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PEDİATRİ 

ENDOKRİNOLOJİ 
1. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu tedavisi başlamak 

için endikasyonlardan birisi değildir? 

A) Pitüiter aplazi  B) İdiyopatik boy kısalığı 
C) Edwards sendromu  D) Noonan sendromu 

E) SHOX gen mutasyonu 

2. Yedi yaşında erkek hastada, boy kısalığı nedeniyle yapılan 
tetkiklerinde izole büyüme hormonu eksikliği saptanması üzerine 
hastaya büyüme hormonu tedavisi başlanıyor. 
Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın takibinde gelişmesi 
beklenen komplikasyonlardan birisi değildir? 

A) Skolyoz 

B) Psödotümör serebri 
C) Jinekomasti 

D) Tip-1 diyabetes mellitus 

E) Femur başı epifiz kayması 

3. Boy kısalığı nedeniyle başvuran yedi yaşındaki kız çocuğunun 
boyu -2.4 SDS (<3 persentil) saptanıyor. Kronik hastalığı 
bulunmayan hastada büyüme hormonu eksikliği düşünülüyor. 

I.IGF-1 düzeyi ölçümü 

II.İnsülin hipoglisemi testi 
III.L-dopa uyarı testi 
IV.Bazal büyüme hormonu düzeyi ölçümü 

Bu çocukta büyüme hormonu eksikliği tanısını koymak için 
yukarıdaki laboratuvar testlerinden hangileri kullanılabilir? 

A) I ve III   B) I ve IV 

C) II ve III   D) I, II ve III 

E) II, III ve IV 

4. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde büyüme 
hormonu kullanılması önerilir? 

A) Akondroplazi 

B) Prader-Willi sendromu 

C) Akut böbrek yetmezliği 
D) Klinefelter sendromu 

E) Laron sendromu 

5. Üç yaşındaki kız hasta büyüme geriliği nedeniyle getiriliyor. 
Özgeçmişinden tekrarlayan akciğer enfeksiyonları nedeniyle 
hastanede yatış öyküsü ve geçmeyen egzemalarının olduğu 
öğreniliyor. Fizik muayenede boyu 3 persantil altında saptanıyor. 
Laboratuvar tetkiklerinde IGF-1 düzeyi düşük, büyüme hormonu 
seviyesi ise normal bulunuyor. Büyüme hormonu uyarı testine 
yeterli yanıt alınıyor. 
Bu hastadaki klinik bulgulara neden olan en olası mutasyon 

aşağıdaki genlerden hangisindedir? 

A) PROP1   B) SOX3 

C) STAT5b   D) HESX1 

E) ALS 

6. İki yaşında boy kısalığı nedeniyle başvuran hastanın boyu -4.1 

SDS saptanıyor. Öyküsünde doğum boyunun da kısa olduğu ve 
yenidoğan döneminde kan şekeri düşüklüğü nedeniyle hastanede 
yattığı öğreniliyor. Fizik muayenede burun kökü basık, alın çıkık 
izleniyor. Tetkiklerinde biyokimya ve elektrolit değerleri normal 
aralıkta, bazal ve uyarılmış büyüme hormonu seviyeleri yüksek 
saptanıyor. 
Bu hastadaki en olası tanı ve en uygun tedavi, aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Hipopitüitarizm – Büyüme hormonu 

B) Kraniyofarinjiom – Cerrahi 

C) Laron sendromu – Rekombinan IGF-1 

D) Hall-Pallister sendromu – Büyüme hormonu 

E) Hipofosfatemik rikets – Burosumab 

 

7. Aşağıdaki durumlardan hangisi orantısız boy kısalığı ile 
karakterizedir? 

A) Down sendromu 

B) Turner sendromu 

C) Hipofosfatemik rikets 

D) Büyüme hormonu eksikliği 
E) Genetik boy kısalığı 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde hızlı boy 
uzamasına neden olmakla beraber, erişkin boyunda artışa 
neden olmayan durumlardan birisidir? 

