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1. Aşağıda verilen havalı kemiklerden hangisi, bir havalı kemik olmasına rağmen bir paranasal sinüs değildir?

A) Os frontale

B) Os maxilla

C) Os temporale

D) Os ethmoidale

E) Os sphenoidale

1 – C 

Havalı Kemikler-Ossa Pneumaticum:
Os frontale 
Os maxillare 
Os sphenoidale
Os ethmoidale      

Paranasal sinüsler

Os temporale: Paranazal sinüs olmayan tek  havalı kemik!

2. Aşağıda verilen anatomik oluşumlardan hangisi foramen magnumdan geçmez?

A) Arteria vertebralis

B) Arteria spinalis posterior

C) Ligamentum nuchae

D) Membrana tectoria

E) Nervus acessorius pars spinalis

2 – C 

Foramen magnum içinden geçenler:
• Medulla spinalis ve zarları
• Nervus accessorius pars spinalis
• a.vertebralis’ler
• a.spinalis anterior&posterior
• Membrana tectoria
• Lig. apicis dentis
Foramen jugulare içerisinden geçen oluşumlar:
Temporal-oksipital arasında oluşur
İçerisinden geçenler;  
	Sinus Petrosus inferior 
	9-10-11
	V.Jugularis İnterna 
	A.Meningea Posterior 

DİŞ HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR
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3. Kalbin venleri ve bu venlerin ağırlıklı olarak açıldığı anatomik oluşumlar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Vena cordis media – sinus coronarius

B) Vena cordis parva – sinus coronarius

C) Vena cordis manga – sinus coronarius

D) Venae cordis anteriores – sağ atrium

E) Venae cordis minimaes – sol atrium

3 – E 

1. Sinus Coronarius:
 Sulcus coronarius arka bölümünde yer alır.
 Kalbin venöz dolaşımının büyük bölümünü taşır. (%60-75)
 Ostium Sinus Coronari ile sağ atriuma açılır (tek gerçek kapak yapısı)
Sinus Coronarius’a Dökülen Venler:

• V. cordis (cardiaca) magna:

 Sulcus interventricularis anterior’da başlar
 Arkaya döner sulcus coronarius’un sol yarımında bulunur.
 En büyük kalp veni
 V.İnterventriculare posterior terminal dalıdır.

• V. cordis parva:

 Sulcus coronarius içinde 

• V. cordis media:

 Sulcus interventricularis posterior’da 

• V. obliqua atrii sinistri(Marshall Veni)

 Sol atriumun arka yüzünde

• V. ventriculi sinistri posterior

 Sol ventrikülün arka yüzünde bulunur. 
2. Vv.cordis anteriores: (Viessuens venleri):
 Sağ atriumun ve sağ ventrikülün ön yüzlerinde bulunurlar.
 Direkt olarak ve tek tek SAĞ ATRİUMA açılır.
3. Vv.cordis minimae: (Thebesius venleri):
 Kalbin ön yüzünde, gözle görülemeyecek kadar küçük kapillerlerdir
 En fazla SAĞ ATRİUMA olmak üzere BÜTÜN KALP BOŞLUKLARINA açılırlar.
 En nadir olarak: SOL ATRİUMA açılırlar.

4. Aşağıda verilen mimik kaslarından hangisi kaş çattırma hareketi sırasından glabellada transvers kırışıklıklar yaratmakta-
dır?

A) Musculus epicranius

B) Musculus zygomaticus minoris

C) Musculus nasalis pars alaris 

D) Musculus corrugator supercilii

E) Musculus procerus 
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4 – E 

	M.CORRUGATOR  SUPERCİLİİ 
 Glabella’da  DİKİNE kırışıklıklar yapar.
 Kaşları  çattırır.
 ACI ÇEKME  İFADESİ  YAPAR  

	M.PROCERUS 

 Glabella’da  ENİNE  kırışıklar  yapar.

 Kaşları  birbirine  yaklaştırır..

 ÖFKE  İFADESİ YAPAR.. 

5. Üniversite futbol turnuvası sırasında kalecilik yapan 22 yaş erkek hasta, başına aldığı bir darbe sonrası yerde kalıyor. Has-
ta maçın sonuna kadar sahada kaldıktan sonra, maç sonrası 6.saatte ev arkadaşı tarafından baygın bir şekilde odasında 
bulunuyor. Acile götürülen hastanın yapılan BT incelemesinde şekilde ki gibi bir bikonveks kanama odağı tespit ediliyor. 
Hastanın klinik tablosu ve BT görüntülemesi göz önünde bulundurulduğunda kanaması en olası olan arteryel yapı aşağı-
daki anatomik oluşumlardan hangisinden geçerek fossa craniiye ulaşmaktadır?

A) Foramen ovale

B) Foramen spinosum 

C) Foramen lacerum

D) Foramen jugulare

E) Foramen rotundum
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5 – B 

Soru içerisinde verilen klinik tablo ve görüntüleme yöntemindeki bikonveks kanama odağı epidural hematom ile uyumludur. Epi-
dural hematomun en sık nedeni, arteria meningea media kanamasıdır. Özellikle temporal ve parietal kemik kırıklarında bu tablo 
görülebilmektedir. 

EPİDURAL KANAMA:
En sık pariyetal ve temporal kemiklerin kırıklarında
Daha çok genç erişkinlerde görülür.
Tramvanın etkilerinin ortaya çıktığı döneme kadar geçen sessiz dönem vardır: LUCİD İNTERVALİ
En sık kanayan: A.MENİNGEA MEDİA
BT ile tanı konulur ve BİKONVEKS yapı görülür.
A.meningea media’nın geçtiği foramen: foramen spinosum

6. Aşağıdakilerden hangisi transvers ve saggital eksenlerde hareket edebilen elipsoid tipte bir eklemdir?

A) Art.cubiti

B) Art.talocruralis

C) Art.atlantoaxialis lateralis

D) Art.acromioclavicularis

E) Art.radiocarpalis

6 – E 

İki eksenli sinovial eklemler:
1-Elipsoidea: konveks eklem yüzü uzunlamasına kesilmiş yumurta şeklindedir.
Transvers eksende: fleksiyon-ekstansiyon
Sagittal eksende: abdüksiyon-addüksiyon
	Art.radiocarpalis
	Art.atlatooccipitalis
	Art.metarcarpophalngealis

	Art.metatarsophalngealis

2-Sellaris: eklem yüzleri eyere benzer.
Transvers eksende: fleksiyon-ekstansiyon
Sagittal eksende: abdüksiyon-addüksiyon

	Art.carpometarcarpalis pollicis

	Art.sternoclavicularis
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7. Dişin gelişiminde “Çan (Bud)” dönemindeki mine organında dört farklı hücre grubu saptanır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu hücre gruplarından biri değildir?

A) Dış mine epiteli

B) İç mine epiteli

C) Yüzey epiteli

D) Stratum intermedium

E) Stellate retikulum

7 – C

Yüzey epiteli
Çan dönemindeki mine organında dört farlı hücre grubu saptanır. Dental lamina ileride dejenere olup kaybolur.

1. Dış mine epiteli: Konveks yüzeyi döşeyen hücre sırasıdır.

2. İç mine epiteli: Konav yüzeyi döşeyen hücre sırasıdır. Bu tabakanın hücreleri ameloblastlara dönüşüp mineyi sentezlerler. 
Aslında mine organının hücre grupları arasında kalıcı bir yapıyı oluşturan tek hücre grubudur. Nöral krista kökenli hücreler bu 
tabakanın iç yüzeyine yerleşirler. Bu hücrelerin odontoblastlara dönüşerek dentini salgılamaları, dentin ile minenin komşulu-
ğunu açıklar.

3. Stratum intermedium: İç mine epitelinin üzerinde yerleşen hücrelerdir.

4. Stellate retikulum: mine organının orta bölümünü dolduran yıldız şekilli hücrelerdir.

8. Peroksizomlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Membranla çevrili organellerden değildir.

B) Hidrojen peroksit üretebilen oksidazları ve yıkabilen katalazı içerir.

C) Peroksizomal enzimler sitoplazmadaki serbest ribozomlar tarafından sentezlenir.

D) İlaçların ve bazı toksik maddelerin yıkımı peroksizomlarda gerçekleştirilir.

E) Peroksizomların temel görevlerinden birisi yağ asitlerinin β oksidasyonudur.

8 – A

Membranla çevrili organellerden değildir.
Peroksizomlar (mikrocisimler)
Özellikle karaciğer ve böbrek hücrelerinde çok bulunurlar. Membranla çevrili 0.5 µm çaplı organellerdir. Hidrojen peroksit (H202) 
üretebilen oksidazları ve yıkabilen katalazı içerir. Ayrıca D-amino asit oksidazları ve β oksidasyon enzimlerini ve çok sayıda diğer 
enzimleri içerir.
Peroksizomal enzimler sitoplazmadaki serbest ribozomlar tarafından sentezlenir. Peroksizomlar endoplazmik retikulumdan kopma 
veya bölünme yoluyla oluşabilir. Mitokondri gibi oksijen kullanan bir organel olmasına karşın ATP sentezlemezler. İlaçların ve bazı 
toksik maddelerin yıkımı peroksizomlarda gerçekleştirilir. Örneğin etil alkol alan kişilerde alınan alkolün yarısı peroksizomlarda 
asetaldehite çevrilir.
Peroksizomların temel görevlerinden birisi yağ asitlerinin β oksidasyonudur. Mitokondri iç membranından taşınamayan 18 ve 
daha fazla karbonlu yağ asitleri daha küçük parçalara peroksizomlarda ayrılır. Peroksizom membranı ilgili maddelerin taşınmasıyla 
görevli çok sayıda protein içermektedir. Serbest ribozomlarda sentezlenen bu proteinler peroksin denen şaperonlar tarafından 
peroksizomlara yönlendirilirler. Peroksizomların sayısal, işlevsel ve yapısal bozuklukları çeşitli hastalık tablolarına neden olur.
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9. Aşağıdaki dış salgı bezlerinden hangisi sadece glikoprotein yapısında müsin salgılayan bezdir?

A) Parotis bezi

B) Lakrimal bez

C) Pankreas

D) Brunner bezi

E) Sublingual bez

9 – D

Brunner bezi
Ekzokrin bezler salgıladıkları maddenin yapısına göre sınıflandırılırlar:

- Seröz Bezler: Protein içeriği yüksek sulu salgılardır. Bu bezleri oluşturan hücrelerin ribozomları ve granüler endoplazmik reti-
kulumu iyi gelişmiştir. Parotis bezi, pankreas bezi, lakrimal bez bu tip salgı yapar.

- Müköz Bezler: Glikoprotein yapıda müsin salgılayan bezlerdir. Salgıları karbonhidrat yapıda olduğundan hücrelerin Golgi aygıt-
ları gelişmiştir. PAS(+) reaksiyon verirler. Goblet hücresi, duodenum Brunner bezi, özefagus bezleri bu yapıdadır.

- Mikst Bezler: Hem seröz hem müköz salgı yapan bezlerdir. Müköz bezler çevresinde bulunan yarım ay şeklindeki seröz bezlere 
Gianuzzi yarımayları denir. Submandibüler bez, sublingual bez bu tip salgı yapar.

Duodenum Brunner bezleri, gastrointestinal sistemin tunika submukoza tabakasında bulunmasıyla da önemlidir. (Çünkü bezler 
genellikle tunika mukoza tabakasında bulunur.)

10. Gastrointestinal sitemde muskularis propria tabakasında bulunan sinir hücrelerinin bir araya gelerek oluşturduğu yapı 
nedir?

A) Meisner pleksusu

B) Submukuzal pleksus

C) Pleksus mirabilis

D) Servikal pleksus

E) Myenterik pleksus

10 – E

Myenterik pleksus
Muscularis externa (propria): Submukozanın dışında muscularis externa tabakası bulunur. Düz kaslar içte sirküler, dışta longi-
tudinal olmak üzere iki tabaka halinde bulunur. Bu iki tabaka arasında sinir hücreleri bir araya gelerek myenterik ağ (Auerbach 
pleksusu)’ı oluştururlar.
Enterik sinir sistemi: Submukozal ağ (Meisner pleksusu) ve myenterik ağ (Auerbach pleksusu) beraberce sindirim sisteminin mo-
tor ve salgı işlevlerini kontrol eden enterik sinir sistemini oluşturur. Myenterik ve submukozal pleksuslar ganglion hücre gövdeleri 
ve sinir liflerinden oluşur. Bol miktarda ara nöron vardır. Bunlar sayesinde bütün elemanları sindirim sistemi duvarında bulunan 
refleks yayları oluşur. Bunların etkisiyle sindirim sisteminin sinir sistemi bağlantısı kesilse bile sindirim işlevleri devam edebilir. 
Sindirim sisteminde yaklaşık 108 nöron (medulla spinalisle yaklaşık aynı) bulunur. Bu nöronlar içinde kas, salgı hücreleri ve kan 
damarlarına gidenlerin dışında duyu reseptörleri ve ara nöronlar da vardır. Duyu reseptörleri içinde mekanik uyarıya, kimyasallara, 
ağrıya ve ısıya yanıt veren hücreler tanımlanmıştır.
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11. Aşağıdakilerden hangisinin azalması kan akımının dokular tarafından yerel kontrolünde damar düz kaslarında gevşemeye 
neden olur?

A) Adenozin

B) Oksijen

C) Laktik asit

D) Histamin

E) Potasyum

11 – B

SORUYA DİKKAT!!! HANGİSİNİN AZALMASI DİYOR. HEPSİ DOKU KAN AKIMI LOKAL KONTROLÜNDE ETKİLİDİR.

Kan akımının dokular tarafından belirlenmesi

Kan akımının dokular tarafından lokal kontrolü için üç mekanizma ileri sürülmüştür:

1. Metabolik, vazodilatör teori: Bu teoriye göre metabolizma hızı artınca ve oksijen düzeyi yetmediğinde oluşan vazodilatör 
maddeler damarlarda genişlemeye, prekapiller sfinkterde gevşemeye ve dolayısıyla kan akımının artmasına neden olur. Özel-
likle oksijen basıncında azalma, hypoxia induced factor-1α (HIF-1α) denen transkripsiyon faktörünün üretimine neden olur. 
HIF-1α ise vazodilatasyon yapıcı genlerin ekspresyonunu artırır.

• Dokularda metabolizma sonucu artan maddeler:

- Adenozin

- Karbondioksit (vazodilatasyon yapıcı etkisi deri ve beyinde çok belirgindir)

- Laktik asit

- Adenozin fosfat bileşikleri

- Histamin

- Potasyum

- Hidrojen

 Bu maddeler arasında özellikle adenozinin temel düzenleyici olduğu düşünülmektedir. Adenozin özellikle kalp kan 
akımının düzenlenmesinde önemlidir. Fakat bu etkinin iskelet kasında da olduğu şüphelidir.

2. Oksijen ihtiyaç teorisi: Oksijen tüm dokular için olduğu kadar damarların işlevlerini sürdürmesi içinde gereklidir. Oksijen azal-
dığında damarlar kasılma işlevini sürdüremez ve dilate olur. Kan akımı artar.

3. Miyojenik teori: Damar içi basınç artınca, damar düz kasının kasılması ve damar çapını daraltmasıdır. Özellikle böbreklerde iyi 
gelişmiş olan bu olay, mezenter, iskelet kası, beyin, karaciğer ve miyokarda da görülür.

12. Globuler aktin monomerlerini birbirine bağlayıp fibriler aktin oluşturarak ince filamentlerin boyunu düzenleyen protein 
hangisidir?

A) Titin

B) Alfa-aktinin

C) Desmin

D) Nebulin

E) Plektin
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12 – D

Nebulin
Kasta bulunan her bir protein potansiyel soru adayıdır. Diğer olası sorular:
Kasın ara filamanı hangisidir? Desmin. Komşu desminleri bağlayan protein hangisidir? Plektin. Desmini hasara karşı koruyan 
protein? αβ-Kristalin.
Kasta bulunan yapısal proteinler
Kasta ince ve kalın filament olarak aşağıda anlatılan yapıların stabilitesinin sağlanmasıyla görevli proteinlerdir. Yapısal proteinler 
olarak da adlandırılabilecek bu proteinler kastaki tüm proteinlerin yaklaşık %25’ini oluştururlar.

