
KÜÇÜK STAJLAR  

287.-289. soruları aşağıdaki vaka sunumuna göre 
cevaplayınız. 

On yaşında erkek hasta sağ dizde ağrı ve şişlik şikayetiyle 
doktora getiriliyor. Öyküsünden bu şişliğin giderek büyüdüğü ve 
arada ateşinin yükseldiği öğreniliyor. Fizik muayenede sağ diz 
bölgesinde hassasiyet ve şişlik saptanan hastanın hareket 
açıklığı normal sınırlarda saptanıyor. Çekilen grafide sağ tibiada 
kitle saptanan hastanan eksizyon materyalinde aşağıdaki gibi 
uniform küçük hücreler saptanıyor. 

 
 

287.Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Osteoblastom                         
B) Osteosarkom 
C) Osteoid osteom                           
D) Ewing sarkom      
E) Kondroblastom 
 
 
 
 
 

288. 
I.  Çocuklarda en sık görülen kemik tümörüdür. 
II. PAS(+) glikojen depolanması vardır. 
III. En sık metafizi tutar. 

Bu hastalık ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi 
veya hangileri doğrudur? 
A)  Yalnız II 
B)  I ve II   
C)  I ve III                   
D)  II ve III 
E)  I, II ve III 
 
 
 
 
 
 
 

289.  
I.   Nöron spesifik enolaz (NSE) 
II.  PAS 
III.CD 99 

Bu hastalıkta yukarıda verilenlerden hangisi veya 
hangileri pozitif olarak saptanır? 
A)  Yalnız I 
B)  I ve II   
C)  I ve III                   
D)  II ve III 
E)  I, II ve III     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



KÜÇÜK STAJLAR  

290.-292. soruları aşağıdaki vaka sunumuna göre 
cevaplayınız. 

Araç içi trafik kazası sonrası getirilen hastanın memur ve tibia 
kırığı saptanması üzerine alçıya alınarak ortopedi servisinde 
takip ediliyor. Takibin 48. saatinde hastanın ateşinin yükseldiği 
ve dispnesinin geliştiği görülüyor. Fizik muayenesinde aksilla 
başta olmak üzere yaygın peteşileri saptanan hastanın akciğer 
grafiğinde yaygın konsolidasyon alanları saptanıyor. Laboratuvar 
testlerinde hemoglobin ve hematokrit değerleri düşük olan 
hastanın arter kan gazında parsiyel oksijen basıncı 45 mmHg 
saptanıyor. Hastanın göz muayenesinde aşağıdaki bulgu 
saptanıyor. 

 
 
 

290.Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dissemine intravasküler koagulasyon                    
B) Atipik pnomoni 
C) Kompartman sendromu                       
D) Yağ emboli sendromu    
E) Pulmoner emboli 
 
 
 
 
 

291. 
 

I.   Lökopeni 
II.  Trombositopeni 
III. Karaciğer yetmezliği 
IV. Peteşiyel kanama 

Yukarıdakilerden hangileri bu hastalığın minör 
kriterlerindendir? 
A)  I ve II 
B)  II ve III   
C)  III ve IV                       
D)  I,III ve IV 
E)  I,II,III ve IV    
 
 
 
 
 
 

292.Bu hastalık için en önemli tanı kriteri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Karaciğer yetmezliği               
B) Peteşiyel kanama 
C) PaO2 düşüklüğü                      
D) Oliguri  
E) Serebral tutulum 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



KÜÇÜK STAJLAR  

293.-294. soruları aşağıdaki vaka sunumuna göre 
cevaplayınız. 

Otuz beş yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası acil 
servise getiriliyor. Öyküsünden ambulans şoförü olduğu 
öğrenilen hastanın bilinen bir hastalığı olmadığı öğreniliyor. 
Hastanın fizik muayenesinde sol üst ekstremitesini hareket 
ettiremediği ve dirsek bölgesinde şiddetli hassasiyeti olduğu 
görülüyor. Bunun üzerine sol üst ekstremitesi için çekilen 
röntgende aşağıda görülen bulgu saptanıyor. 