A) Marfan sendromu 

B) Hipertiroidi 

C) Klinefelter sendromu 

D) Hipofizde büyüme hormonu salgılayan adenom 

E) XYY kromozomu 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi fetal dönemde aşırı büyüme ile 

sonuçlanan durumlardan birisi değildir? 

A) Frajil X sendromu 

B) Maternal diyabetes mellitus 

C) Sotos sendromu 

D) Beckwith-wiedemann sendromu 

E) Weaver sendromu 

 

10. On beş yaşında kız hasta, polikliniğe galaktore yakınması ile 
başvuruyor. Nörolojik muayenesinde ve görme alanı 
değerlendirmesinde patoloji bulunmayan hastanın tetkiklerinde 
prolaktin düzeyi yüksek saptanıyor. Kraniyal MR 
görüntülemesinde hipofizde makroadenom saptanıyor.  
Hastaya bu aşamada ilk düşünülmesi gereken medikal tedavi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Octreotid 

B) Kabergolin 

C) Pegvisomant 

D) Triptorelin 

E) Desmopressin 



2 

11. Altı yaşında erkek hasta boy kısalığı nedeniyle başvuruyor. Boyu 
3 persantilde saptanan hastanın herhangi bir kronik hastalığı 
olmadığı, yaşıtlarına göre hep küçük olduğu öğreniliyor. Geçmiş 
kayıtlarından son bir yıldaki büyüme hızının 5 cm/yıl olduğu 
saptanıyor. Kemik yaşı takvim yaşına göre geri, boy yaşına yakın 
bulunuyor. 

Bu hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru 
değildir? 

A) Erişkin boyu genellikle normaldir. 
B) Anne veya babada da benzer büyüme eğrisi öyküsü vardır. 
C) Puberte genellikle zamanından erken olur. 
D) Doğum boyu ve kilosu normaldir. 
E) Tedavisiz izlenmesi yeterlidir. 

12.  I. Doğum boyu normaldir. 

II.Kemik yaşı ileridir. 
III.Puberte genellikle gecikir. 

IV.IGF-1 düzeyi kronolojik yaşa göre düşüktür. 

Konstitüsyonel büyüme geriliğinde yukarıdaki bulgulardan 

hangilerinin görülmesi beklenir? 

A) I ve II   B) II ve IV 

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

E) II, III ve IV 

13. Diyabetes insipidus (Dİ) etiyolojisi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Aquaporin-2 gen mutasyonu, otosomal resesif kalılır ve 
nefrojenik Dİ nedenidir. 

B) Wolfram sendromu, nefrojenik Dİ sebebidir ve diyabetes 

mellitus eşlik edebilir. 
C) Hiperkalsemi, renal tubulus hücrelerinin vazopressine 

yanıtını bozar. 
D) Lityum kullanımı nefrojenik, kemoterapi ilaçları santral Dİ 

yapar. 

E) V2 reseptörü gen mutasyonu, nefrojenik Dİ nedenidir. 

14. Sekiz yaşında erkek çocuk kraniyofarenjiyom nedeniyle 
operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde takibe alınıyor. 
Operasyon öncesi değerlendirmesinde poliüri/polidipsisi 
bulunmayan, serum glukoz 90 mg/dl, potasyum 4.1 meq/L, BUN 

14 mg/dl, kreatinin 0.6 mg/dl, sodyum 140 meq/L, plazma 

osmolalitesi 300 mOsm/kg saptanan hastada ameliyattan dört 
saat sonra 500 ml idrar çıkışı, sonraki dört saatte de toplam 
1800 ml idrar çıkışı gözleniyor. Laboratuvar değerlendirmesi 
tekrar yapıldığında serum potasyum 3.6 meq/L, BUN 18 mg/dl, 

kreatinin 1.3 mg/dl, sodyum 155 meq/L, plazma osmolalitesi 328 

mOsm/kg, glukoz 92 mg/dl, idrar osmolalitesi 132 mOsm/kg 

H2O saptanıyor. Hastaya desmopressin uygulandıktan 2 saat 
sonra bakılan idrar osmolalitesi ise 650 mOsm/kg H2O’ya 
yükseliyor.  