Titin: Büyük ve esnek bir proteindir. Sarkomerin aşırı gerilmesini önler. Z çizgisi ile M çizgisi arasındadır. Miyozini Z çizgisine bağla-
yarak sarkomerdeki santral pozisyonunu sağlar. Aktin ve miyozin moleküllerini bir arada tutar.
Alfa aktinin: İnce flamentleri diziler halinde demetler ve onları Z çizgisine bağlar.
Nebulin: Z çizgisine tutunur ve ince filamentlere paralel uzanır. Ince filamentlerin boyunu düzenler.
Tropomodulin: Ince filamentin serbest kısmına bağlanan, aktin-şapkalama proteinidir. Aktin filamentinin uzunluğunun devamını sağlar.
Desmin: Ara filamandır. Z çizgisi hizasında yerleşmiştir. Z çizgilerini birbirlerine ve hücre membranına bağlar. Böylece miyofibrille-
rin stabilizasyonunu sağlar.
Plektin: Komşu desminleri birbirine bağlayarak desminin stabilizasyonunu sağlar.
αβ-Kristalin: Kristalin ise bir heat shock (ısı-şok) proteindir ve desmini çeşitli hasarlara karşı korur.
Miyomezin: M çizgisinde bulunur. Kalın filametleri M çizgisi hizasında tutar.
C proteini: M çizgisinde bulunur. Miyozini M çizgisine tutturur.

13. Aşağıdaki olayların hangisinde muskarinik asetilkolin reseptörleri sorumludur?

A) Sinoatrial düğümden çıkan uyarı sayısının azalması

B) Adrenal beze giden pregangliyonik liflerin uyarısı ile katekolamin salınması

C) Gözde midriyazis olması

D) Çizgili kas zarında depolarizasyonun başlaması

E) Atriyoventriküler düğümde ileti hızının artması
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13 – A

Sinoatrial düğümden çıkan uyarı sayısının azalması
Soru aynı anda birçok bilgiye sahip olmayı barındırıyor. Öncelikle otonom sinir sistemini ve etkilerini bilmek gerekiyor. Ardından 
bu etkileri hangi nörotransmitter ve reseptörler üzerinden yaptığını da bilmek gerekiyor. Son olarak da asetilkolinin nikotinik ve 
muskarinik reseptörlerinin bulunduğu yerleri ve etki mekanizmalarını bilmek gerekiyor.

- Sinoatrial düğümden çıkan uyarı sayısının azalması: Asetilkolin muskarinik reseptöleri

- Adrenal beze giden pregangliyonik liflerin uyarısı ile katekolamin salınması: Asetilkolin nikotinik reseptörleri

- Gözde midriyazis olması: Katekolamin alfa-1 reseptörleri

- Çizgili kas zarında depolarizasyonun başlaması: Asetilkolin nikotinik reseptörleri

- Atriyoventriküler düğümde ileti hızının artması: Katekolamin beta-1 reseptörleri

14. Aşağıdakilerden hangisi mezengial hücrelerde gevşeme yapar?

A) Endotelin

B) Vazopressin

C) Dopamin

D) Noradrenalin

E) Histamin

14 – C

Dopamin

Mezengial hücrelerde kasılma yapanlar Mezengial hücrelerde gevşeme yapanlar

Endotelinler
Anjiotensin II
Vazopressin
Noradrenalin
Trombosit aktive edici faktör (PAF)
Trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF)
Tromboksan A2
Prostoglandin F2
Lökotrien C ve D
Histamin

ANP
Dopamin
PGE2
cAMP

15. Karotid cisimdeki hücrelerin en duyarlı oldukları değişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kandaki sodyum iyonunun artması

B) Kandaki oksijen konsantrasyonunun azalması

C) Kandaki hidrojen iyonunun azalması

D) Kandaki karbondioksit konsantrasyonunun azalması

E) Kandaki karbonmonoksit konsantrasyonunun azalması
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15 – B

Kandaki oksijen konsantrasyonunun azalması
Karotid ve aortik cisimler
Karotislerin dallanma noktası yakınında ve aort kavsinde bulunurlar. Yani venöz kanla değil arteriyel kanla temas halindedirler. Pe-
riferik kemoreseptördeki PO 2 değeri arter kanıyla aynı olduğundan arteryel oksijen konsantrasyonundaki değişimleri rahatlıkla 
algılayabilirler. En duyarlı oldukları değişken kandaki oksijen miktarıdır.
Karotis cisminden çıkan uyarılar Hering siniri ile glossofaringeus sinirine katılır. Aort cisminden çıkan uyarılar vagus içinde taşınır. 
Karotid ve aortik cisimler pencereli sinuzoidal kapillerlerle çevrili 2 tip hücreden oluşur. Tip I hücreler (glomus hücreleri) kandaki 
değişiklikleri algılayan hücrelerdir. Tip I hücrelerde maruz kalınan hipoksi ile orantılı olarak kapanan oksijene duyarlı potasyum 
kanalları vardır. Bu kanalların kapanması potasyum çıkışını azaltmak suretiyle hücreyi depolarize eder. Depolarizasyon sonucunda 
L-tip Ca++ kanalları açılır ve transmitter salgılanır. Nörotransmitter olarak bu hücrelerden salgılanan dopamin nöronda D2 resep-
törlerini etkiliyor gibi görünmektedir. Tip II hücreler glia benzeri destek hücreleridir.

16. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu salınımını artırır?

A) Somatostatin

B) Hiperglisemi

C) Uykunun REM dönemi

D) Plazma serbest yağ asidi konsantrasyonlarında artma

E) Egzersiz

16 – E

Egzersiz
Açıkçası zor ve ezber bir soru. Ancak derslere giren arkadaşlara karşılaştırmalı olarak anlattığım için büyüme hormonunu azal-
tanları bilmek artanları da bilmek demektir.

GH salgısını artıranlar GH salgısını azaltanlar

GHRH
Ghrelin
Ergenlik
Östrojenler ve androjenler
Tiroid hormonları
Amino asit (arjinin) artışı
Uyku (NREM 3 ve 4)
Egzersiz
Hipoglisemi
Açlık
2-deoksiglikoz (hücre içi glikoz kullanımını baskılar)
Glukagon (glukagona yanıt GH hormon rezervinin saptanma-
sında test olarak kullanılır)
Uzun süreli enerji eksikliği
Plazma serbest yağ asidi konsantrasyonunda azalma
Kısa süreli stresler
Dopamin, L-Dopa Apomorfin ve diğer dopamın reseptör ago-
nistleri
Asetilkolin
Serotonin
Alfa adrenerjikler
GABA
Enkefalinler
Pirojenler

Somatostatin
Somatomedinler (IGF-1)
REM uykusu
GH
Hiperglisemi
Plazma serbest yağ asidi konsantrasyonunda artma
Beta adrenerjikler
Medroksiprogesteron
Kortizol
Yaşlılık
Obezite
Gebelik
Progesteron
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17. Kas dokusu ile karaciğer arasında bulunan Alanin–Glukoz döngüsü için hangisi söylenemez?

A) Kas hücresinden amonyağın uzaklaştırılmasını sağlar

B) Kas hücresinde amin grubu alıcısı olarak piruvat kullanılır

C) Reaksiyonda amin vericisi olarak glutamin kullanılır

D) Karaciğerde alaninden transaminasyon ile yeniden pirüvat sentezlenir

E) Pirüvattan karaciğerde Fosfoenolpiruvat oluşturulur

17 – C 

Kas dokusunda piruvat ile amin grubu vericisi olarak glutamat reaksiyona girer alanin ve α-ketoglutarat oluşur. Alanin kan 
yoluyla karaciğere ulaştığında ALT reaksiyonu tersine işletilir ve tekrar piruvat ve glutamat elde edilir. Piruvat enerji amacıyla TCA 
döndüsünde kullanılabilir ya da glukoneogeneze kaynak oluşturabilir. Glutamat ise oksidatif deaminasyona uğrar ve oluşan amon-
yak üre döngüsünde detoksifiye edilir.
Birçok doku amonyağı karaciğere göndermek için glutamat ve glutamin kullanırlen, kas dokusu alanin kullanır.

18. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin fazla miktarda alınması pseudotümör serebri ve fetal malformasyonlara yol açabilir?

A) Folik asit

B) Tokoferol

C) A vitamini

D) D vitamini

E) K vitamini

18 – C 

A vitamini hipervitaminozunda retinol-bağlayıcı proteinin kapasitesi aşıldığında A vitamini dokularda birikerek hasara yol açar. 
Santral sinir sistemi bu durumdan en fazla etkilenir, baş ağrısı, bulantı, ataksi, anoreksi ve kafa içi basınç artışı bulguları (pseudo-
tümör serebri) gözlenebilir. Hepatomegali, hiperlipidemi, uzun kemiklerde kalınlaşma, hiperkalsemi, yumuşak doku kalsifikasyonu 
ve alopesi hipervitaminozun diğer belirtileridir.
Gebelikte A vitamininin fazla alınması fetüste malformasyonlara yol açabilir. 

19. Hücre içinde yüksek cAMP düzeyi varlığında aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) Karaciğerde lipogenezin yavaşlaması 
B) Hücre içinde protein fosfataz aktivitesi artışı 
C) Karaciğerde glukoneogenezin hızlanması 
D) Hücre zarında artmış adenilat siklaz aktivitesi
E) Karaciğerde pentoz fosfat yolunun yavaşlaması
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19 – B 

Sıkça sorgulanan soru formatında anahtar sözcüklere dikkat edelim! cAMP artışı glukagon aktivitesinde oluşur. Soru glukagon 
hakimiyetini örtülü olarak sorguluyor.
Glukagon, hedef hücrelerinin membranında adenilat siklazı uyarır ve hücre içinde cAMP miktarını arttırır. Artan cAMP hücre içinde 
protein kinaz A aktivasyonu yapar ve hedef allosterik enzimlerinde fosforilasyonlar yapar. Bu sayede glukagon, karaciğerde gluko-
neogenez ve glukojenolizi, yağ dokusunda ise lipolizi arttırır. Glukagon ayrıca, karaciğerde glikoliz, glukojenez, lipogenez, pentoz 
fosfat yolun ve kolesterol sentezini de yavaşlatır.
Protein fosfataz aktivitesi ancak insülin hakimiyetinde oluşur.

20. Karnitin eksikliği bulunan bir hastada karaciğerde aşağıdaki metabolik yolaklardan hangisi öncellikle defektif hale gelir?

A) Yağ asidi sentezi

B) Pentoz fosfat yolu

C) Yağ asiti oksidasyonu

D) Üre siklusu

E) Piruvat dehidrogenaz reaksiyonu

20 – C 

Açlıkta karaciğer enerjisini, glukagon etkisi ile aktive olan hormon duyarlı lipazın yıkımı ile plazmada artan yağ asitlerinin ok-
sidasyonu ile sağlar. Karnitin yağ asitlerinin mitokondriye taşınmasında hayati rol oynar. Eksikliğinde yağ asitleri mitokondri 
içine alınamaz ve yağ asidi oksidasyonu bozulur, ATP sentezlenemez. Bu durumda glukoneogenez sağlıklı olarak çalışamaz ve 
hipoglisemi oluşur.

21. Hangi hormon etkisini adenilil siklaz veya fosfolipaz C aktivasyonu üzerinden gerçekleştirir?
A) Glukagon
B) TSH
C) ADH
D) Oksitosin
E) Retinoik asit

21 – C  

V1 ve V2 olmak üzere iki tip ADH reseptörü vardır: V2 reseptörleri sadece renal epitel hücrelerin yüzeyinde bulunur. Bu reseptör-
ler adenilil siklaz ve cAMP ile bağlantılıdır ve renal tübülde ADH’nın etkilerine aracılık eder. Tüm böbrek dışı ADH reseptörleri V1 
tipindedir. ADH’nın V1 reseptörlerine bağlanması fosfolipaz C’yi aktive ederek IP3 ve diaçilgliserol oluşumuna yol açar.

22. Aşağıdaki kaynak ve ürün eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
I. Asetil KoA –Palmitat
II. Kolesterol –Kolik asit 
III. Triptofan – Katekolamin 
IV. Tirozin –Melatonin
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
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22 – A 

Yağ asiti sentezi Asetil KoA ile başlar, sonuçta 16 karbonlu doymuş yağ asiti Palmitat sentezlenir.
Safra asitleri ve tuzları kolsterolden köken alır, kolik asit ve kenodeoksi kolik asit karaciğerde sentezlenen pirmer safra asitleridir.
Triptofandan serotonin, melatonin ve niasin sentezlenir.
Tirozinden dekarboksilasyon ile tiramin sentezlenir, ayrıca katekolaminler, tiroid hormonları ve melanin de tirozinden köken alır.

23. Duvar sentezi inhibitörü olmayan antibiyotik hangisidir?

A) Vankomisin
B) Ertapenem
C) Seftriakson
D) Fosfomisin
E) Linezolid

23 – E 

Beta-laktam grubu antibiyotikler (Penisilinler, sefalosporinler, karbapenemler, aztreonam), glikopeptidler (vankomisin, teikoplanin 
vs), fosfomisin, basitrasin, sikloserin başlıca duvar sentezi inhibitörü olan antibiyotiklerdir. Linezolid ise ribozomun 50 S ünitesine 
bağlanarak inisiasyon kompleks oluşumunu engelleyerek protein sentezini inhibe eden antibiyotiktir.

24. Diş protezi olan ve ağız bakımı kötü olan diyabetik bir hastanın çenesinde başlayan akıntıdan alınan örnekte Gram pozitif 
anaerobik basil ürüyor. Akıntının mikroskobik incelemesinde sarı renkli sülfür granülleri saptanıyor.

 En olası etken hangisidir?
A) Nocardia astroides
B) Actinomyces israeli
C) Fusobacterium necrophorum
D) Prevotella melaninogenica
E) Pseudomonas aeruginosa

24 – B 

Actinomyces spp. insan normal florasında (ağız, barsak vs) bulunabilen anaerobik ve Gram pozitif  basil şeklinde bir bakteridir. 
Endojen kaynaklı olan bu bakteri en çok servikofasyal infeksiyonlara yol açmaktadır. Bu bakterinin patognomonik özelliklerinden 
birisi enfekte dokuda sülfür granülleri oluşturmasıdır.

25. Cinsel yolla bulaşması beklenmeyen bakteri hangisidir?

A) Chlamydia trachomatis
B) Haemophilus ducrei
C) Treponema pallidum
D) Neisseria gonorrhea
E) Listeria monocytogenes

25 – E 

C.trachomatis, N.gonorrhea, M.hominis ve M.gentalium, Ureaplasma urealyticum, H.ducrei, Treponema pallidum, K.granulomatis 
cinsel yol ile bulaşan başlıca bakterilerdir. Listeria monocytogenes ise süt ve süt ürünleri ile insanlara bulaşan etken olup yenido-
ğan ve immünsüprese hastalarda menenjit ve sepsis etkenlerinden biridir.



Diş Hekimliği Temel Bilimler / D 16 - 5

15

www.dusem.net

26. DNA virüsü olmasına karşın sitoplazmada çoğalan virüs hangisidir?

A) Adenovirüs
B) Parvovirüs
C) Herpesvirüs
D) Papillomavirüs
E) Poxvirüs

26 – E 

Poxvirüs en büyük ve kompleks yapıda olan bir DNA virüsüdür. Diğer DNA virüslerinden farklı olarak sitoplazmada çoğalır.

27. Yaşam döngüsü içerisinde akciğeri tutabilen ve eozinofilik pnömoni yapabilen parazit hangisidir?

A) Ascaris lumbricoides
B) Fasciola hepatica
C) Schistosoma mansonii
D) Taenia saginata
E) Toxoplasma gondii

27 – A 

Yaşam döngüsü içerisinde akciğeri tutabilen başlıca parazitler Ascaris lumbricoides, Strongloides stercoralis, kancalı kurtlar (Neca-
tor americanus ve Ancylostoma duedonale) ve Paragonimus westermani’dir. Paragonimus westermani’nin erişkin formu akciğeri 
tutarken diğerlerinin larva formu akciğerleri tutarak eozinofilik pnömoniye neden olabilirler.

28. Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonunda mast hücrelerini ve salgılanan mediatörlerden bir kısmının inhibisyonunu sağlayan 
hücre hangisidir?

A) Nötrofil
B) Makrofaj
C) Bazofil
D) Eozinofil
E) Langerhans hücreleri

28 – D 

Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonunda mast hücrelerini ve salgılanan mediatörlerden bir kısmının inhibisyonunu sağlayan hücre eozi-
nofillerdir. Eozinofillerin, histaminaz benzeri enzimler salgılayarak mast hücreleri ve salgıladıkları enzimler üzerine inhibitör etkileri 
söz konusudur. 