 
 
 
 
 
 

293.Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?  
A)  Galeazzi kırıklı çıkığı                
B)  Monteggia kırıklı çıkığı 
C)  Colles kırığı                     
D)  Smith kırığı 
E)  Bennet kırığı 
 
 
 
 
 
 
 

294. 
I.   Radiusun fleksör yüz kırığıdır. 
II.  En sık avuç içine düşmelerde görülür. 
III. Distal parça dorsale açılanma yapar. 

Colles kırığı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden 
hangisi veya hangileri doğrudur? 
A)  Yalnız I 
B)  I ve II   
C)  I ve III                       
D)  II ve III 
E)  I,II ve III   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



KÜÇÜK STAJLAR  

295.-297. soruları aşağıdaki vaka sunumuna göre 
cevaplayınız. 
 
Kırk üç yaşında kadın hasta aşırı yorgunluk ve yaygın ağrı 
şikayetiyle doktora başvuruyor. Hastanın öyküsünden bu 
şikayetlerinin altı aydır giderek arttığı, stresli bir işte çalıştığı ve 
bilinen başka bir hastalığı olmadığı öğreniliyor. Fizik 
muayenesinde hassas noktalarının olduğu ve özelikle trapez 
bölgesinde kaslarda sertlik olduğu saptanıyor. Kan tetkikleri 
dahil laboratuar testleri normal saptanıyor. 

 
 

295.Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Miyofasyal ağrı sendromu 
B)Polimiyalji romatika 
C)Romatoid artrit 
D)Fibromiyalji 
E)Polimiyozit 
  
 
 
 
 
          

296. 
I.   HIV 
II.  Lyme hastalığı 
III. Irrıtabl bağırsak sendromu                              

Bu hastalık yukarıda verilen durumlardan hangisi veya 
hangileri ilişkili olabilir? 
A)  Yalnız I 
B)  I ve II   
C)  I ve III                       
D)  II ve III 
E)  I,II ve III   
 
    
 
 
 
        

297. 
I.   Parestezi 
II.  Raynauld benzeri bulgular 
III. Depresyon  
IV. Baş ağrısı                       

Bu hastalıkta yukarıda verilen bulgulardan hangisi veya 
hangileri görülebilir? 
A)  Yalnız I 
B)  II ve IV   
C)  I,III ve IV                       
D)  II,III ve IV 
E)  I,II,III ve IV     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KÜÇÜK STAJLAR  

298.-300. soruları aşağıdaki vaka sunumuna göre 
cevaplayınız. 
 
Otuz beş yaşında erkek hasta sırt ağrısı sebebiyle doktora 
başvuruyor. Hastanın öyküsünden çok sık soğukta kaldığı ve 
sürekli yük kaldırma işleriyle ilgilendiği öğreniliyor. Hastanın fizik 
muayenesinde gergin kas gruplarının ve basmakla ağrı olan tetik 
noktalarının öğreniliyor. Hastanın yapılan tüm tetkikleri normal 
saptanıyor. 
 

 
 

298.Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Miyofasyal ağrı sendromu 
B)Polimiyalji romatika 
C)Romatoid artrit 
D)Fibromiyalji 
E)Polimiyozit 
           
 
 
 
 
 
 

299. 
 

I.   Hastanın eğitimi 
II.  Lokal anestetik enjeksiyonu 
III. Kuru iğne uygulama 
IV. Amitriptilin                           

Bu hastalığın tedavisinde yukarıda verilenlerden hangisi 
veya hangileri kullanılır? 
A)  Yalnız I 
B)  I ve III   
C)  I,II ve III                       
D)  II,III ve IV 
E)  I,II,III ve IV     
 
 
 
 
 
 

300.Aşağıda verilen bulgu- hastalık eşleştirmelerinden 
hangisi doğrudur?   
MAS: Miyofasyal ağrı sendromu 

    Hassas nokta      Tetik nokta      Gergin bant                                                              
A) MAS                     MAS                 Fibromiyalji 
B) Fibromiyalji           MAS                 Fibromiyalji 
C) MAS                     Fibromiyalji       MAS 
D) Fibromiyalji           MAS                 MAS 
E) Fibromiyalji           Fibromiyalji       Fibromiyalji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