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uygunsuz ADH salınım sendromu 

B) Santral diyabetes insipidus 

C) Nefrojenik diyabetes insipidus 

D) Serebral tuz kaybı 
E) Conn sendromu 

 

15. Williams sendromu tanısı ile izlenen 8 yaşında bir hasta, son 

günlerde belirgin susuzluk hissi ve idrar miktarında artma 
şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede mukozaları kuru, turgor 
tonusu azalmış saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde serum 
sodyum 142 meq/L, potasyum 5 meq/L, fosfat 3.6 mg/dl, 

kalsiyum 13.3 mg/dl, glukoz 97 mg/dl, ürik asit 4.2 mg/dl, idrar 
mikroskobisinde her sahada 2-3 eritrosit ve lökosit bulunuyor. 
Bu çocukta gelişen bulguların en olası nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Serebral tuz kaybı  B) Psikojenik polidipsi 

C) Diyabetes mellitus D) Nefrojenik diyabetes insipidus 

E) Üriner enfeksiyon 

16. Dört gün önce kafa travması nedeniyle acil servise başvuran 9 
yaşındaki çocuğun genel durumu iyileşmekte iken üçüncü günde 
bulantı, kusma ile uyku hali başlıyor ve bir dakika süren 
konvülsiyon geçiriyor. Konfüze olan hastanın fizik muayenede 
vücut sıcaklığı 36.3 C, kan basıncı 115/80 mmHg, kalp hızı 
75/dk, solunum sayısı 16/dk saptanıyor. Nörolojik muayenesi, 
kardiyovasküler ve solunum sistem bulguları normal olarak 
değerlendiriliyor. Laboratuvar incelemesinde glukoz 90 mg/dl,  

BUN 8 mg/dl, kreatinin 1.1 mg/dl, sodyum 114 mEq/L, potasyum 

4.0 meq/L, serum albümin 4.0 g/dl, serum osmolalitesi 250 
mosm/kg H2O, idrar osmolalitesi 500 mosm/kg H2O (N:300-

900), idrar sodyumu 80 mEq/L saptanıyor. 
Bu hastanın tedavisinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) % 0.9 NACl infüzyonu 

B) % 3 NaCl infüzyonu 

C) %10 Dextroz infüzyonu 

D) Conivaptan 

E) Desmopressin 

17. Uygunsuz anti diüretik hormon (ADH) salınımı, serebral tuz 
kaybı ve santral diyabetes insipidus (Dİ) tanılarında serum 
sodyum değişimi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
doğrudur? 

Uygunsuz ADH  Serebral tuz kaybı  Santral Dİ 

A) Normal   Yüksek   Düşük 
B) Yüksek   Normal   Düşük 
C) Düşük   Yüksek    Yüksek 
D) Düşük   Düşük    Yüksek 
E) Yüksek   Düşük    Normal 

18. Dört yaşındaki çocuk yüksekten düşmeye bağlı kafa travması 
nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırılıyor ve beyin ödemi 
tedavisi başlanıyor. Tedavinin üçüncü gününde çocukta 
huzursuzluk, bulantı, kusma, uykuya eğilim ve poliüri başlıyor. 
Fizik muayenede turgor tonusta azalma, laboratuvar 

incelemelerinde serum sodyum düzeyi 123 meq/l, potasyum 4.2 
meq/L, glukoz 90 mg/dl, üre 23 mg/dl, kreatinin 0.7 mg/dl, ürik 
asit 8.7 mg/dl saptanıyor. 
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı 
B) Santral diyabetes insipidus 

C) Kallmann sendromu 

D) Nefrojenik diabetes insipidus 

E) Serebral tuz kaybı 
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19. Yirmi üç günlük erkek hasta topuk tarama testinde TSH 
yüksekliği saptanması üzerine yönlendiriliyor. Normal spontan 
vajinal doğum ile miadında 3400 gram doğum öyküsü olan ve 
sarılık nedeniyle hastanede yattığı öğrenilen hastanın 
tetkiklerinde TSH: 43 μIU/mL, serbest T4: 0,36 ng/dL 
saptanması üzerine konjenital hipotiroidi olarak 
değerlendiriliyor.  