29. Aşağıdakilerden hangisi hipoksik hücre zedelenmesi için yanlıştır?

A) Plazma membranında Na-K ATPaz pompasının çalışması bozulur. 

B) Sitoplazmada kalsiyum artar.  

C) Sitoplazmada su birikimine bağlı şişme gelişir. 

D) Hücre içinde hidrojen miktarı azalır. 

E) Hücrede reaktif oksijen türevleri birikir. 
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29 – D 

Hücre hasarının ana hedefi şunlardır:  

- Mitokondri hasarı 

- Stoplazmik Ca++ artışı

- Hücre ve organel membran hasarı 

- DNA hasarı ve proteinlerin hatalı katlanması

Hücre zedelenmesine neden olan başlıca biyokimyasal olaylar:  

• ATP kaybı: 

 ATP mitokondrilerde oksidatif fosforilasyonla ve bir miktar da hücre içi glikojenden anaerob glikolizle sağlanır. Hücreye gelen 
oksijenin ve besin maddelerinin yetersizliğinde, mitokondri hasarı ve siyanür gibi bazı toksinlerin etkisiyle ATP sentezlenemez. 

ATP sentezlenemeyince;  

- Plazma membranında ATP bağımlı Na-K ATPaz pompası çalışamaz ve hücre içinde Na++  birikir, K- azalır. Na++ birikimine bağlı 
hücre içine su girişi olur ve hücrenin şişmesine neden olur. Hücre içinde su birikmesine bağlı sitoplazmada berrak vakuoller 
oluşur, plazma membranında bütünlük bozulmaz ancak mikrovilluslarda küntleşme, eğrilme ve balonlaşma görülür. Sitoplaz-
mada biriken su organellere de yansır. ER dilatasyonu ve mitokondrilerde başlangıçta küçük amorf dansiteler oluşur. 

- Hücrede anerobik glikoliz artar ve hücre içi glikojen azalır. Anerobik glikolizde üretilen laktik asit ve inorganik fosfatların birik-
mesine bağlı olarak hücre içi pH düşer. Hücrede asidoz meydana gelir. Asidoza bağlı çekirdekte kromatin kümelenmesi veya 
kabalaşması meydana gelir. 

- ATP bağımlı Ca++ pompasının yetersizliği sitoplazmada Ca++ birikimine neden olur. 

- ATP kaybı devam ederse ER’den ribozomlar kopar, polizomlar monozomlara dağılır. Dolayısı ile protein sentezi azalır. Bu durum 
ilerleyen dönemde mitokondri ve lizozom membranında geri dönüşsüz hasar oluşturur ve hücre nekrozu gerçekleşir. Protein 
sentezi azaldığı için sitoplazmada lipid birikimi izlenir. 

• Mitokondri hasarı ve disfonksiyonu:

Çeşitli nedenlerlemitokondri hasarı ve disfonksiyonu gelişirse; 

- Progresif ATP kaybı devam eder.

- Anormal oksidatif fosforilasyon, reaktif oksijen türevlerinin (ROT) oluşmasına neden olur. 

- Mitokondri hasar gördüğünde, membranında yüksek iletkenli kanal oluşumuna neden olur. 

- Mitokondri içerisindeki bazı proteinler bu kanallardan sitoplazmaya sızarak apoptozu aktive ederler. 

Damar içinde bulunan lökositlerin damar dışına çıkıp inflamasyon bölgesine hareketi sırasıyla; marjinasyon-yuvarlanma-adez-
yon-transmigrasyon-kemotaksis aşamalarından meydana gelir.  Bazı mediatörlerin etkisiyel endotel hücre yüzeyinde E-selektin, 
ICAM, VCAM, PECAM sentezlenir,. Bu moleküllerin etkisi ile lökositler endotel hücrelerine tutunur ve damar dışına çıkar. Bu olaya 
endotelyal aktivasyon denir. 

30. Endotelyal aktivasyonu gerçekleştiren en önemli mediatörler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TNF ve IL-1

B) Lökotrien A4 ve Lökotrien B4

C) Nitrik oksit

D) Prostoglandin D2 ve Prostoglandin E2

E) IL-6 ve IL-8
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30 – A 

Endotelyal aktivasyonu sağlayan en önemli mediatörler özellikle aktive makrofajlar tarafından salgılanan IL-1 ve TNF’dir. 

TNF ve IL-1’in Etkileri: 

•	 TNF ve IL-1’in inflamasyondaki başlıca görevi endotel aktivasyonudur. Endotel hücreleri üzerinde adezyon moleküllerin (E-se-
lektin, P-selektin, endotelyal adezyon molekülleri) ekspresyonu arttırır. 

•	 TNF ve IL-1, lökositleri aktive ederler. 

•	 IL-1,  doku fibroblastlarını aktive ederek ESM ve kollajen üretimini hızlandırır.

•	 TNF ve IL-1, inflamasyonda akut faz reaksiyonlarının (ateş, letarji, iştah azalması, kaşeksi, karaciğerde akut faz proteinlerinin 
sentezi, nötrofili, kan basıcında düşme gibi) oluşmasından sorumludurlar.

•	 TNF, lipid ve protein yıkımını arttırır, iştahı azaltır. Böylece kilo kaybı ve kas atrofisi ile karakterize kaşeksiye neden olur. Bu 
yüzden TNF’ye kaşektin molekülü de denir. 

31. 44 yaşında erkek hastanın dil lateral bölge ve tabanında gelişen düzensiz, kabarık ülsere lezyondan alınan biyopsi örneğinin 
skuamöz hücreli karsinom gelmesi üzerine parsiyel glossektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapılıyor. Patolojik inceleme sonu-
cu 3 cm çapında, lenfovasküler invazyonun görüldüğü, orta derecede diferansiye skuamöz hücreli karsinom rapor ediliyor. 
İpsilateral bir adet lenf nodunda metastaz saptanıyor. Çevre mukoza epitelinde hafif displazi raporda belirtiliyor. Olguda uzak 
metastaz tespit edilmiyor.

 Aşağıdakilerden hangisi bu hastada prognozu belirlemede diğerlerinden daha önemlidir? 

A) Tümörün 3 cm çapında olması

B) Lenf nodu metastazının olması

C) Tümörün orta derecede diferansiye olması

D) Çevre mukozada displazi varlığı 

E) Tümörün dilin lateral ve taban bölgesinden gelişmesi 

31 – B 

Oral SCC’lerin prognozunda en önemli faktör evredir.  Tümör evrelemesinde TNM evreleme sistemi kullanılır. TNM sisteminde 
tümör boyutu, LN metastazı ve uzak metastaza göre evre verilir. Dolayısıyla prognozda uzak metastaz (en önemlisi), LN metas-
tazı (ikinci en önemli faktör) ve tümör boyutu önemli parametrelerdir.  Tümörün grade’i de prognozda önemlidir.  İyi diferansiye 
tümörler ve verrüköz karsinom daha az agresif seyirlidir ve prognozu daha iyidir. 

32. Normal medüller kemik dokunun yerini, yeni immatür kemik doku içeren anormal fibröz dokunun alması ile karakterize 
hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Paget hastalığı

B) Osteopetrozis

C) Kemiğin Von Reclinghausen hastalığı

D) Fibröz displazi

E) Osteofibrom
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32 – D 

Fibröz displazi normal medüller kemik dokunun yerini yeni immatür kemik doku içeren anormal fibröz dokunun aldığı bir hastalık-
tır.  Tek kemikte (monoostatik) veya bazen birkaç kemikte (polyostatik) gelişebilir. Genellikle 1-2. dekatlarda gelişir. Monoostatik 
formunda kadın erkek oranı eşitken; polyostatik formu kız çocuklarında daha sık görülür.  

Monoostatik fibröz displazi olguların %80’ini oluşturur. Çene kemikleri, femur ve kostalarda daha sık gelişir. Çene kemiklerinden 
maksilla tutulumu daha fazladır. 

• Fibröz displazide GNAS1 geninde somatik işlev artışına neden olan mutasyonlar sık görülür. Mutasyona bağlı Gs proteini 
artar ve hücre çoğalmasını uyarır. 

 Radyolojik olarak radyolüsen lezyonlardan radyoopak lezyonlara kadar değişen bulgular görülebilir. Klasik görüntüsü kemikte 
buzlu cam veya portakal kabuğu görünümünde radyoopak lezyon izlenir. 

 Genel olarak monostatik formda serum kalsiyum, fosfor ve ALP seviyesi normaldir. 

 Histolojisinde hafif-orta selüler fibröz konnektif doku içinde dağılmış düzensiz biçimli immatür  kemik trabekül odakları  var-
dır. İmmatür kemik trabekülleri çin harfleri benzeri görüntü oluşturur.  Belirgin kapiller proliferasyon izlenir. 

• Nadiren polyostatik formunda  malign transformasyon gelişir. 

 Polyostatik fibröz displazi McCune Albrigt sendromu ve Jaffe- Lichtenstein sendromunda görülür. 

McCune Albrigt sendromu

•	 Polyostatik fibröz displazi

•	 Kutanöz melanositik pigmentasyon (cafe-au-lait lekeleri)

•	 Endokrin anomaliler (özellikle puberte prekoks) 

Jaffe- Lichtenstein sendromu

•	 Polyostatik fibröz displazi

 Deride hiperpigmentasyon

33. Aşağıda verilen reseptör tipi ve bu reseptör sistemine örnek reseptör eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nükleer reseptör – Tiroid hormon reseptörü

B) İyon kanalı reseptörü – Nikotinik reseptör 

C) Tirozin kinaz reseptörü – İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü

D) JAK/STAT reseptörü – Büyüme hormonu reseptörü

E) G-protein kenetli reseptör – İnsülin reseptörü 

33 – E 

Tablo: Reseptör Tipleri 

Reseptör tipi Endojen madde / Reseptör

•	 Hücre içi reseptörler •	 Glukokortikoidler, aldosteron, östrojen, progesteron, testosteron, A ve D vitamini, 
tiroid hormonları

•	 G-protein kenetli reseptörler •	 Adrenerjik reseptörler, muskarinik reseptörler

•	 İyon kanalı reseptörler •	 Nikotinik, GABAA, 5-HT3, NMDA, AMPA, KA

•	 Tirozin kinaz •	 İnsülin, IGF-1, EGF, VEGF ve PDGF

•	 JAK/STAT •	 Sitokinler, interferonlar, büyüme hormonu, prolaktin, eritropoietin, leptin ve G-CSF
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34. Aşağıdakilerden hangisi tetrasiklin grubu antibiyotiklerin yan tesirlerinden biri değildir?

A) Reflü özefajit

B) Dişlerde renk bozukluğu

C) Aşil tendon rüptürü

D) Denge bozukluğu

E) Psodotümör serebri 

34 – C 

Tetrasiklinlerin yan tesirleri 

Oral tetrasiklinler reflü özefajit yaparlar. Florayı bozarak oral-vajinal kandida ve C.difficile’nin neden olduğu enterokolite neden 
olurlar. Dişlerde renk değişikliği, mine ve dentinde displazi ve deformite bozukluğu yaparlar. Gebelerde, laktasyonda ve 8 yaşın 
altında kullanılmaları önerilmez. Gebelik kategorileri D’dir. 

İntravenöz yoldan yüksek doz verildiklerinde karaciğer nekrozu yapabilirler. Işığa hassasiyet ve fototoksisite yaparlar. Minosiklin en 
fazla olmak üzere vertigo, kulak çınlaması ve denge bozukluğuna neden olurlar. 

Yeni doğanda veya laktasyonda kullanıldıklarında kafa içi basınç artışı, baş ağrısı ve görme bozukluğu ile karakterize psodotümör 
serebri gelişir. Son kullanma tarihleri geçtiğinde renal tubüler asidoz ve fankoni sendromu ortaya çıkar. 

35. Morfin gibi narkotik analjeziklerin tolerans gelişmeyen etkileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Myozis ve konstipasyon

B) Analjezi ve öfori

C) Sedasyon ve solunum depresyonu

D) Antitusif etki ve bulantı-kusma

E) Antidiüretik etki ve mental bozukluk

35 – A 

Tablo: Opiyatlara Tolerans Gelişimi

Yüksek Orta Yok

•	 Analjezi •	 Bradikardi •	 Myozis

•	 Öfori ve disfori •	 Konstipasyon

•	 Mental bozukluk •	 Konvülsiyon

•	 Sedasyon

•	 Solunum depresyonu

•	 Bulantı-kusma

•	 Antitusif etki

•	 Antidiüretik etki 
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36. Klopidogrel, prasugrel ve tikagrelor aşağıdaki moleküllerden hangisini inhibe ederek antiagregan etki yapar?

A) Siklooksijenaz

B) P2Y12

C) Glikoprotein IIb/IIIa

D) PAR-1

E) Fosfodiesteraz-3

36 – B 

Tiklopidin / Klopidogrel / Prasugrel 

Trombositlerde bulunan ADP’nin P2Y12 reseptörlerini irreversibl bloke ederek antiagregan etki yaparlar. Oral yoldan kullanılırlar. 

Klopidogrel CYP2C19 enzimleri tarafından aktifleşen ön ilaçtır. CYP2C19 enzimini az içeren yavaş metabolize edenlerde aktif ilaç 
haline getirilemez. Klopidogrel CYP2C19 enzimini inhibe eden omeprazol, esomeprazol, lansoprazol ve dekslansoprazol ile birlik-
te kullanılmamalıdır. Hastanın PPI kullanması gerekiyorsa pantoprazol veya rabeprazol tercih edilmelidir. 

Tikagrelor / Kangrelor 

Trombositlerde bulunan ADP’nin P2Y12 reseptörlerini reversibl bloke ederek antiagregan etki yaparlar. Tikagrelor akut koroner 
sendromlarda ve stent trombozunun önlenmesinde oral yoldan aspirin ile kombine edilerek kullanılır.

37. Fosforibozilpirofosfat (PRPP) aşağıda verilen enzimlerden hangisinin substratıdır?

A) Ribonükleotid redüktaz

B) Timidilat sentaz

C) Kolinesteraz

D) Karbamoil fosfat sentaz I

E) Adenin fosforibozil transferaz

37 – E 

Yıkıma uğrayan nükleik asitlerden gelen pürinler, tekrar nükleozid trifosfatlara çevrilerek vücutta kullanılır. De novo sentez yolu 
dışında sentez yapılan bu yola pürinlerin kurtarma yolu (salvage yol)  denir. De novo sentez enerji açısından maliyetlidir, bir nük-
leotidin sentezinde 6 ATP harcanır. Salvage yol ise enerji harcanması bakımından daha ekonomik olduğu için tercih edilen sentez 
şeklidir. 

Bu yolda iki enzim görev alır, adenin fosforibozil transferaz (APRT) ve hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz (HGPRT). Her 
ikisi de PRPP’yi riboz-5-P kaynağı olarak kullanır, AMP, GMP ve IMP sentezlenir.

38. Proteinlerin primer yapısındaki bozukluklar katlanmada defekt oluşturarak klinikte ağır patolojik tablolara neden olabilir. 
Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi, ilgili proteinin primer yapısındaki tek aminoasit mutasyonundan kaynaklanır?

A) Hartnup 

B) Sistinozis

C) Primer hiperokzalüri 

D) Orak hücre anemisi

E) Dihidropterin redüktaz defekti
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38 – D 

Hemoglobinin beta zincirinde 6. sıradaki hidrofilik glutamik asit yerine hidrofobik valin gelmesiyle ortaya çıkan bir hemolitik 
anemi türüdür. Bu değişikliğin sebebi, DNA’da adenin yerine timin gelmesidir. Mutant hemoglobin (Hb S) farklı bir katlanma 
gösteriri ve üç boyutlu yapısı defektiftir.

Deoksijene Hb S yüzeyinde oluşan yapışkan temas noktaları diğer Hb S’ler ile birleşerek polimerize olur ve damar içinde tıkanık-
lıklara yol açar. Oksijen dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran sebepler oraklaşma krizine neden olur. Yenidoğanların kanında Hb F 
bulunduğu için hastalık semptomları ilk 6 aya kadar belirginleşmez 

Klinik bulgular vazooklüziv krizler ve kronik hemolitik anemiye bağlıdır. Tanı elektroforezle konur.

Hartnup, sistinozis, primer hiperokzalüri ve dihidropterin redüktaz defekti aminoasit metabolizma hastalıklarıdır. 

39. Protein sentezi sırasında bir polipeptid zincirinde N-terminal uçta bulunan aminoasit dizisi aşağıdaki reaksiyonlardan 
hangisi için gereklidir?

