir.
E) Bu damar, vasküler yataktaki direncin en yüksek

olduğu damar segmentidir.

26. Aşağıdaki şekilde damar içerisinde kanın akış şekli
şematize edilmiştir. Verilen şekildeki kan akımına
göre damarın orta kısmında hızın daha fazla olduğu
gözlenmektedir. (A: damar içinde akış)

Yukarıdaki resimde verilmiş olan damardaki kanın 
akış şekli ve bu akışla ilişkili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi/hangileri yanlıştır?  

I. Damarın orta kısımda hızın artmasının temel 
sebebi, orta kısımda artan viskozitedir.

II. Şemadaki akış şekline göre Reynold sayısı
2000’nin altındadır ve düzgün (laminar) bir akım
gözlenmektedir.

III. Damar duvarlarına yakın kısımda hızın yavaş
olmasının sebebi sürtünmedir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
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27. Bir hastaya yapılan kranyal MRG’de hipotalamohipofizer
portal sistemde kan akımını total olarak kesen bir tümör
tespit ediliyor.

Aşağıdaki hormonlardan hangisinin bu hastada 
azalması beklenmez?

A) Follikül stimule edici hormon (FSH)
B) Lüteinazan hormon (LH)
C) Tiroid stimüle edici hormon (TSH)
D) Büyüme hormonu (GH)
E) Antidiüretik hormon (ADH)

28. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ventilasyon
(V), perfüzyon (Q) ve ventilasyon/perfüzyon (V/Q)
oranlarının apeksteki durumu bazale göre doğru
olarak verilmiştir?

        V    Q   V/Q
A) Düşük Düşük   Yüksek
B) Yüksek Yüksek        Yüksek
C) Düşük Yüksek     Düşük
D) Yüksek Düşük          Düşük
E) Düşük Düşük         Düşük     

29. 
I.  Asetilkolin nikotinik reseptörü
II.  Glutamat mGluR4 reseptörü
III. Serotonin 5HT3 reseptörü
IV. Noradrenalin Beta-1 reseptörü
V.  ATP P2X reseptörü

Yukarıdaki nörotrasmitterlere ait reseptörlerden 
hangisi/hangileri iyon kanalı özelliğine sahiptir?

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

30. Sırasıyla yüksek ısı, ılımlı soğuk ve pH değişikliği ile
oluşturulan ağrı duyusunun algılanmasında hangi
reseptörler en hassas olarak aracılık eder?

ASIC: Aside duyarlı iyon kanalı
P2X: İyonotropik pürinoreseptör
TRP-V: Geçici reseptör potansiteli-valinoid reseptör
TRP-M: Geçici reseptör potansiteli-mentol reseptör

 Yüksek ısı Ilımlı soğuk
pH değişikliği ile 
oluşturulan ağrı

A) ASIC TRPV1 TRPM8
B) P2X TRPM8 TRPV1
C) TRPM8 TRPV1 ASIC
D) TRPA1 TRPM8 ASIC
E) TRPV1 TRPM8 ASIC

31. Aşağıdakilerden hangisinin iştahı azaltıcı (anoreksijen)
etkisi bulunmaktadır?

A) Endorfinler
B) Ghrelin
C) Aguti-ilişkili protein (AGRP)
D) Nöropeptit Y (NPY)
E) Kokain ve amfetamin ilişkili transkript (CART)

32. Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyon
bariyerini oluşturan yapılar arasında yer almaz?

A) Glomerül kapiller endoteli
B) Bazal membran
C) Bowmanın visseral epitel hücreleri (podosit)
D) Jukstaglomerüler hücreler
E) Podositlerin ayaksı uzantıları (pedisel)

33. Adenozin trifosfat (ATP) mitokondride sentezlendikten
sonra aşağıdakilerden hangi mekanizmayla
intermembranöz aralıktan sitoplazmaya geçer?

A) Malat aspartat şantı
B) Kreatin fosfat şantı
C) ADP/ATP nükleotit translokaz sistemi
D) Gliserol fosfat şantı
E) Kompleks V sistemi