Bu aşamada hastaya en uygun ve öncelikli yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) L-tiroksin tedavisi başlamak. 

B) Geçiçi hipotiroidi olarak değerlendirip 1 ay sonra kontrol 

önermek. 

C) Tiroid ultasonografisi istemek. 

D) Metimazol tedavisi başlamak. 

E) Kan ve idrar iyot düzeylerine bakmak. 

20.     I. Uzamış sarılık 

II.İntrauterin büyüme geriliği 
III.Hipotermi 

IV.Hipotoni 

Konjenital hipotiroidide yukarıdaki klinik bulgulardan 
hangilerinin görülmesi beklenir? 

A) I ve II   B) II ve III 

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

E) I, III ve IV 

21. Yirmi beş günlük yenidoğan, topuk tarama testinde TSH yüksek 
saptanması üzerine yönlendiriliyor. Yapılan tetkiklerinde serum 
TSH: 36 μIU/mL, serbest T4: 0,25 ng/dL saptanması üzerine 
konjenital hipotiroidi ön tanısı ile tiroid ultrasonografi isteniyor. 
Görüntülemede tiroid bezi yerinde ve parankimi homojen, 
boyutları artmış izleniyor. Bunun üzerine hastanın tanısı tiroid 
dishormonogenezis olarak değerlendiriliyor. 
Bu hastada tiroid dishormonogenezisin en sık ve olası nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tiroid peroksidaz defekti 

B) Tiroglobülin sentez defekti 
C) Tiroid ektopisi 

D) Tiroid agenezisi 

E) PAX-8 mutasyonu 

22. Tiroksin bağlayıcı globülin defekti saptanan bir hastada TSH, 
serbest T4 ve total T4 düzeylerinin aşağıdaki şıklardan 
hangisindeki gibi olması beklenir? 

 TSH  Serbest T4 Total T4 

A) Düşük  Düşük  Düşük 

B) Normal  Normal  Düşük 

C) Yüksek  Normal  Normal 

D) Yüksek  Düşük  Düşük 

E) Yüksek  Yüksek  Yüksek 

23. Konjenital işitme kaybına tiroid dishormonogenezi ve guatrın 
eşlik ettiği sendrom aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Prader-Willi sendromu B) Angelman sendromu 

C) Pendred sendromu  D) Wolff-Chaikoff sendromu 

E) Basedow sendromu 

 

24. On altı yaşında kız hasta, halsizlik, kabızlık, çok uyuma ve 
boyunda şişlik şikayetleri ile başvuruyor. Fizik muayenede guatr 
saptanan hastanın çekilen ultrasonografisinde tiroid bezi 
parankimi heterojen, psödonodüler patern izleniyor. 
Tetkiklerinde tiroid fonksiyon testleri normal aralıkta, anti-
tiroglobulin antikoru yüksek saptanıyor. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Graves hastalığı  B) Endemik iyot eksikliği 
C) Toksik nodül  D) Tiroid papiller karsinomu 

E) Hashimoto tiroiditi 

25. On dört yaşında kız hasta, çarpıntı, sinirlilik ve terleme 
şikayetleri ile başvuruyor. Fizik muayenede taşikardi, guatr ve 
egzoftalmus saptanan hastanın görüntüsü aşağıdaki resimde 
veriliyor. Laboratuvar tetkiklerinde TSH düşük, serbest T4 ve 
serbest T3 yüksek, tirotropin reseptör antikoru pozitif 
bulunuyor. 