A) Ribozom ile mRNA’nın birleşmesi

B) Poliribozomal ünitelerdeki sentezin sonlanması

C) Mitokondrial protein sentezi

D) Ribozomların endoplazmik retikuluma tutunması

E) Ribozomlardan sentezlenen peptidin ayrılması

39 – D 

Protein sentezi serbest ribozomda başlar, N-terminal uçta bulunan aminoasit dizisi diğer adıyla  N-terminal sinyal peptidi bulun-
duran bir polipeptid sentez sürerken ribozomun ER üzerine tutunmasını sağlar. Böylece N-terminal sinyal peptidi bulunduran 
protein ER lümenine aktarılır.

Hücre dışına gidecek her protein (Bağ dokusu proteinleri, plazma proteinleri, immunglobulinler, membran proteinleri) N-terminal 
sinyal peptidi taşır. Hücre içinde kalan proteinler ise serbest ribozomlarda sentezlenir ve sinyal peptidi taşımaz. 

40. Aşağıdakilerden hangisi düz endoplazmik retikulumun fonksiyonlarından biri değildir?

A) Plazmalojenlerin sentezlenmesi

B) Ksenobiyotiklerin konjugasyonu

C) Bazı dokularda hücre içi Ca+2 iyon dengesinin ayarlanması

D) Kolesterol sentezinin bazı aşamalarının yapılması

E) Karaciğerde safra ve kolesterol sentezi

40 – A 

Plazmalojenler peroksizomda sentezlenir.

Düz endoplazmik retikulumun fonksiyonları:

•	 Lipidlerin sentez ve modifikasyonu: Fosfolipid, kolesterol, steroid hormon sentezi, yağ asitlerinin zincir uzatma ve çift bağ ek-
leme reaksiyonları 

•	 Karaciğer ve yağ hücrelerinde trigliserid sentezi ve depolanması

•	 İlaç detoksifikasyonu: Karaciğer mikrozomal (Sitokrom P450) enzimleri görev alır

•	 Kas hücresinde düz endoplazmirk retikulumun bir varyantı olan da sarkoplazmik retikulum Ca+2 depolayıp salınımını sağlar

•	 Karaciğer ve böbrekte glukoz-6-fosfataz enzimi glukoz-6-fosfatın kana verilmesini sağlar
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1.	 Aşağıdakilerden	hangisi	tükürüğün	tamponlama	etkisine	katkısı	bulunan	bileşenlerinden	değildir?

A) Sialin

B) Üre

C) Fosfat

D) Bikarbonat

E) Elektrolitler

1 – E 

Tükürüğün tamponlama etkisine katkısı olan bileşenleri bikarbonat, fosfat, üre ve sialindir. Elektrolitler mukozal	bütünlüğü	sağla-

maya	yardımcı	bileşenlerdir.

2.	 Besinlerin	eroziv	potansiyelini	etkileyen	biyolojik	faktörlerden	biri	olmayan	hangisidir?

A) Tükürük akış hızı

B) Dişin yapısı

C) Besinin yapışkanlığı

D) Tükürüğün tamponlama kapasitesi

E) Pelikıl oluşumu

2 – C 

Besinlerin eroziv potansiyelini etkileyen biyolojik faktörler tükürük akış oranı, tamponlama kapasitesi ve kompozisyonu,  pelikıl 

oluşumu, dişin yapısı,  dental ve yumuşak dokuların anatomisidir. 

3. 

I. Pulpa-dentin sınırından mine-dentin sınırına kadar kesintisiz uzanırlar

II. Gençlerde yaşlılara göre çapları daha geniştir

III. En yoğun oldukları yer pulpa boynuzlarının üstüdür

IV. Kök dentininde kron dentinine göre çapları daha geniş ve sayıları daha fazladır

 Dentin	tübülleriyle	ilgili	hangileri	doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) HEPSİ 

3 – C 

Dentin tübüllerinin sayı ve çapı  kron dentininde kök dentinine nazaran daha fazladır.

DİŞ	HEKİMLİĞİ	KLİNİK	BİLİMLER	TESTİ	AÇIKLAMALI	CEVAPLAR
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4.	 Belirli	bir	zaman	periyodu	içerisinde	çürük	oluşma	ihtimalini	ifade	eden	terim	hangisidir?

A) Çürük riski

B) Risk indikatörü

C) Çürük aktivitesi

D) Çürüğe yatkınlık

E) Risk faktörü

4 – A 

Çürük	riski:	Belirli bir zaman periyodu içerisinde çürük oluşma ihtimali

Risk indikatörü: Çürüğün var olan işaretleri

Çürük	aktivitesi:	Belirli bir sürede oluşan ve ilerleyen çürük lezyonlarının toplamı 

Çürüğe	yatkınlık:	Dişin çürük oluşturan faktörlere direnci yada yatkınlığı

Risk faktörü: Çürük tahmini için değerli olan değişkenlerdir, çürük oluşmadan önce mevcuttur. 

5.	 Çürüğün	azalmasına	etkisi	en	fazla	olan	uygulama	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) İçme suyunun florlanması (1ppm)

B) 1450 ppm flor konsantrasyonuna sahip macunun günlük kullanımı

C) Reçeteli yüksek konsantrasyonda flor içeren macun (4950 ppm) günlük kullanımı

D) Günlük %0,05 sodyumflorür içeren gargara (900 ppm) kullanımı

E) Asidule fosfat florür jelin (12.300ppm) 6 ayda bir uygulanması

5 – A 

Florun düşük konsantrasyonlarda düzenli kullanımı çürüğü azaltmak için en uygun uygulamadır. 

6.	 Adezivlerle	ilgili	yanlış	olan	ifade	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Hibrit tabakanın stabilizasyonunu sağlar

B) Kompozit rezinlerle taglar aracılığıyla bağlantı sağlar

C) Dentin tübülleri içine girerek rezin taglar oluşturur

D) Asit etkisiyle kollojende oluşan nanoboşlukları doldurur

E) Çözücü içermez

6 – B 

Adezivler kompozit rezinlerle kimyasal bağlantı sağlarlar

7.	 Amalgamda	meydana	gelen	korozyona	en	yatkın	olan	amalgam	fazı	hangisidir?

A) Gamma

B) Gamma 1

C) Gamma 2

D) Epsilon

E) Eta

7 – C 

Amalgamda korozyona en yatkın olan faz Gamma 2 fazıdır.
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8.	 Diş	dokularına	kimyasal	olarak	bağlanabilen	ilk	siman	hangisidir?

A) Geleneksel cam iyonomer siman

B) Rezin modifiye cam iyonomer siman

C) Çinko polikarboksilat siman

D) Çinkofosfat siman

E) Kalsiyum hidroksit

8 – C 

Diş dokularına kimyasal olarak bağlanabilen ilk siman ÇİNKO POLİKARBOKSİLAT SİMANDIR. Cam iyonomer simanlar daha sonra 

dental silikat simanlarla, çinko polikarboksilat simanların bir hibriti şeklinde üretilip piyasaya sürülmüştür.

9. 

I. Kalsiyum hidroksit

II. MTA

III. Çinko oksit ojenol

	 Aşağıdakilerden	hangisi/hangileri	direkt	pulpa	kaplaması	tedavisinde	kullanılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) HEPSİ

9 – D 

Çinko oksit ojenol siman direkt pulpa kuafajında kullanılmaz.

10.	 Aşağıdakilerden	hangisi	dişlerde	dış	kaynaklı	renklenmelere	sebep	olan	durumlardan	biri	değildir?

A) Uzun süreli tetrasiklin kullanımı

B) Nazmyt zarı kalıntıları

C) Sigara kullnımı

D) Demir ilacı kullanımı

E) Kalay florid içeren gargaraların kullanımı

10 – A 

Tetrasiklin dişlerde içsel renklenmelere neden olan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

11.	 Aşağıdakilerden	hangisi	alçının	sertleşme	reaksiyonunu	süresini	uzatır?

A) Alçı grenlerinin ince olması 

B) Alçının hızlı bir şekilde karıştırılması

C) Alçının su oranının az olması 

D) Alçının içerisine az miktarda NaCl ilave edilmesi

E) Ortam sıcaklığının fazla olması
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11 - E 

Alçının sertleşmesi egzotermik bir reaksiyondur yani ortama ısı verir ortamın sıcaklığının fazla olması bu nedenle sertleşme reak-

siyonunu yavaşlatarak süreyi uzatır.

12.	 Aşağıdaki	rahatsızlıklardan	hangisinde	AP	(anterior	repositioning)	splint	yapmak	endikedir?

A) Myospasm

B) Osteoartrit

C) Disk adezyonu

D) Redüksiyonlu disk deplasmanı

E) Synovitis

12 - D 

AP splint redüksiyonlu disk deplasmanı durumda yapılan bir splint tedavi şeklidir.

13.	 Aşağıdakilerden	hangisi	tam	protez	yapılacak	aşırı	retrognatisi	olan	bir	hastaya	diş	dizimi	sırasında	yapılabilecek	modifi-

kayonlardandır?

A) Maksiller premolar dişlerden bir tanesi dizilmeyebilir.

B) Daha geniş mesiodistal mesafeye sahip alt anterior dişler kullanılabilir.

C) Alt anterior dişlerin insizal kenarları linguale eğimlendirilebilir.

D) Estetik olarak kabul edilebilecek miktarda hafifçe üst anterior dişler arasında küçük boşluklar da bırakılabilir.

E) Üst posterior dişler kret tepesinin hafifçe bukkaline yerleştirilebilir.

13 – D 

Doğru cevap d çünkü retrognatisi olan hastalarda eğer retrognati çok fazla değil ise anterior diş diziminde hafifçe daha dar mesio-

distal boyutlu dişler seçilerek normal bir kanin ilişkisi sağlanmaya çalışılmalıdır. Alt anterior dişler diş dizimi kurallarının izin verdiği 

ölçüde labiale doğru eğimli dizilebilirler böylelikle alt kanin doğru bir şekilde konumlandırılabilir. Estetik olarak mümkün olabili-

yorsa alt anterior dişler hafifçe üst üste bindirilerek alt anterior dişlerin toplam mesiodistal boyutu azaltılmaya çalışılır. Yine estetik 

olarak kabul edilebilecek miktarda üst anterior dişler arasında küçük boşluklar da bırakılabilir. Eğer retrognati çok fazla değilse alt 

kanin dişin distalinden hafifçe aşındırma yapılarak doğru bir kanin ilişkisi elde edilmeye çalışılır. Bu işlem uyumsuzluğun derecesine 

bağlı olarak ve dişlerin estetiklerini bozmayacak miktarda olmak üzere bütün alt anterior dişlere uygulanabilir böylelikle mesiodis-

tal boyutları daraltılmaya çalışılır. Eğer retrognati çok aşırı ise ve alt anterior dişlerde yapılan modifikasyonlarla problem çözülemi-

yorsa alt birinci premolar diş dizilmeyebilir. Eğer alt kanin dişin distal kenarı üst kanin dişin tamamen posteriorunda kalıyorsa bu 

işlem için durum uygundur ve bu şekilde posterior dişlerin ilişkisi doğru bir şekilde sağlanabilir.

14.	 Metallerin	lehimlenmesi	için	eğer	üfleç	kullanılacak	ise	oksidasyonu	engellemek	için	alevin	hangi	bölgesi	kullanılmalıdır?

A) Karışım bölgesi

B) Yanma (Combustion) bölgesi

C) Redüksiyon bölgesi

D) Oksidasyon bölgesi

E) Karbürleyici bölge
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14 – C 

Doğru cevap c çünkü üfleç alevinin redüksiyon bölgesi kullanılırsa lehim yapılacak alandaki oksidasyon önlenir.

15.	 Aşağıdakilerden	hangisi	kombinasyon	sendromu	için	doğru	değildir?

A) 1972 yılında Kelly tarafından tarif edilmiştir

B) Diğer adı anterior hiperfonksiyon sendromudur

C) Tuberositilerde aşırı büyüme görülür

D) Sert damak bölgesinde papiller hiperplazi görülür

E) Dikey boyut aşırı düşüktür

15 – E 

Doğru cevap E çünkü Kombinasyon Sendromunun diğer adı Kelly sendromudur veya anterior hiperfonksiyon sendromu olarak da 

bilinir. Glossary of Prosthodontics’e göre üst total dişsizlik ile beraber alt Kennedy Sınıf 1 dişsizlik varsa, maksiller anterior kemik 

kaybı, sert damakta papiller hiperplazi, tuberositilerde aşırı büyüme, alt anterior dişlerde ekstrüzyon ve posterior mandibulada 

protez altındaki krette rezorpsiyon ve yükseklik kaybı ile karakterizedir. 

16.	 Aşağıdaki	dental	simanlardan	hangisi	poliakrilik	asit	ile	çinkooksit	tozunun	karıştırılması	ile	elde	edilir?

A) Çinkofosfat siman

B) Çinko oksit öjenol siman

C) Polikarboksilat siman

D) Silikat Siman

E) Rezin Siman

16 – C 

Doğru cevap C çünkü Polikarboksilat simanın tozu çinko oksit likiti ise poliakrilik asittir. Genel olarak dental simanlar içerikleri 

aşağıdaki tablodaki gibidir.

Toz Likit Çinko	oksit	tozu Al-Fl-Si cam tozu 

Fosforik asit Çinkofosfat siman Silikat siman 

Poliakrilik asit Polikarboksilat siman Cam İonomer siman 

BIS-GMA Akril Rezin siman 

Öjenol Çinkooksit öjenol siman 
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17.	 Mumlu	prova	sırasında	sadece	alt	üst	çenelerin	birbirine	göre	ilişkisinin	belirlendiği	bir	tam	protezin	dişli	provası	sırasında	

hasta	“S”	çıkarmaya	çalışırken	özellikle	premolar	dişlerin	birbirine	çarptığı	tıkırdağı	görülmüşse	bunun	sebebi	ve	eğer	

düzeltilmesi	gerekiyorsa	yapılması	gereken	işlem	için	en	doğru	seçenek	aşağıdakilerden	hangisidir?

Sebep	 İşlem

A) Mumlu prova sırasında dikey boyut düşük 
olarak kayıt alınmıştır

Artikülatörde dişler sökülür ve insizal pin ile dikey boyut arttırılır ve dişler 
tekrar dizilirek fonasyon sırasında dişlerin teması engellenir

B) Mumlu prova sırasında dikey boyut yüksek 
olarak kayıt alınmıştır

Artikülatörde dişler sökülür ve insizal pin ile dikey boyut azaltılır ve dişler 
tekrar dizilirek fonasyon sırasında dişlerin teması engellenir

C) Mumlu prova sırasında sentrik ilişki kaydı 
yanlış alınmıştır.

Eğer uyumsuzluk miktarı tüberkül genişiğinin ¼’ünü geçmiyorsa teslim 
sırasında uyumlama yapmak üzere bırakılır.

D) Mumlu prova sırasında dikey boyut düşük 
olarak kayıt alınmıştır

Dişler sökülür ve doğru dikey ilişki de tekrar kayıt alındıktan sonra 
modeller artikülatöre tekrar bağlanıp diş dizimi yapılır

E) Mumlu prova sırasında dikey boyut yüksek 
olarak kayıt alınmıştır.

Dişler sökülür ve doğru dikey ilişki de tekrar kayıt alındıktan sonra 
modeller artikülatöre tekrar bağlanıp diş dizimi yapılır

17 – E 

Doğru cevap e çünkü “S” sesi çıkarılırken dişlerin birbirine temas etmesi vertikal boyutun daha yüksek olarak kayıt alınmasından 

dolayı olur. Bu yüksekliği azaltmak için dişli prova sırasında yapılması gereken doğru işlem tekrar ama bu sefer daha doğru dikey 

yükseklikte kapanış almak ve modelleri artikülatöre yeniden bağlamak gerekir. Daha sonra diş dizimi yeniden yapılır. 

18.	 Aşağıdakilerden	hangisi	polieter	ölçü	materyali	kullanımı	sırasında	olabilecek	boyutsal	değişikliğin	sebebi	olamaz?

A) Viskoelastik davranışa bağlı

B) Reaksiyon yan ürününün kaybı 

C) Su emilimi sonucu 

D) Ortam farklılığına bağlı ısısal değişkenlik 

E) Ölçü materyalinin kaşıktan ayrılmasına bağlı olarak

18 – B 

Doğru cevap b çünkü polieter ölçü materyalinin polimerizasyon şekli addisyonlu polimerizasyonlu olduğundan dolayı reaksiyon 

sırasında yan ürün ortaya çıkmaz ve buna bağlı boyutsal değişiklik de olmaz.

