
ÖRNEK SORULAR 

1 .Aşağıdakilerden hangisi nükleozid/nükleotid revers transkriptaz inhibitörü(NRTI)  

ilaçlardan biridir? 

a. Lopinavir 

b. Elvitagravir 

c. Darunavir 

d. Tenofovir 

e. Nevirapin 

2.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi için solunum yolu izolasyonu gerekmez? 

a. Kızamık 

b. Tüberküloz 

c. Listeriyoz 

d. SARS 

e. Dissemine zoster 

 

3.Doğurganlık çağındaki kadınlarda hastane dışında gelişen akut sistitin en sık etkeni 

aşağıdakilerden hangisidir?  

a. Escherichia coli  
b. Proteus mirabilis  

c. Staphylococcus epidermidis  

d.  Pseudomonas aeruginosa  

e. Neisseria gonorrhoeae  

 

4.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisine tigesiklin düşük etkili/ya da etkisizdir? 

a. Hemophilus influenzae 

b. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus 

c. Vankomisine dirençli enterokok 

d. Pseudomonas aeruginosa 

e. ESBL üreten E. coli 

 

5.Plazmodyum türlerinin kanda görülen, çekirdeği bölünmüş, olgun formuna ne isim verilir? 

a. Sporozoit 

b. Halka (ring) formu 

c. Şizont 

d. Merozoit 

e. Gametosit 

 

6.Stafilokok türlerinin tiplendirilmesinde aşağıdaki testlerden  hangisinin  anlamı yoktur? 

a. Koagülaz testi 

b. Fosfataz aktivitesi 

c. Katalaz testi   

d. Novobiosin direnci 

e. Termonükleaz testi 

 

7.Sekonder peritonitli hastalarda en sık etken olan mikroorganizma çifti aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Enterokoklar, kandida türleri 

b. E coli, B.fragilis 



c. S.epidermidis, E.coli 

d. Pseudomonas spp., Aspergillus spp. 

e. Peptostreptokoklar, enterokoklar 

 

8.Sifiliz sırasında hasarlanan vücut hücrelerinden açığa çıkan lipidlere karşı oluşan antikorlara 

ne ad verilir? 

a. Heterofil antikorlar 

b. Reagin antikorlar 
c. Blokan antikorlar 

d. Aglütininler 

e. Monovalan antikorlar 

 

9.Aşağıdaki bruselloz komplikasyonlarından hangisi genellikle cerrahi tedavi gerektirir? 

a. Bursit 

b. Artrit 

c. Spondilodiskit 

d. Endokardit 

e. Menenjit 

 

10. Kırk altı yaşındaki erkek hasta göğsünde bir noktada aniden ortaya çıkan ağrı ve titreyerek 

39C’ye yükselen ateş nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden 20 yıldır günde bir paket sigara 

içtiği ve alkolik olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede göğsün sağ alt tarafında matite ve 

krepitan raller saptanıyor. Amoksisilin/klavulanat 4x1 gr/gün başlıyor. Bu tedaviyle ateşi 

düşmeyen, bilinç değişikliği ve ishali de olan hastanın akciğer grafisinde yama tarzında çoklu 

infiltrasyon gözlenmiştir. Balgam ve kan kültürleri negatif olan hastanın en muhtemel tanısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Aspirasyon pnömonisi 

b. Legionella pnömonisi 

c. Viral pnömoni 

d. Pnömokok pnömonisi 

e. Mantar pnömonisi 

 