 

Bu hastadaki en olası tanı ve ilk tercih edilecek anti-tiroid 
ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Graves hastalığı - Metimazol 

B) Atriyal fibrilasyon - Propranolol 

C) Hashimoto tiroiditi - Levotiroksin 

D) Süpüratif tiroidit - Atenolol 

E) Graves hastalığı - Propiltiyourasil 

26. Aşağıdaki hastalıklardan hangilerinin çocukluk yaş grubunda 
Graves hastalığına eşlik etmesi beklenir? 

I. Addison hastalığı 
II. Tip 1 diabetes mellitus 

III.Kraniyofaringioma 

IV.Miyastenia gravis 

A) I ve II   B) II ve III 

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

E) I, II ve IV 

27. On dört yaşında kız hasta, kronik cilt enfeksiyonu ve 
hipokalsemi nedeniyle immünoloji ve endokrinoloji bölümlerinde 
takip ediliyor. İzlemde hastada çok su içme ve sık idrara çıkma 
şikayetleri gelişiyor. Laboratuvar incelemelerinde açlık glukozu 
134 mg/dL, HbA1c düzeyi %8.8 saptanıyor.  
Aşağıdakilerden hangisi bu hastada görülme olasılığı artan 
durumlardan birisi değildir? 

A) Addison hastalığı 
B) Doku transglutaminaz IgA pozitifliği 
C) Hashimoto hastalığı 
D) Medüller tiroid kanseri 
E) Vitiligo 
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28. On yaşında bir kız hasta otoimmün adrenal yetmezlik nedeniyle 
Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde takip ediliyor. Rutin kontrolü 
sırasında Schmidt sendromu açısından tarama yapılıyor. 
Bu hastada aşağıdaki otoantikorlardan hangisinin pozitifliğinin 
Schmidt sendromu tanısında yeri yoktur? 

A) Anti-Ro antikoru 

B) Anti-TPO (Tiroid peroksidaz) 

C) Anti-insülin antikoru 

D) Adacık hücre antikoru 

E) Anti-tiroglobulin antikoru 

29. Süpüratif tiroidit ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi 
doğrudur? 

A) En sık nedeni B grubu streptokok enfeksiyonudur. 
B) Kız çocuklarında daha sık görülür. 
C) Patolojisinde dev hücre ve fibrozis izlenir. 
D) Sıklıkla tiroid fonksiyonları ötiroiddir. 
E) Eritrosit sedimentasyon hızı genellikle normaldir. 

30. İki aylık bir bebek konvulziyon nedeniyle acil servise 
yönlendiriliyor. Acil serviste yapılan tetkiklerinde hipokalsemi 
saptanan hastanın öyküsünden yenidoğan döneminde kalp 
ameliyatı olduğu öğreniliyor. İlk değerlendirmede hastada atipik 
yüz görünümü ve düşük kulaklar dikkati çekiyor. 
Bu hastada hipokalseminin en olası nedeni aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Hipomagnezemi 

B) Hipoparatiroidi 

C) Psödohipoparatiroidi 
D) Otoimmün paratiroidit 

E) Hiperparatiroidi 

31. Nutrisyonel rikets nedeniyle tetkik edilen 2 yaşında bir hastada 
hipokalsemi saptanıyor. Tedavi için intravenöz kalsiyum glukonat 
verilmesine rağmen kalsiyum düzeyinde yeterli düzelme 
sağlanamıyor.  
Bu çocukta aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyine 
öncelikle bakılmalıdır? 

A) Magnezyum  B) Potasyum 

C) Sodyum   D) Bikarbonat 

E) Klor 

32. On yaşında bir çocuk boy kısalığı nedeniyle başvuruyor. 
Öyküsünden zeka geriliği nedeniyle okula gitmediği ve katarakt 
nedeniyle opere olduğu öğreniliyor. Hastanın fizik muayenesinde 
yuvarlak yüz yapısı ve brakidaktili dikkati çekiyor ve Albright’ın 
herediter osteodistrofi sendromu ön planda olarak düşünülüyor. 
Bu hastanın tetkiklerinde serum parathormon, kalsiyum ve 
fosfor düzeylerinin aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi 
olması beklenir? 