19.	 Serbest	sonlu	bir	kısmi	diş	eksikliğinde	dişsiz	krete	komşu	dayanak	dişin	distaline	açılan	tırnak	yuvası	nedeniyle	oluşan	

kaldıraç	sistemi,	oluşabilecek	devirici	kuvvetleri	engellemek	amacıyla	tırnak	yuvası	mesiale	alındığı	zaman	kaçıncı	sınıf	

kaldıraç	sistemine	dönüşür?

A) 2. sınıftan 1. Sınıfa

B) 3. Sınıftan 2. Sınıfa

C) 1. Sınıftan 2. Sınıfa

D) 2. Sınıftan 3. Sınıfa

E) 1. Sınıftan 3. Sınıfa
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19 – C 

Doğru cevap c çünkü tırnak yuvası distalde olduğu zaman bir destek noktası işlevi görür ve kuvvet(dişlere gelen çiğneme kuvveti) 

ve yük(retantif kroşe ucunun diş üzerindeki sürtünmesi) arasında yer aldığı için 1. Sınıf bir kaldıraç sisteminin bir parçası olacaktır. 

Tırnak yuvasını destek dişe gelebilecek devirici kuvvetleri azaltmak amacıyla mesiale aldığımız zaman kaldıraç sistemi 2. Sınıf ola-

caktır(yük yani retantif kroşe ucu destek görevi yapan tırnak ve kuvvet arasında kalacağı için)

20. Bir hastanın alt çenesinde sadece sağ ve sol orta kesici dişler, yan kesici dişler ve kanin dişler mevcuttur.

	 Bu	hastada,	protez	dişlerin	kretin	bukkaline	yerleştirilme	durumunda	bukkolingual	devrilme	hareketinin	görüldüğü	eksen	

düzlemi	ve	etrafında	oluşabilecek	rotasyon	hareketinin	gerçekleşeceği	düzlem	aşağıdakilerin	hangisinde	birlikte	doğru	

olarak	verilmiştir?

 Dönme	ekseni	düzlemi Rotasyon	ekseni	düzlemi

A) Horizontal Sagital

B) Sagital Horizontal

C) Sagital Frontal

D) Vertikal Horizontal

E) Vertikal Sagital

20 – C 

Yandaki şekilde koyu renkli çizgi ile gösterilen ve kretin üzerinden arkadan öne doğru giden sagi-

tal eksen görülmektedir. Eğer dişler kret tepesinden daha bukkalde yerleştirilirse bu tarafla çiğ-

nendiği zaman protezin diğer tarafı dokudan uzaklaşacak şekilde hareket edecektir. İşte bu hare-

ketin dönme ekseni kret tepesinden geçen sagital eksen ve bu hareketin gözlenebileceği 

düzlemde frontal düzlemdir.

21.	 Aşağıdakilerden	hangisini	hipoglisemik	şokta	uygulamak	bir	fayda	sağlamaz?

A) Şekerli bir gıda vermek

B) İntravenöz dekstroz vermek

C) Hastayı serin tutmak

D) İntramusküler glukagon uygulamak

E) Subkütan epinefrin vermek

21 – C

Hastayı serin tutmak tiroid fırtınasında uygulanacak bir müdahaledir
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22. İntraoral yaklaşımla simfiz bölgesinden kemik grefti alan bir cerrah daha sonra alt çene ucuna cilt üzerinden bir spanç koymuş 
ve esnek beyaz flaster ile bunu bastırarak yapıştırmıştır. 

	 Burada	esas	itibariyle	neyi	amaçlamış	olabilir?

A) Çene ucunda ptozis oluşumunu önlemek

B) Greft alınan yerde yara iyileşmesini hızlandırmak

C) Ameliyat bölgesinde ölü boşluğun eliminasyonu

D) Bölgedeki lenf drenajını kolaylaştırmak

E) Cilt altına hava girmemesi ve amfizem oluşumunu önlemek

22 – C

Burada dokuları birbirine bastırarak arada boşluk kalmaması amaçlanır. Böylece bu boşluklara kan ve diğer vücut sıvıları sızarak 

birikmez.

23. Piyasada kaçak kesim yapmasıyla ünlenen çantacı bir cerrah, 56 yaşındaki kadın hastanın sol alt birinci ve ikinci molar diş-
lerinin olduğu yere iki adet implant yapmıştır. O günden beri alt dudağın sol tarafı uyuşuktur. Hasta iki yıldır “sabret, geçer” 
diyerek ve B vitamini iğneleri verilerek bekletilmiştir. En nihayetinde hastanın canına tak etmiş ve “senin de, senin yapacağın 
implantın da...” diyerek bize başvurmuştur. Radyolojik incelemede ikinci moların yerindeki implantın ucunun inferior alveolar 
kanala dokunduğu görülmektedir. 

	 Bu	hastanın	durumu	için	ne	söylenebilir?		(Gerçek	bir	hikayeden	esinlenilmiştir)

A) Kanala baskı yapan implant çıkarılırsa uyuşukluk geçer fakat iki ayı bulur

B) Çantacının izlediği yol doğrudur

C) Burada kritik olan husus hangi B vitamininin verildiğidir. Sinir onarımında asıl rol oynayan B12’dir. Eğer B1, B2 veya diğer-

leri verilmiş ise bunu değiştirip hasta takip edilmelidir

D) İmplant çıkarılmalı ve osteomiyelit riskine karşı 6 hafta antibiyotik verilmelidir, uyuşukluğun geçmesi üç ayı bulabilir

E) Kanala baskı yapan implant çıkarılmalıdır fakat uyuşukluğun geçmesi pek olası değildir

23 – E

Travmatik sinir yaralanmalarında erken müdahale edilmesi önemlidir. İki yıl devam eden irritasyondan  

24. Risk almayı seven genç bir diş hekimi sağ üst yirmi yaş dişini çekecektir. Efendi efendi infiltratif anestezi yapacakken, şeytan 
dürtmüş ve heyecan olsun diye tuber anestezisi yapmıştır. Birkaç dakika sonra hasta dişinin yanısıra burnunun ucunun da 
uyuştuğunu söylemiştir. Maceraperest hekimimiz “what the ....” diye dönerek daha başka nerelerin etkilendiğini sormuştur. 

	 Yapılan	muayenede	aşağıdaki	bölgelerden	hangisinin	de	uyuşmuş	olması	beklenebilir?

A) Üst göz kapağı

B) Alt göz kapağı

C) Burun sırtı

D) Sağ kaşın medial tarafı

E) Tragus
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24 – B

Tuber anestezisi yaparken iğne fazlaca derine itilirse maksiller anestezi sağlanır, dolayısıyla maksiller sinirin innervasyon bölgesi 

uyuşur. Burun ucunun uyuşması bunun işaretidir. Şıklarda sayılan bölgelerden maksiller sinir tarafından innerve edilen bir diğer 

yer alt göz kapağıdır.

25.	 Sedasyonda	aşağıdaki	ajanlardan	hangisi	daha	çok	tercih	edilmektedir?

A) Fentanyl

B) Meperidine

C) Desflurane

D) Propofol

E) Nalbuphine

25 – D

Sedasyonda en fazla benzodiazepinler ve propofol kullanılır. Opioidler ve genel anestetik gazlar sedasyonda kullanılmaz.

26.	 Ramusa	doğru	devrik,	Class	B	bir	alt	yirmi	yaş	dişini	çekmek	için	aşağıdakilerden	hangisi	kullanılmaz?

A) Langenbeck ekartörü

B) Obwegeser ramus ekartörü

C) Weider ekartörü

D) Minnesota ekaratörü

E) Austin ekartörü

26 – B

Ramus ekartörü ancak sagittal split ramus osteotomisi benzeri bir işlemde yararlanılabilecek bir alettir. Rutin oral cerrahide kulla-

nımı yoktur.

27.	 Aşağıdaki	preprotetik	cerrahi	işlemlerden	hangisinde	yumuşak	doku	greftlemesi	yapmak	elzemdir?

A) Edlan tekniği ile vestibüloplasti

B) Lip switch tekniği ile vestibüloplasti

C) Kazancıyan tekniği ile vestibüloplasti 

D) Tuberde yumuşak dokunun redüksiyonu

E) Obwegeser tekniği ile vestibüloplasti

27 – C

Sayılan tekniklerden sadece Kazancıyan vestibüloplastide yumuşak dokuda sekonder iyileşmeye bırakılan bir yüzey alanı vardır.
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28.	 İki	aşamalı	bir	implantı	tek	aşamalı	cerrahiyle	yerleştirmeyi	tercih	edebilmek	için	asıl	önemli	faktör	hangisidir?

A) İmplantın primer stabilizasyonunun 35 Ncm’den fazla olması

B) İmplantın posteriora veya anteriora yerleştirilmesi

C) İmplantın mandibulaya veya maksillaya yerleştirilmesi

D) İmplantın boyunun 10 mm’den fazla olması

E) Hastanın ikinci cerrahi için isteksiz olması

28 – A

İki aşamalı bir implantın tek aşamalı cerrahiyle yerleştirilmesi implantın üzerine kapatma vidası değil gingival former takılarak 

ameliyatın bitirilmesidir. Burada asıl belirleyici faktör primer stabilitedir. Evet posterior, anterior, mandibular veya maksiller böl-

gelerde kemik yoğunluğu değişeceği için primer stabilite de buna bağlı olarak değişebilir fakat asıl önemli olan stabilite. İmplantın 

yeri değil.

29.	 Resimde	görülen	hastada	hangi	loj	enfeksiyonu	bulunuyor	olabilir?

A) Sublingual

B) Bukkal

C) Submasseterik

D) Pterygomandibular

E) Parafaringeal

29 – E

Hastanın boynunun sağ tarafı şişmiştir ve bu durum bir parafaringeal loj tutulumunu düşündürmektedir.

30.	 Tükürük	bezlerini	etkileyen	aşağıdaki	hastalıklardan	hangisinin	klinik	muayenede	karsinom	ile	karıştırılma	riski	daha	yük-
sektir?

A) Sjögren sendromu

B) Nekrotizan sialometaplazi

C) Pleomorfik adenoma

D) Warthin tümörü

E) Ranula
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30 – B

Nekrotizan sialometaplazi klinik görünüm itibariyle (ülserasyon tarzında) kansere çok benzer.

31.	 Aşağıdakilerden	hangisi	fibröz	displazinin	radyolojik	görünümlerinden	birisi	değildir?

A) Parmak izi

B) Buzlu cam

C) Portakal kabuğu

D) Atılmış pamuk

E) Sklerotik sınır

31 – E 

Fibröz displazi dansitesi, radyolüsent, radyopak ya da miks görünüme kadar değişkenlik gösterir. Lezyon paterni buzlu cam (ground 

glass), portakal kabuğu (orande peel), parmak izi (finger print), atılmış pamuk (cotton wool) şeklinde olabilir

32.	 Bilateral	multiloküler	iyi	sınırlı	ekspansif	radyolusent	alanlar	aşağıdakilerden	hangisinde	genellikle	izlenir?

A) Ameloblastoma

B) Cherubism

C) Santral dev hücreli tümör

D) Paget

E) Anevrizmal kemik kisti

32 – B 

•	 Cherubism’de, mandibulada, daha az da maksillada, çok sayıda kist benzeri radyolusent, oldukça simetrik lezyonlar izlenir.

•	 Angulus mandibulada kemik destrüksiyonu da görülür. 

•	 Maksiller lezyonlar sinüslere ilerleyebilir.

•	 Multiloküler lezyonlar büyüdükçe birleşir.

•	 Tipik lezyonların çevresinde belirgin radyoopak bir sınır bulunur.

33.	 Aşağıdakilerden	hangisi	periapikal	radyopasite	olarak	izlenmez?

A) Periapikal skleroze ostetitis

B) Odontoma

C) Periapikal skar

D) Semento-ossifiying fibroma

E) Osteid osteoma

33 – C 

Diğer	4	şık	radyograflarda	periapikal	opasite	olarak	izlenirken;

Apikal	skar: Normalde cerrahi işlem bölgesi kan pıhtısı ile dolar ve sonrasında remineralizasyon ve remodeling ile doku tamiri 

gerçekleşir.

Ancak bazı durumlarda bu süreç normal olarak gerçekleşmez.

Radyolojik olarak, cerrahi defekt bölgesi periapikal radyolüsensi olarak izlenir.



Diş Hekimliği Klinik Bilimler / D 16 - 5

33

www.dusem.net

34.	 Dilin	dorsalindeki	filiform	papillarındaki	keratin	miktarında	artışa	bağlı	olarak	meydana	gelen	değişikliğe	ne	ad	verilir?

A) Siyah kıllı dil

B) Kıllı lökoplaki

C) Coğrafik dil

D) Fissural dil

E) Lingual tiroid

34 – A 

Kıllı	dil	(Hairy	tonque)

Filiform papillerin epitelini çevreleyen keratin tabakasının uç kısımlarda uzamasına bağlı klinik görünümdür. Papillerde uzama 

olmaz. Yoğun tütün kullanımı, uzun süreli H2O2 veya klor içerikli gargaralar, antibiyotik kullanımı, kötü oral hijyen, radyasyona 

maruziyet ve emosyonel stress etken faktörlerdir.

Bu kıllı dil görüntüsü beyazımsı, kahverengi veya siyah olabilir. Bu renklenmeler pigment üreten bakteri ve mantarlarca ve çeşitli 

gıda, sigara etkileriyle meydana gelir. 

Asemptomatikdir. Ancak gıda birikimi nedeniyle ağız kokusu olabilir. Estetik sorun olabilir. 

Tedavisi dili fırçalamak ve etkeni ortadan kaldırmaktır

35.	 Aşağıdakilerden	hangisi	Ludwig	anjini	bulguları	arasında	yer	almaz?

A) Tahta dil

B) Boğa boynu

C) Aydede yüzü

D) Disfaji

E) Disfoni

35 – C 

Ludwig anjini, bilateral olarak ağız tabanı ve myelo-hyoid diyaframın üzerinde yer alan submandibuler ve sublingual doku alanla-

rını etkileyen, agressif olarak yayılan bir flegmon veya selülittir. Hastalık çoğunlukla mandibuler dişlerde absesi veya piyoresi olan 

20-50 yaşlardaki hastalarda görülür. Dil ve ağız tabanındaki iltihablar, lingual tonsillit, lokal tonsillektomi, peritonsiller abse, sublin-

gual laserasyon, siyaladenit, mandibulanın kompleks kırıkları ve infekte orofarinks kanserleri etyolojik faktörlerdendir.

Boyunda submandibuler ve submental bölgede bilateral sert, ağrılı şişlik ve sellülit, boğa boynu, sublingual bölgede ödem, dilde 

elevasyon ve protrüzyon, tahta dil, dispne, disfoni (ses bozukluğu), ateş, disfaji, trismus en sık semptomlardır. Boyun ödemi, pal-

pasyon ile tahta gibi serttir ve ilk planda fluktuasyon vermez. Dispne çoğunlukla sellülitin dili deplase etmesi sonucu meydana gelir.

Aydede yüzü olarak tanımlanan yuvarlak yüz oluşumu Cushing hastalığının bir belirtisidir. 

36.	 Kontamine	olmuş	sütün	içilmesi	ile	oluşan	tüberküloz	lenfadenitisine	ne	ad	verilir?

A) Hematojen

B) Kanserojen

C) Skrofula

D) Lupus vulgaris

E) Primer
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36 – C 

Servikal lenfadenopatiler genel olarak viral veya paraziter enfeksiyonlar, baş boyun bölgesinin karsinomaları, lenf dokularının pri-

mer tümörleri ile meydana gelebildiği gibi, bağ doku hastalıkları ve non neoplastik lenfoproliferatif hastalıklar gibi çeşitli sistemik 

hastalıklar sonucu da oluşabilir. Erişkinlerde tüberküloz , nontüberküloz mikobakteriel enfeksiyon, sarkoidozis, fungal enfeksiyon-

lar, romatoid hastalıklar ve yabancı cisim inklüzyonları granülomatöz lenfadenitisi olgularının çoğunluğunu oluşturur.

Kontamine olmuş sütün içilmesi ile oluşan tüberküloz lenfadenitisine skrofula denilir.

37.	 Aşağıdakilerden	hangisi	intra	oral	pigmentasyon	yapan	hastalıklardan	birisi	değildir?

A) Peutz-Jeghers

B) McCune-Albright

C) Bloom

D) Diskeratozis kongenita

E) Cushing

37 – C 

Oral pigmente lezyonlar fokal, difüz veya multifokal görülebilir. Oral pigmentasyon fizyolojik ya da patolojik, ekzojen ya da endojen 

kaynaklı olabilir. Ekzojen kaynaklı etkenler içinde dövme pigmenti içeren yabancı maddeler, amalgam dolgu malzemesi, kurşun 

kalem, renkli yiyecekler (kahve, çay gibi) sayılabilir. Endojen pigmentasyon ise fizyolojik nedenli ya da hastalık (Addison hastalığı, 

Cushing hastalığı gibi) ve sendromlara (Peutz-Jeghers sendromu, McCune Albright sendromu, Diskeratozis konjenita gibi) bağlı 

oluşmaktadır. Oral pigmentasyona neden olan diğer endojen pigmentler hemoglobin, hemosiderin ve bilirubindir. Kronik inflamas-

yon ya da travmaya bağlı, postinflamatuar pigmentasyon görülebilir. Sigara kullanımı ve bazı sistemik ilaçlar da oral pigmentasyona 

neden olabilir.

Peutz-	 Jeghers	sendromu: Nadir görülen, malign transformasyon özelliği yüksek, gastrointestinal poliplerle karakterize kalıtsal 

bir hastalıktır. Mukokutanöz pigmentasyon yaygındır, en sık dudak, ağız ve burun çevresinde, eller, ayaklar ve genital bölgelerde 

bulunur.

McCune-Albright	sendromu:	Mono- ve polistotik fibröz displazi, anormal pigmentasyonlar ve kadınlarda erken puberte ile karak-

terize hastalıktır.

Diskeratozis	konjenita:	Nadir görülen, premature doğum, kemik iliği anomalileri ve maligniteye yatkınlık ile karakterize kalıtsal bir 

hastalıktır. Triadını, tırnak distorsiyonları, hiperpigmentasyon ve mukozal lökoplazi oluşturur.

Cushing	hastalığı:	Adrenokortikotropik hormonun aşırı üretimi ile serumda artmış glukokortikoidlerle karakterize bir hastalıktır. 

Hiperpigmentasyon, artmış melanin-stimüle edici hormon nedeniyle oluşur.

38.	 Aşağıdakilerden	hangisi	x	ışını	tüplerinin	camdan	yapılmasının	nedenlerinden	birisi	değildir?

A) Yüksek ergime noktası olması

B) İyi yalıtkan olduğu için

C) Işığı geçirebilir, saydam olduğu için

D) Vakumlanabildiği için

E) Ciddi attenüasyona neden olmadığı için
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38 – C 

X	IŞINI	TÜPLERİ	NEDEN	CAMDAN	YAPILIR?

• Yüksek ergime noktası olması

• İyi yalıtkan olduğu için

• Vakumlanabildiği için

• Ciddi attenüasyona neden olmadığı için

• İstenilen şekilde üretim yapılabildiği için

39.	 X	ışını	penetrasyon	kalitesini	değerlendirmek	için	en	kullanışlı	yöntem	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Stepwedge

B) Filtrasyon

C) Yarım değer tabakası

D) Kolimasyon

E) Pin holekamera

39 – C 

Yarım	Değer	tabakası	(HVL)

Bir ışın demetinde bulunan tüm fotonların dalga boyları birbirine eşit ise buna monokromatik radyasyon, farklı ise polikromatik 

radyasyon veya heterojenöz radyasyon adı verilir.

Bir ışın demeti bir bariyere çarptığında fotonların hepsi absorbe olmaz. Bir materyalin, monokromatik X ışınlarının sayısını yarıya 

indiren kalınlığına o ışın demetinin yarım değer tabakası adı verilir. 

Diagnostik radyografilerde en uygun absorbe edici madde aluminyumdur. Oral diagnostik radyolojide, ışınların yarım değer taba-

kası yaklaşık olarak 2 mm Al.a eşdeğerdir.

Bir röntgen ışınının penetrasyon (nüfuz etme) kalitesini karakterize etmenin kullanışlı bir yolu yarım değer tabakası (HVL) dir. HVL, 

içinden geçen x-ışını fotonlarının sayısını yarı yarıya azaltmak için gereken alüminyum gibi bir soğurucunun kalınlığıdır. Bir x-ışını 

ışınının ortalama enerjisi arttıkça, ışın yoğunluğunu yarı yarıya (HVL) azaltmak için gereken malzeme miktarı da artar.

40. Röntgen	filmi	çekimi	sırasında	vücuda	gönderilen	X	 ışınlarını	 tutan,	organ	ve/veya	dokuların	 içerisine	ya	da	çevresine	

verilerek	o	bölgeden	X	ışınlarının	geçişine	izin	vermeyen	maddelere	ne	denir?

A) Filtrasyon

B) İnherent madde

C) Yarım değertabaka

D) Kontrast madde

E) Absorban madde

40 – D 

Kontrast maddeler Organ ve dokuların içerisine ya da çevresine verilerek, bu organ ve dokular arasında karşıtlık-zıtlık oluşturarak 

görünür hale gelmesini sağlayan maddelerdir ve radyolojide birçok işlemde farklı amaçlarla kullanılırlar.  Radyolojide kontrastı 

belirleyen esas olay, x-ışınına maruz kalan maddenin x-ışınını absorbsiyon derecesidir. Absorbsiyon derecesi de x-ışınının geçtiği 

molekülün atom numarasına, molekülün konsantrasyonuna ve ve objenin kalınlığına bağlıdır. Radyolojide kontrast madde olarak 

kullanılan Baryum ve İyot yüksek atom numarasına sahiptir ve yüksek oranda x-ışını absorbe ederler.
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41.	 İrrigasyon	uygulaması	ile	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	doğrudur?

A) Oral irrigatörler mekanik plak kontrolünde tercih edilecek ilk yöntemdir.

B) Supragingival irrigasyon periodontitis tedavisinde etkilidir.

C) Supragingival irrigasyonların etkinliği gargaralarla benzerdir.

D) Kalp kapak protezi olan periodontitis hastalarında bakteriyemiye neden olabileceğinden subgingival irrigasyon önerilmez.

E) Subgingival irrigasyon dokuya invaze olan bakterilere de etkilidir. 

41 – D 

İki	tip	irrigasyon	uygulaması	vardır:

- Supragingival irrigasyon

- Subgingival irrigasyon

Supragingival irrigasyon, antimikrobiyal ajanlarla yapıldığında gargaraya nazaran daha etkilidir.

Ancak periodontitis tedavisinde etkili değildir.

Subgingival irrigasyon, antimikrobiyal ajanlarla yapıldığında plak bakterilerinin sayısında azalma sağlar ancak doku içindekileri 
etkileyemez. Uygulamasında yüksek kuvvet kullanılmamalı, dikkatli olunmalıdır. Rutin olarak kullanılmamalıdır.

Periodontitis hastalarında subgingival irrigasyon bakteriyemiye neden olabilir, bu nedenle antibiyotik proflaksisi gerektiren birey-
lerde önerilmemektedir. 

42.	 Rezektif	kemik	cerrahisi	ile	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangileri	doğrudur?

I. Üç duvarlı kemik defekti varlığında ilk tedavi alternatifi olarak düşünülmelidir.

II. I. Derece ve çok ilerlememiş II. Derece furkasyon defektlerinin tedavisinde kullanılabilir.

III. Gingival mesafe biyolojik genişliği oluşturmak için yeterli ise rezektif işlemler uygulanır.

A) I ve III

B) I ve II

C) Yalnız II

D) Yalnız III

E) I, II ve III

42 – C 

Rezektif	Kemik	Cerrahisi
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43. Aşağıdaki	ifadelerden	hangileri	yanlıştır?

I. Cep tabanının alveol kret tepesinin apikalinde olduğu durumda kemik içi cep gözlenir.

II. Kemik üstü cepler horizontal yıkımlarla karakterizedir.

III. Pseudocep, supraalveoler bağ dokusu ataşmanının yıkımı ile oluşur. 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) Yalnız III

E) II ve III

43 – D 

Periodontal cepler, cep tabanının kemik ile olan ilişkisine göre sınıflandırılır. Cebin tabanı alveol kretin koronalinde yer alıyorsa, bu 

cebe kemik üstü (suprabony) cep denir. Cebin tabanı alveol kretin apikalinde yer alıyorsa ve cebin yumuşak doku duvarının latera-

linde kemik varsa, bu cebe kemik içi (infrabony) cep denir. Eğer, dişeti kenarının büyümesine bağlı cep oluşumu varsa ve ataşman 

kaybı yoksa bu cebe pseudo cep adı verilir.

44. 

I. Subklinik bir aşamadır.

II. Vasküler proliferasyona bağlı olarak hiperemi vardır. 

III. Plazma hücreleri ve B lenfositler lezyona hakim olan hücre tipidir. 

	 Gingivitisin	patogenezinde	yer	alan	aşamalardan	“Erken	lezyon”	ile	ilgili	yukarıda	yer	alan	ifadelerden	hangileri	doğrudur?	

A) I, II ve III 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) Yalnız II 

E) I ve II
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44 – D 

45.	 Dişeti	epiteli	ile	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangileri	doğrudur?	

I. Langerhans hücreleri, bazal ve spinoz tabakada yer alırlar.

II. Pigmentasyondan sorumlu olan melanositler, Birbeck granüllerini taşırlar.

III. Langerhans hücreleri dişeti ve oral mukozada fazla iken, bağlantı epitelinde yoktur.

A) Yalnız I  

B) I ve II

C) I, II ve III

D) II ve III

E) Yalnız III

45 – E 

• Epiteli oluşturan temel hücreler keratinositlerdir. Proliferasyon ve diferansiyasyonları ile epitel yapılanmasından sorumludur-

lar. Keratinositlerin dışında non-keratinosit hücreler olan melanositler, merkel hücreleri, Langerhans hücreleri de yapıda bu-

lunmaktadır.

• Melanositler, basal ve spinoz tabakada yer alır ve pigmentasyondan sorumludur. Melanosom sentezi gerçekleştirirler.

• Merkel hücreleri, epitelin en derin kısımlarında sinir sonlanma yerlerinde konumlanır. Taktil (baskı, ısı v.s. algılama) fonksiyon-

da görev alırlar.

• Langerhans hücreleri, suprabasal düzeyde keratinositlerin arasında yer alır. İmmün savunmada oldukça antijenik hücre olarak 

önemli rol oynar ve lenfositlere antijen sunucu hücre olarak görev yapar. ATP aktiviteside rol oynayan g-spesifik granülleri 

(Birbeck’s granülleri) taşırlar.

Langerhans hücreleri, diş eti ve oral mukozada daha fazla sayıdayken, sağlıklı durumda sulkus epitelinde oldukça az görülür. Birle-

şim epitelinde çok az ya da hiç görülmez.
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46. Kliniğe başvuran dişetlerinde yaygın kanama şikayetiyle başvuran ve günde 5 adet sigara içtiğini bildiren 35 yaşındaki erkek 
hastanın klinik muayenesinde alt çenede bilateral olarak ikinci molar dişin distalinde 3mm ataşman kaybı, 4mm sondalanan cep 
derinliği ve radyografide ilgili bölgede açılı kemik defekti olduğu saptanıyor. Gömük üçüncü molar dişlerinin çekimlerinin 6 ay 
önce tamamlandığını belirten hastada 2. Molar dişin distali dışında radyografik kemik yıkımı ve ataşman kaybı gözlenmiyor. 

	 Hastanın	olası	periodontal	tanısı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Lokalize Evre I, Derece A periodontitis

B) Gingivitis

C) Generalize Evre I, Derece B periodontitis

D) Lokalize Evre I, Derece B Periodontitis

E) Generalize Evre I, Derece A periodontitis

46 – B 

Hastanın radyografisinde 2. Molar dişin distali dışındaki bölgelerde alveoler kemik yıkımı ve ataşman kaybı gözlenmemektedir. Gö-

mük 3. Molar dişlerin cerrahi çekimi sonrası 2. Molar dişin distalinde gözlenen kemik kaybı periodontal nedenle gerçekleşmemiştir. 

Hastada yaygın kanama (tüm ağızda %10’dan fazla) olduğundan ve periodontal nedenle kemik ve ataşman kaybı gözlenmediğin-

den klinik periodontal tanı gingivitis olmalıdır. 

47. 

I. Azalmış yükseklikte periodonsiyuma sahip diş ve dişlerde aşırı okluzal yüklere bağlı olarak dokularda meydana gelen 

yaralanmaya sekonder okluzal travma denir. 

II. Primer okluzal travmaya maruz kalan dişlerde travma ataşman kaybını başlatır.

III. Akut okluzal travma her zaman abse veya nekroz ile sonuçlanır.

	 Travmatik	okluzal	kuvvetlerle	ilgili	yukarıdaki	ifadelerden	hangi	doğrudur?	

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

47 – A 
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48.	 Konak-bakteri	etkileşiminde	konak	tarafını	tedavi	etmek	amacıyla	uygulanan	tedavilerle	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Non-steroid antienflamatuvar ilaçlar COX-2 yolunu inhibe ederek prostaglandin açığa çıkmasını engellerler.

B) Periostat antienzimatik etki ile MMP-8 salımını baskılar.

C) Osteoklast aktivitesini baskılayan bifosfonatlar, periodontitis tedavisinde güvenle kullanılırlar.

D) Kemik morfogenetik proteinleri cerrahi prosedür ile kullanılırlar.

E) Azalmış trombosit agregasyonuna yol açtığından ibuprofen, periodontal hastalık tedavisinde rutin olarak tercih edilmez. 

48 – C 

KONAK	MODULASYON	TEDAVİSİ

Konak modülasyonu, konak-bakteri etkileşiminin konak tarafını tedavi etmek anlamına gelir. Tedaviden çok “doku yanıtını düzenle-
mektir”. Her ne kadar konağın kendine ait savunması olsa da, çeşitli farklı ilaç ve ajanlarla konak savunması desteklenebilir. 

Periodontal hastalık, biofilm içerisindeki patojenlerle konağın etkileşimi sonucu oluşur ve patojenin zararlı etkilerine karşı oluşan 
konak cevabı ile karakterizedir. Dolayısıyla periodontal hastalıklar, konak cevabının şiddetine göre bulguların ortaya çıktığı enf-
lamatuar durumlardır. Enflamasyon her ne kadar bir konak cevabı olsa da, varlığı doku yıkımı ile sonuçlanır. Enflamatuar konak 
cevabı sonucu, periodontal hastalığın bulguları (bağ doku ataçmanı ve kemik kaybı..vb) görülür.

Sağlıklı bireylerde pro-enflamatuar/anti-enflamatuar dengesi söz konusuyken, enflamasyonla birlikte pro-enflamatuar baskınlığı 
ve enflamasyon ürünlerinin açığa çıkması söz konusudur.

KMT’nin amacı, konak cevabını modüle ederek enflamatuar cevabı düzenlemek, bozulan pro-enflamatuar/anti-enflamatuar den-
gesini sağlamak, konağa hasar verecek yıkıcı ürünlerin oluşumunu engellemek veya azaltmaktır. Bir başka deyişle KMT ile konak 
cevabı, konağı destekleyecek şekilde düzenlenir.

Bu amaçla, farklı ajanlar sistemik veya lokal olarak kullanılabilir. Kullanılan ajana göre enzim, sitokin veya prostanoidlerin seviyesi 
ile osteoblast/osteoklast fonksiyonu düzenlenir.

KMT’de	Kullanılan	Ajanlar:

I.	Sistemik	Uygulama

- Araşidonik Asit Metabolitlerini İnhibe Eden Ajanlar

- Bifosfanatlar

- Sub-Antimikrobiyal Doz Doksisiklin (SDD)

II.	Lokal	Uygulamalar

- Rejeneratif yönde konak cevabının modülasyonu (Kök hücre uygulaması, mine matrix türevleri, büyüme faktörleri, kemik mor-
fojenik proteinler, trombositten zengin fibrin lazerle biyostimulasyon)

- Anti enflamatuar uygulamalar (borik asit, lipoksin ve rezolvin uygulamaları, bitkisel ekstreler, lokal antienflamatuar ilaçlar, 
histamin reseptör antogonisti uygulamaları)

A.	Araşidonik	Asit	Metabolitlerini	İnhibe	Eden	Ajanlar

Lokal doku hasarında fosfolipaz aktivitesiyle araşidonik asit açığa çıkar ve metabolitleri doku hasarına yol açar. Araşidonik asit 
metabolitlerinin inhibisyonunda: Steroidler, NSAI ilaçlar ve Omega-3 yağ asitleri kullanılabilir.