 Parathormon Kalsiyum  Fosfor 

A) Düşük  Düşük  Düşük 

B) Düşük  Düşük  Yüksek 

C) Normal  Normal  Düşük 

D) Yüksek  Düşük  Yüksek 

E) Yüksek  Yüksek  Yüksek 

 

33. Aşağıdaki durumlardan hangisinde serum kalsiyum düzeyi 
yüksek beklenir? 

A) Primer hipoparatiroidizm B) Psödohipoparatiroidizm 

C) Vitamin D eksikliği D) Ailesel hipofosfatemik raşitizm 

E) CaSR inaktive edici mutasyon 

34.Dokuz yaşında kız hasta tetkiklerinde kalsiyum yüksekliği 
görülmesi üzerine Çocuk Endokrinoloji polikliniğine 
yönlendiriliyor. Yapılan tetkiklerinde parathormon düzeyi de 
yüksek bulunuyor. 
Aşağıdakilerden hangisi bu hastada hiperparatiroidiye bağlı 
hiperkalseminin olası nedenlerinden birisi değildir? 

A) Granülomatöz hastalıklar 

B) McCune Albright sendromu 

C) Renal transplantasyon sonrası dönem 

D) Kronik hiperfosfatemi 

E) Malignite 

35. Kız ve erkek cinsiyete göre pubertenin en erken başlangıç 
yaşı, aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? 

Kız  Erkek 

A) 6   7 

B) 7   8 

C) 8   9 

D) 10  11 

E) 11  12 

36. Çocuklarda puberte gecikmesinin en sık nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Turner sendromu  B) Klienefelter sendromu 

C) Hipotalamik hamartom D) Kraniofaringioma 

E) Konstitusyonel büyüme gecikmesi 

37. Çocuklarda pubertenin başlangıcı ile beraber bazı fiziksel 
değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki bulguların kız 
çocuklarında puberte ile beraber ortaya çıkış zamanına göre 
ilk görülenden son görülene doğru sıralaması hangi seçenekte 
doğru verilmiştir? 

I. Menarş 
II. Pubarş 
III.Telarş 

A) I, II, III   B) II, III, I 

C) II, I, III   D) III, I, II 

E) III, II, I 

38. Altı yaşında kız hasta pubik kıllanma nedeniyle polikliniğe 
başvuruyor. Puberte bulguları saptanmayan hasta prematür 
adrenarş olarak değerlendiriliyor.  
Bu hastanın tanısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Erkeklerde daha sık görülür. 
B) DHEA-S seviyesi artmıştır. 
C) Geç başlangıçlı konjenital adrenal hiperplazi ekarte 

edilmelidir. 

D) İzole prematür pubarş olgularında tedaviye gerek yoktur. 
E) Prematür adrenarşı olan kızlarda polikistik over sendromu 

görülme riski artmıştır. 
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39. On dokuz aylık kız hasta sağ memesinde büyüme nedeniyle 
getiriliyor. Fizik muayenesinde sağ meme gelişimi Tanner evre 2 
ile uyumlu bulunuyor. Diğer sistemik muayeneleri ve laboratuvar 
tetkikleri normal, hormon değerleri prepubertal saptanıyor. 
Kemik yaşı 18 ay ile uyumlu görülüyor. 
Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Puberte prekoks 

B) Puberte tarda 

C) Prematür telarş 

D) Prematür adrenarş 

E) Lipomasti 

40. Yedi yaşında erkek çocuk, testislerde büyüme nedeniyle 
polikliniğe getiriliyor. Fizik muayenesinde testis volümleri 
bilateral 6 ml ölçülen hastada aksiller yada pubik kıllanma 
görülmüyor. Laboratuvar tetkiklerinde bazal LH düzeyi 
prepubertal saptanması üzerine LHRH uyarı testi yapılıyor ve 
zirve LH değeri 1.8 IU/ml, LH/FSH oranı <1 saptanıyor. 
Hastanın kemik yaşı 4 yaş ile uyumlu bulunuyor. 
Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kallman sendromu 