• Steroidler, lipokortin üretimini arttırarak fosfolipazı baskılar. Aynı zamanda proenflamatuar sitokinleri de baskılayarak anti-enf-
lamatuar etki gösterir. İmmün yanıtı düzenler ancak rutin kullanıma uygun değildir.

• Omega-3 yağ asitleri (α-linoleik asit, eikosa-pentanoik asit, doksa-heksanoik asit) bitkisel ve hayvansal kaynaklı olabilir. Diyette 
ağırlık verilmesi periodontitis tedavisinde faydalıdır.

• NSAI ilaçlar, esas olarak anti-enflamatuar, analjezik ve anti-piretiktir. Araşidonik asitten siklooksijenaz yoluyla açığa çıkan 
önemli enflamasyon ürünü prostoglandini (PGE) baskılar.
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Aynı zamanda, ağrıyı azaltmak için de kullanılır. Dental amaçla kullanılan NSAI ilaçlar; salisilatlar (asprin), endomethasin, propi-

yonik asit deriveleridir (ibuprofen, naproksen.. vb). PGE üretimini bloke ederek enflamasyonu baskılar ve böylelikle osteoklast 

aktivasyonunu inhibe ederler. Ancak yan etkileri nedeniyle (GIS problemleri, azalmış trombosit agregasyonuna bağlı kanama eğili-

mi, renal ve hepatik problemler) uzun dönem kullanıma uygun değillerdir bu nedenle periodontitis tedavisinde tercih edilmezler. 

Aynı zamanda asprin dışındaki NSAI ilaçların rebound etkisi bilinmektedir. Bu nedenle ilgi local uygulama üzerine yoğunlaşmıştır.

B.	Bifosfanatlar

Sağlıklı bir erişkinde osteoblast/osteoklast - yapım/yıkım denge halindedir. Bu dengeyi bozan faktörler kemikte miktar ve kalite 

olarak patolojik değişikliklere yol açar. Bifosfanatlar, osteoklast fonksiyonunu modüle ederek kemik rezorbsiyonunu engelleyen, 

pirofosfat analoğu ajanlardır.

Genelde kırık riski olan osteopöröz hastaları, paget ve kanser hastalarının tedavisinde tercih edilir. Osteoklastik aktiviteyi inhibe 

ederek, kemiğin yeniden yapılanmasını yavaşlatırlar. Kemiğe uzun süre bağlı kalırlar bu nedenle remodelasyon hızının geri dönüşü 

oldukça geçtir. Bifosfanat kullanan hastalarda dental tedaviye başlamadan önce riskler bilinmelidir. Bifosfanat kullanımıyla kemik-

te avasküler nekroz alanları oluşumu (BRONJ/MRONJ) dental açıdan en önemli komplikasyondur. İntravenöz kullanımda risk oral 

kullanıma oranla fazladır.

C.	Sub-antimikrobiyal	doz	doksisiklin	(SDD)

Semi-sentetik türler tetrasikline göre daha yüksek anti-kollajenaz etkinliğe sahiptir. Doksisiklinin tercih edilme sebebi; etkinliği, 

güvenilirliği, hızlı sistemik absorbsiyon gücüdür. SDD, 20 mg’lık doksisiklin içeren sub-antimikrobiyal doz preparattır (Periostat) ve 

oral floraya etki etmeksizin işlev gösterir. Azalmış doz sonucu antimikrobiyal etkinliği bloke edilmiştir, anti kollajenaz özelliğinden 

faydalanmak üzere uzun dönem kullanılır (3-9 ay, 2x1). Etkinlik gösterebilmesi için minimum 3 ay kullanılmalıdır. Antimikrobiyal 

etkinliği olmadığı için, direnç gelişimi söz konusu değildir. Primer etki mekanizması; periodontal hastalıkta bağ doku hasarına 

neden olan matriks metallo proteinaz (MMP) inhibisyonudur. Fizyolojik bağ doku turn-overında işlev gören MMP’lerdense (MMP-

1); periodontal hastalıkla açığa çıkan nötrofil kaynaklı MMP’lere (MMP-8) duyarlıdır. Böylelikle fizyolojik turn-overı bozmaz. Aynı 

zamanda, kemik rezorbsiyonundan sorumlu osteoklastları da inhibe eder. Kronik periodontitis tedavisinde ScRp’e destek olarak 

kullanılmasının fayda sağladığı bilinmektedir. Bu şekilde uygulanan kombine tedavi; cerrahi olmayan periodontal tedavi için altın 

standarttır. Kronik periodontitis tedavisinde sistemik KMT uygulaması için FDA tarafından onaylanmış tek üründür.

49.	 Periodontal	 hastalık	 klinik	 risk	 değerlendirmesi	 yapılırken	 kullanılan	 parametre-kategori	 eşleştirmelerinden	 hangileri	

doğrudur?	

I. Yaş- risk belirleyicisi (determinantı)

II. Osteoporoz- risk belirteci (indikatörü)

III. Periodontitis hikayesi- risk faktörü

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III



Diş Hekimliği Klinik Bilimler / D 16 - 5

42

www.dusem.net

49 – C 

50.	 Aşağıdakilerden	hangisi	yönlendirilmiş	doku	rejenerasyonu	tekniğinde	uygulanacak	olan	membran	materyallerinin	sahip	

olması	gereken	özelliklerden	değildir?

A) Biyouyumlu olması

B) İstenmeyen hücrelerin girişini önleyebilmesi

C) Rejeneratif potansiyeli olan hücrelerin çoğalması için yeterli boşluğu sağlayabilmesi

D) Yaranın stabilizasyonunu sağlamak için dokuya iyi uyumlanabilmesi

E) Epitel ve bağ dokusu hücrelerinin geçişine izin vermesi

50 – E 

Yönlendirilmiş	doku	rejenerasyonu	tekniğinde	kullanılacak	olan	membranların	sahip	olması	gereken	özellikler:

• Biyouyumlu olmalı; iyileşmeyi bozacak ya da hastaya zarar verecek herhangi bir immün cevap, duyarlılık ya da kronik enflamas-

yona sebep olmamalı

• İstenmeyen hücre tiplerinin geçişini engellemeli

• Alveol kemiği, sement ve periodontal ligament üretimi için uygun mesafe sağlamalı

• Yaranın stabilizasyonu sağlamak için dokuya iyi uyumlanmalı

• Klinik kullanıma uygun olmalı

51.	 Baştan	ayaklara	doğru	gittikçe	artan	bir	büyüme	modeli	şeklinde	tanımlanan	sefalokaudal	büyüme	modeline	göre	sırasıy-
la,	2	aylık	fetüs,	doğum	ve	yetişkinlikte	kafanın	diğer	bölümlere	yüzdesel	oranı	aşağıdakilerden	hangisinde	verilmiştir?	

A) 18 – 35 – 60 

B) 12 – 30 – 50 

C) 50 – 30 – 12 

D) 30 – 50 – 12 

E) 60 – 35 – 18 
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51 – C  

52.

	 Şekilde	numaralar	ile	ifade	edilen	karpal	kemikler	I-II-III	sırasıyla	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?	

A) Hamatum – Trapezium – Lunate 

B) Pisiform – Trapezoid – Scaphoid 

C) Triquetrum – Trapezium – Capitate 

D) Triquetrum – Trapezoid – Scaphoid 

E) Psiform – Trapezium – Lunate 

52 – D  

53.	 Aşağıda	verilen	dentofasiyal	gelişimi	etkileyen	teratojenlerden	hangisi	suturaların	erken	kapanmasına	neden	olması	en	

olasıdır? 

A) Aspirin

B) Sigara 

C) Etil alkol 

D) Zika virüs 

E) D vitamini 
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53 – E  

54.	 Aşağıda	verilen	lateral	sefalometrik	film	analizlerinden	hangisinin	referans	düzlemi	diğerlerinden	farklıdır?	

A) Downs analizi 

B) Wits analizi 

C) Tweed analizi 

D) Harvold analizi 

E) McNamara analizi 

54 – B  

Wits analizinin referans düzlemi Okluzal düzlem iken, diğerlerinin referans düzlemi Frankfort Horizontalidir. 

55.	 Elde	edilebilmesi	 için	dişin	kronuna,	gingival	ve	oklüzal	bölgelerinden	zıt	yönlerde	kuvvet	çifti	uygulamak	gereken	diş	
hareketi	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Rotasyon 

B) Tork 

C) Tipping

D) Translasyon

E) İntrüzyon 
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55 – B  

56.

	 Şekilde	A-B-C-D	ile	gösterilen	dişlerin	ankraj	değerlerine	göre	büyükten	küçüğe	doğru	sıralaması	aşağıdakilerden	hangisin-
de	doğru	olarak	verilmiştir?	

A) A > B > C > D 

B) C > D > A > B 

C) A > C > B = D 

D) B > D > A = C 

E) D > B > A > C 

56 – D  



Diş Hekimliği Klinik Bilimler / D 16 - 5

46

www.dusem.net

57. 

 Kliniğe alt çenesinin geride olması şikayetiyle getirilen hastanın el – bilek röntgen filmi şekilde verilmiştir. Yapılan lateral 
sefalometrik analizinde ise SNA açısı 82, SNB açısı 76, SnGoGn açısı 24, IMPA açısı 86 derece bulunmuştur. 

	 Bu	sonuçlara	göre	hastaya	uygulanması	gereken	en	ideal	yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) High pull headgear tedavisine başlanmalıdır.

B) Low pull headgear tedavisine başlanmalıdır. 

C) Twin blok tedavisine başlanmalıdır. 

D) Reverse bionatör tedavisine başlanmalıdır. 

E) Tedaviye başlamak için henüz erkendir, hasta takip edilmelidir. 

57 – E  

Soruda verilen el bilek röntgeni incelendiğinde henüz hamatum çengelinin oluşmadığı görülmektedir. Sesamoid kemik de aynı 

şekilde oluşmamıştır. Hastada Hamatumda henüz bir çengel görünmemesi, prepubertal gelişim aşamasında olduğunu göster-

mektedir. Hastada tedaviye başlamak için henüz erkendir,  büyüme gelişimi takip edilerek, Sesamoid kemik de oluşmaya başladığı 

dönemde tekrar değerlendirilerek açılar aynı durumda olursa alt çene gelişim geriliğine bağlı sınıf II olgusu olduğundan twin blok 

ile tedavisine başlamak daha doğru olacaktır.  (şekilde verilen el bilek görüntüsü 9 yaşında bir hastaya aittir) 

58. 

I. Pendulum 

II. Quad helix 

III. Lip bumper 

IV. Jasper jumper 

 Yukarıda	verilen	apareylerden	hangisi	ya	da	hangileri	bir	distalizasyon	apareyidir?	

A) I ve III 

B) III ve IV

C) II ve IV 

D) I ve II 

E) II ve III 
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58 – A  

Pendulum -> Üst çenede sabit distalizasyon apareyidir. 

Quad helix -> Üst çenede sabit yavaş maksiller genişletme apareyidir, etkisi dişseldir. 

Lip bumper -> Alt çenede hem sabit hem de hareketli kullanılabilen distalizasyon apareyidir. 

Jasper Jumper -> Sabit Esnek Fonksiyonal apareydir. 

59.

I. Medial Nasal Proses

II. Lateral Nasal Proses

III. Maksiller Proses 

	 Yukarıda	verilenlerden	hangisi	ya	da	hangilerinin	birleşememesi	sonucu	dudak	yarığı	meydana	gelmektedir?	

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

59 – E

5-6. haftalarında(30-37. gün) dudaklar birleşir. Medial, lateral nasal ve maksiller proces’te bu birleşme olmazsa dudak yarığı olur. 

Medial nasal prosesler ortada altta içerde birleşemezlerse ‘’median üst dudak yarığı’’ olur. 

60. 

– Yarık damak olsun ya da olmasın yarık dudak ile ilişkili en yaygın sendromdur.

– Otozomal dominattır. İnterferon düzenleyici faktör 6 (IRF6)’daki mutasyonlar neden olur. 

– En sık görülen şekli alt dudak vermilyonunda, orta hattın her iki yanında simetrik volkan krateri görünümünde sinüslerin 
olmasıdır. 

	 Yukarıda	özellikleri	tanımlanan	sendrom	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Pierre Robin Sendromu 

B) Pfeiffer Sendromu 

C) Van der Woude Sendromu 

D) Stickler Sendromu 

E) Maksillo-facial dizostozis sendromu 
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60 – C  

61.	 Așağıdakilerden	hangisi	Pulpada	mevcut	sensitif	sinir	liflerinden	C	lifleri	için	doğrudur?

A) Myelinli sinir lifleridir.

B) Düşük seviyede uyarılabilirler

C) Hızlı impuls iletirler

D) Pulpal testlerde aktiftirler

E) Yansıyan ağrı da aktiftirler

61 – E

C fibrilleri Myelinsiz, yüksek seviyelerde uyaranlarla uyarılabilen, yavaș impuls ileten, pulpal testlerde pasif, derin yerleşimli ve 

yansıyan ağrı da aktif liflerdir.

62.	 Aşağıdakilerden	hangisi	‘Phoenix	Apse’	vakası	için	yanlıştır?

A) Spontan ağrı vardır

B) Perküsyon hassasiyeti vardır.

C) Diș testlerde devital sonuç verir 

D) Rayografide periapikal lezyon görüntüsü yoktur.

E) Soğuk hassasiyeti yoktur.

62 – D

Phoenix Apse Vakası Akut Apıkal Apse vakasıdır. Tüm Apse bulgularını içerir bununla birlikte Radyografide lezyon görüntüsü içerir.  

Aslında sessiz dönem de olan Kronik Apikal Periodontitisin Apse halinde akutlaşmasıdır.

63.	 Aşağıdakilerden	hangisi	Mine	Düğümü’	(Enamel	Knot)	bölgesi	için	yanlıştır?

A) Odontogenezisin Kep safhasında belirginleşir.

B) Epitel hücrelerinden oluşur.

C) Salgiladikları kimyasallarla hücre proliferasyonunu yönlendirir.

D) Kökün șeklini, boyutunu Mine Düğümü bölgesi belirler.

E) Tüberkül tepeleri yada insizal kenarlarda konumlanırlar.
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63 – D

Kökün seklini ve boyutlarini Hartwing epitel kını belirler. Kronun Şekli ve boyutlarını ise Mine düğümü belirler.

64.	 Dirençli	enfeksiyonlarda	izole	edilebilen	Enterecoccus	Feacalis	mikroorganizması	için	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Primer Enfeksiyonun baskın türü değildir.

B) İyi Dentin Penetrasyonu yapabilir.

C) Sıklıkla kök kanallarına Apıkal Foramen den girerek yerleşir.

D) Kemomekanik temizliğe dirençlidir.

E) Kalsiyum Hidroksite dirençlidir.

64 – C

Apikal foramen kemige açılır, bolge sterildir ve bu bolgeden herhangi bir mikroorganizma geçişi olmaz.E. Feacalis kök kanallarına 

sıklıkla karal tedavisi esnasında izolasyon sorunları nedeniyle girer.

65.	 Aşağıdakilerden	hangisi	kök	kırıklarında	kırık	parçanın	tam	repoze	edilememesi	sonucu	izlenen	ve	radyografide	kırık	parça	

kenarlarının	yuvarlanması	ile	karakterize	iyileşmedir?

A) Fibröz doku ile iyileşme

B) Granulasyon dokusu ile iyileşme

C) Bağ dokusu ile iyileşme

D) Kemik dokusu ile iyileşme

E) Sert doku ile iyileşme

65 – C

Kök kırıklarında izlenen bu tip iyileşme Bağ dokusu ile iyileşmedir.

66.	 Aşağıdakilerden	hangisi	internal	rezorpsiyonla	ilgili	yanlıştır?

A) Radyografisinde kok kanalı lezyonun içinde görülür

B) Radyografisinde yuvarlak ve radyolusent bir defekt görüntüsü vardır

C) Radyolojik incelemelerde tüp açılanması lezyonun yerinin degismesine neden olur

D) Histopatolojik incelemede Hawship lakunalari görülür.

E) Kesici dişlerde görülme sıklığı daha fazladır.

66 – C

İnternal rezorpsiyonda Radyolojik incelemelerde tüp açılanması lezyonun yerinin degismesine neden olmaz.
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67.	 Aşağıdakilerden	hangisi	kok	kanal	 tedavisinde	smear	 tabakasi	kaldirma	prosedüründe	birlikte	kullanıldığında	Sodyum	
Hipokloritin	etkinliğini	azaltmaz?