B) Van Wyk Grumbach sendromu 

C) McCune Albright sendromu 

D) Hipotalamik hamartom 

E) Allan-Herndon-Dudley sendromu 

41. On beş yaşındaki kız çocuk adet kanamalarının başlamaması 
nedeniyle endokrinoloji polikliniğine başvuruyor. Fizik 
muayenesinde meme gelişimi Tanner evre I ve meme başları 
ayrık olarak değerlendiriliyor, pubik ve aksiller tüylenme 
olmadığı, anne ve baba boy persentilleri 75 iken çocuğun 3. 
persentilde olduğu saptanıyor. Kardiyak oksültasyonunda 2/6 
sistolik üfürüm saptanıyor. Daha önce sık kulak enfeksiyonu 
geçirdiği öğreniliyor. 
Hastaya bu aşamada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Normal puberte gelişimi için beklenmelidir. 
B) Kallmann sendromu ön tanısıyla koku testi yapılmalıdır. 
C) Puberte gecikmesi nedeniyle gonadotropin tedavisi 

başlanmalıdır. 
D) Karyotip analizi yapılmalıdır. 
E) 17-hidroksi progesteron düzeyine bakılmalıdır. 

42. Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi öyküsü olan, 
tedavisi 2 yıl önce tamamlanan 14 yaşında kız hasta puberte 
bulgularının başlamaması nedeniyle yönlendiriliyor. Hastanın 
radyoterapi almadığı, metastazın bulunmadığı öğreniliyor. 
Bu hastadaki laboratuvar tetkiklerinin aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi sonuçlanması beklenir? (FSH: Folikül 
stimülan hormon, LH: Luteinizan hormon) 

 FSH  LH  Östradiol 
A) Yüksek  Yüksek  Düşük 

B) Yüksek  Düşük  Yüksek 

C) Düşük  Düşük  Yüksek 

D) Düşük  Yüksek  Düşük 

E) Düşük  Düşük  Düşük 

 

 

43. Beş yaşında kız hasta sol femurda fraktür nedeniyle yatarken, 
öyküsünde son iki yılda üç kere sol femurda kırık meydana 
geldiği ve doğduğundan beri vücudunda lekeler bulunduğu 
öğreniliyor. Fizik muayenesinde gövdede ve ekstremitelerde çok 
sayıda cafe au lait lekeleri dikkat çekiyor. Meme gelişimi Tanner 
evre 2 ile uyumlu saptanıyor. 
Bu hastadaki klinik duruma yol açması en olası mutasyon 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TSHR gen mutasyonu 

B) DAX-1 gen mutasyonu 

C) Gs proteininde mutasyon 

D) KAL1 mutasyonu 

E) Perforin gen mutasyonu 

 

 

44. Çocuklarda primer adrenal yetmezliğin, konjenital adrenal 

hiperplaziden sonra gelen en sık nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Meningokok enfeksiyonu 

B) Konjenital adrenal hipoplazi 

C) Otoimmün adrenalit 

D) Adrenolökodistrofi 
E) İlaç kullanımı 
 

45. Aşağıdaki kriterlerden hangisi veya hangileri çocuklarda 
diyabetes mellitus tanısı koymak için kullanılır? 

I. Açlık plazma glukozu ≥105 mg/dL 

II. Oral glukoz tolerans testi 2. saat plazma glukozu ≥200 
mg/dL 

III.Diyabet semptomları olan bir hastada herhangi bir 
zamanda bakılan plazma glukozu ≥160 mg/dL 

IV. HbA1C ≥%6.5 

A) Yalnız II 

B) II ve III 

C) I ve IV 

D) II ve IV 

E) I, II ve IV 

 

 

46.  I. Glukagona C-peptit yanıtının kaybolması 

II.İntravenöz glukoz tolerans testinin bozulması 
III.İnsülinitis ve otoantikor oluşumu 

IV.Açlık kan şekerinin yükselmesi 

Tip 1 diyabetes mellitusun patogenezinde meydana gelen 

olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru kronolojik 
sırada verilmiştir? 

A) I, III, II, IV 

B) II, I, IV, III 

C) III, II, IV, I 

D) III, IV, I, II 

E) IV, III, II, I 