A) EDTA

B) Qmix

C) Etidronik asit

D) Oksijenli su

E) Klorheksidin

67 – C

Etidronik asit EDTA ya alternatif olarak Smear tabakasinin kaldirilmasinda NaOCl ile birlikte kullanilir ve NaOCl nin gücünü azaltmaz.

68.	 Aşağıdaki	pulpa	hastaliklarinin	elektrikli	pulpa	testine	verdikleri	cevap	sıralaması	az	akımdan	çok	akıma	doğru	aşağıdaki-

lerden	hangisidir?

I. Seröz irreversible Pulpitis

II. Pürülen irreversible Pulpitis

III. Reversible Pulpitis

A) I >II > III

B) I > III>II

C) II>I>III

D) III>II>I

E) III>I>II

68 – B

Pulpa hastaliklarinda Seröz irreversible Pulpitis,  Reversible Pulpitisten daha az akimda cevap verirken, en yuksek akim gerektiren 

Purulen Pulpitistir.

69.	 Kor	taşıyıcılı	guta	perka	kök	kanal	dolgu	teknikleri	için	hangisi	yanlıştır?

A) Alfa faz halindeki gutaperkayı kullanırlar.

B) Kor metalden yada plastikten olabilir.

C) Açık yada geniş apeksli dişlerde pat taşmasına sebep olur

D) Post yapılması düşünülen vakalarda kullanılamaz

E) Tekrarlayan tedavileri güçtür.

69 – D 

Eğer kanal dolum aşamasında post yapılması planlanırsa sadece uc kısmında guta perka içeren ve apikal kok kanalı doldurma için 

kullanılan kati kor taşıyıcı sistemler mevcuttur.



Diş Hekimliği Klinik Bilimler / D 16 - 5

51

www.dusem.net

70.	 Diș	hekimliğinde	kullanılan	gutaperkanın	içeriğinde	aşağıdakilerden	hangisi	daha	fazla	miktardadır?

A) Cami iyonomer tozları 

B) Gutaperka

C) Mumlar

D) Rezinler

E) Çinko oksit

70 – E

Diș hekimliğinde kullanılan gutaperkanın içeriği şu şekildedir. 

Cinko oksit (%59-79)

Gutta-Perka (%19-22)

Agir Metal Tuzlarl (%1-17)

Mum yada Rezin (%1-4)

71.	 Süt	dişi	kök	rezorpsiyonuyla	ilgili	hangisi	söylenemez?

A) Çürük bölgenin altındaki süt dişi kökünde hızlı rezorpsiyon gözlenir

B)  Rezorpsiyon Süt kesici ve kaninlerin köklerinin bukkal yüzeyinden başlar

C) Rezorpsiyon süt azılarda küçük azıların köklere değdikleri iç yüzeylerden başlar.

D) Rezorpsiyon gecikmesi veya hızlanmasında genetik faktörlerin etkisi olabilir

E) İltihaplı pulpa kök rezorpsiyonunu hızlandırır. 

71 – B 

SÜT	DİŞİ	KÖK	REZORPSİYON	ANOMALİLERİ

-	 Tüm	süt	dişlerinde	rezorpsiyonun	gecikmesi	veya	hızlanması

Genetik

Hipotiroidi

Konjenital sifiliz

Down sendromu

Cleidocranial dizostozis

-	 Basit	Çürüklerin	etkisi

Çürük bölgenin altındaki süt dişi kökünde hızlı rezorpsiyon.

-	 Pulpitisin	etkisi

İltihaplı pulpa kök rezorpsiyonunu hızlandırır. Rezorbsiyon kökün yalnız dış yüzeyinde değil pulpaya  bakan yüzeylerinde de başlar.

Süt kesici ve kaninlerin köklerinin LİNGUAL VEYA PALATİNAL YÜZEYİNDEN

Süt azılarda ise küçük azıların köklere değdikleri İÇ YÜZEYLERDEN rezorpsiyon başlar.
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72. Kliniğimize başvuran 15 yaşındaki hastada yapılan ağız içi muayene sonucunda süt 85 numaralı dişinin ağız içinde bulunduğu 
gözlenmiştir ve ilgili dişte mobilite izlenmemiştir ve perküsyonda metalik ses alınmıştır. 

	 Hangileri	bu	durumla	ilgili	doğru	bir	ifadedir?

I. Alttaki daimi diş germinin durumuna göre uygulanacak tedavi seçenekleri değişebilir

II. Ağız içerisinde komşu dişler okluzal seviyenin altında kalan ilgili diş üzerine devrilmiş olabilir

III. Altta daimi diş varlığında ve daimi dişin sürme yolunda bir sorun olmadığında 85 numaralı dişin çekimi gerekir

IV. Altta daimi diş varlığında ve daimi dişin sürme yolunda bir sorun olmadığında 85 numaralı diş düşme zamanına kadar 
takip edilmeli ve bu süreçte komşu dişlerin devrilmesini engellemek için paslanmaz çelik kron ile restore edilmelidir

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

72 – C 

Ankiloze	süt	dişleri 

Etiyolojisi tam bilinmez, okluzal seviyenin altında hatta sadece cuspları görülür, genelde bilateraldir. Daimi dişin sürmesini engelli-

yorsa çekilir. Karşıt dişin uzamasına neden olmadıkça alttaki dişin sürme zamanına kadar ağızda tutulmalıdır.

Hasta 15 yaşında olduğu için alttaki dişin sürmesini engellediği düşünülerek 85 numaralı dişin çekimi doğru karar olacaktır

73.	 Aşağıdakilerden	hangisi	dişlerde	görülen	durum	anomalilerinden	sayılamaz?

A) Transpozisyon

B) Heterotropi

C) Diastema

D) Deplasman

E) Geminasyon

73 – E 

DURUM	ANOMALİLERİ

Dişlerin çene konturu üzerinde normal yerlerinde sürmemeleridir

Gerçek	anomaliler	

1.	Transpozisyon:	Dişlerin yer değiştirmesi. Komşu iki dişin yer değiştirmesi. Sürekli dişleride daha sık görülür. 

2.	Ektopi:	Diş dental ark dışı sürmüş. Üst kaninin infraorbital alanda, 20 yaş diş kondilde, 

3.	Heterotropi:	Bir dişin çeneler dışında başka organda gelişmesidir. Orbita kavitesinde oluşması gibi. 

Relatif	anomaliler 

1.	Deplasman: Dişin Vestibül yada lingualde sürmesi.

2.	Enversiyon:	Dişin normal doğrultusundan tamamen ters sürmesidir. Kök ağız içinde kron alveol kemik içinde. 

3.	Diastema: Özellikle üst orta keserlerin arasında görülen aralıktır. Genetik, meziodens, odontoma, frenilumun yüksek olması 

yada hipertrofik olması, damak dudak yarığı, lateralin konik şekilli olması yada lateral eksikliği.
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74.	 Pedo-form	strip	kronların	uygulama	basamaklarıyla	ilgili	hangisi	yanlıştır?

A) Süt dişine uygun Boyutta Strip Kron Seçilmesi gerekir

B) Mezial ve Distal Yüzeylerden 1mm preparasyon yapılır

C) Bukkal yüzeyden 1 mm, lingual yüzeyden 0.5 mm preparasyon yapılır

D) Tutuculuğu artırmak için Bukkal ve lingual yüzeylerden kesim yapılması önerilmez

E) Süt dişi tüm Mine Yüzeyleri % 37‘lik ortofosforik asit ile 20 saniye pürüzlendirilir, 15 saniye yıkanır ve kurutulur. Dentin 

bonding ajanı uygulanır 

74 – D 

Klinik	uygulama	

1. Lokal anestezi yapılır. 

2. Çürük temizlenir. 

3. Mezial ve distalden 1 mm, bukkalden 1 mm, lingual’den 0.5 mm, insizalden 1-1.5 mm’lik bir preparasyon yapılır.

4. Uygun bir kron seçilerek, servikal bölgeden kron makası ile kesilerek uyumlanır. Rezinin kaçışını sağlamak için linguale bir delik açılır. 

5. Açığa çıkan dentin yüzeyi bir CaOH ile örtülür.

 6. Tüm mine yüzeyleri % 37’lik fosforik asit ile 20 saniye asitlenir, 15 saniye yıkanır ve kurutulur. 

7. Denting bonding ajanı uygulanır. 

8. Kron, hibrid kompozit rezinle doldurulur, hafif basınçla yerleştirilir. Marjinlerden taşan rezin temizlenir. Her diş 60 saniye fasiyal, 

60 saniye lingualden ışınlanarak polimerize edilir. 

9. Strip kronlar lingual yüzeyden kesilerek çıkartılır. 

10. Kronlar gerek varsa yüksek devirli elmas bir frez yardımı ile şekillendirilir, kesici kenar yükseklikleri uyumlanır. Polisajları yapılır. 

11. Son olarak 60 saniye daha ışınla polimerize edilir

75.	 Hangileri	çocuklarda	gingivitis	oluşumunu	kolaylaştıran	durumlardandır?

I. Serbest dişeti kenarı bıçak sırtı şeklinde sonlandığı için yumuşak eklentilerin toplanması kolaylaşır.

II. Ateşli hastalıklar sırasında tükürük akışının azalması

III. Pubertal dönemde görülen hormonal değişiklikler 

A) Yalnız III

B) II ve III

C) I, II ve III

D) Yalnız II

E) I ve III
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75 – B 

Çocuklarda	Gingivitisi	Kolaylaştıran	Faktörler	

- Serbest dişeti kenarı rulo şeklinde sonlandığı için yumuşak eklentilerin toplanması kolaylaşır.

- Karma dişlenme döneminde, köklerdeki rezorbsiyon ve süt dişlerindeki sallanmalar nedeniyle oluşan sivri kenarlar çiğneme 

esnasında periodonsiyumu irrite eder.

- Malpoze dişler yiyecek retansiyonuna neden olur.

- Kötü ağız hijyeni 

- Ortodontik apareyler 

- Ağız solunumu, tek taraflı çiğneme

- Çürükler

- Ateşli hastalıklar (tükürük akışı azalır) 

- Beslenme tarzı ve alışkanlıklar

- Hormonal değişiklikler (dişetinin local irritanlara cevabını etkiler)

76.	 Kalsiyum	hidroksit	için	hangisi	yanlıştır?

A) Pulpa dokusu üzerine yerleştirildiğinde koagülasyon nekrozu gerçekleşir

B) Odontoblast benzeri hücre, osteoblast ve sementoblastlar üzerinde mitojenik aktiviteyi arttıran etkisi vardır

C) İçeriğindeki kalsiyum iyonları dentin matriksinin kalsifikasyonuna katılır.

D) Yüksek alkalinite özelliği nedeniyle bakterilerin üremesini engeller

E) Partiküllerin büyük olması nedeni ile sınırlı diffüzyon özelliği vardır, bu nedenle oluşturduğu nekroz sınırlıdır

76 – C 

KALSİYUM	HİDROKSİTİN	ÖZELLİKLERİ

1.	Yüksek	alkalinite: Materyalin pH’sı 11-13 arasında olduğundan alkalen etkisi vardır. Bu etki bakterilerin üremesini engeller, aynı 

zamanda odontoblast benzeri hücrelerin farklılaşmasını, apekste osteoblast ve sementoblast hücrelerinin aktivasyonunu sağlar. 

2.	Ca	ve	OH	iyonları:	Materyalin içindeki kalsiyum iyonları sert doku oluşumunda etkili olan ATP enzimini aktive eder. Hidroksil 

iyonları ise ortamın alkalen olmasını sağlar 

3.	Damar	sistemi	üzerine	etkisi:	Enfeksiyon varlığında yada enflamasyonda damarlar genişler ve sayısı artar. Kalsiyumhidroksit 

koagülasyon nekrozu yaparak damarlanmanın azalmasını sağlar 

4.	Enzimler	üzerine	etkisi:	ATP enzimi üzerine etkisi 

5.	Bakterisid	etki:	Alkalen özellik nedeni ile bakterisid etki yapar

6.	Partikül	büyüklüğü:	Partiküllerin büyük olması nedeni ile sınırlı diffüzyon özelliği vardır, bu nedenle oluşturduğu nekroz sınırlıdır 

(1-1,5 mm) 

7.	Mitojenik	aktiviteye	etki: Odontoblast benzeri hücre, osteoblast ve sementoblastlar üzerinde mitojenik aktiviteyi arttıran etkisi 

vardır.

Oluşturulan dentin matriksinin kalsifikasyonu materyal içindeki kalsiyum iyonlarından değil kan damarlarından kaynaklanan kal-

siyum ile sağlanır
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77.	 8	yaşında	kliniğimize	gelen	hastada	yapılan	muayene	sonucu	65	ve	55	numaralı	dişlerin	çekim	nedeniyle	eksik	olduğu	

görülmüştür	bu	durumla	ilgili	olarak	hangisi	doğrudur?

I. Hareketli yer tutucu yapılabilir

II. Lingual ark apareyi yapılabilir

III. Distal shoe retainer yapılabilir

IV. Nance apareyi yapılabilir

A) I ve IV

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) Yalnız I

77 – A 

Distal Shoe Retainer Süt 2. Molar dişin daimi 1. molar dişin sürmesinden önce kaybedilirse yapılır. 

Lingual ark alt çenede kullanılan bir yer tutucudur.

Hareketli yer tutucu Birden fazla tek veya çift taraflı molar diş kayıplarında yapılabilir.

Nance apareyi üst çenede kullanılan bir sabit yer tutucudur ve bahsedilen durumda kullanılabilir.

78. Kliniğimize başvuran 3 yaşındaki hastada alınan anamnezde hastanın 1 gün önce parkta oynarken düştüğü ve 51 numaralı 

dişinde yer değişikliği olduğu söylenmiştir. Yapılan muayene sonucundaysa ilgili dişin 4 mm intrüze olduğu görülmüştür. 

	 Anlatılan	duruma	göre	hangi	tedavi	yaklaşımı	doğru	olur?

A) Diş kendiliğinden yerleşmesine bırakılmalıdır

B) Diş cerrahi olarak uygun konumuna getirilmelidir

C) Diş ortodontik olarak uygun konumuna getirilmelidir

D) Dişin 4 hafta kendiliğinden yerleşmesine izin verilmeli eğer bu süreçte bir yer değişikliği olmazsa ortodontik veya cerrahi 

olarak sürdürülmesi düşünülmelidir

E) Dişin 8 hafta kendiliğinden yerleşmesine izin verilmeli eğer bu süreçte bir yer değişikliği olmazsa ortodontik veya cerrahi 

olarak sürdürülmesi düşünülmelidir
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78 – A 

79. 7 yaşındaki hastada 85 numaralı dişine amputasyon tedavisi sırasında koronal pulpanın uzaklaştırılmasını takiben kanama 
kontrolü için sodyum hipokloritli pamuk pelet yerleştiriliyor.5 dakika boyunca kanama kontrolü yapılmaya çalışılan hastada 
kanal ağızlarındaki kanama 5 dk sonunda durmuyor ve kanamanın koyu kırmızı pulsatif olduğu görülüyor. 

	 Bu	durumda	tedavi	için	hangisi	doğru	olur?

A) 5 dk daha sodyum hipoklorit ile kanama kontrolü sağlanabilir

B) 5 dk serum fizyolojikle  kanama kontrolü sağlanabilir

C) Kök pulpası çıkarılıp süt dişi kanal tedavisi yapılmalıdır

D) Ferrik sülfat gibi kanama durdurucu bir ajan ile kanama durdurulmalıdır

E) Formakrezol ile amputasyona devam edilmelidir

79 – C 

Bu durumda kök pulpasının da enfekte olduğu düşünülerek kök kanal tedavisine başlanması gerekir
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80. 9 yaşında kliniğime gelen hasta ön dişleri arasındaki diestamadan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

	 Bu	durumla	ilgili	hangisi	yanlıştır?

A) Diestamanın nedeni anormal bir frenulum ataçmanına bağlı olabilir

B) Tedavi olarak frenektomi uygulanabilir

C) Diestamanın nedeni supernumere bir diş olabilir

D) Diestamanın nedeni genetik olabilir

E) Disestemanın nedeni lateral dişlerin eksik olması olabilir

80 – B 

Santral dişlerdeki diastema sebebinin kesin olarak labial frenilumdan kaynaklandığından emin olmak için kaninlerin çıkmasına 

kadar beklenmelidir.
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