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DİŞ HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

1. Tonsillektomi operasyonu sırasında aşağıdaki arterler-
den hangisinin seyri öncelikle dikkate alınmalıdır?

A) Arteria lingualis

B) Arteria facialis

C) Arteria carotis externa

D) Arteria sphenopalatina

E) Arteria thyroidea superior

1 – B 
Arteria facialis, mandibulanın angulus mandibula (gonion)’sı 
hizasında arteria carotis externa’dan ayrılır ve ilk olarak verdiği 
a. palatina ascendens dalı ve bundan ayrılan rami tonsillares 
dalları ile tonsilla palatina’ları besler. Gerek besleyen temel ar-
ter olması nedeniyle gerekse komşuluğu nedeniyle arteria faci-
alis tonsillektomide en sık yaralanan arterlerden biridir.

2. Aşağıdaki yapılardan hangisi vestibulum oris’de yer alır?

A) Papilla ductus parotidei B) Caruncula sublingualis

C) Foramen caecum D) Frenulum linguae

E) Tonsilla palatina

2 – A 
Vestibulum oris, dudak ve yanakların iç yüzleri ile dişlerin 
arka yüzleri arasında kalan ağzın giriş bölümüdür. Ductus pa-
rotidei üst II. molar dişe hizasında vestibulum orise açılan en 
önemli oluşumdur ayrıca gll. buccales ve gll. labiales ve gll. 
molares’lerin kanalları buraya açılır. 

3. I. N. trigeminus

 II. N. facialis

 III. N. glosssopharyngeus

 IV. N. vagus

 Yukarıda listelenen sinirlerden hangisi/hangilerinin 
özel visseral afferent aksonu vardır?

A) Yalnız I B) I-II-III

C) II-III-IV D) I-III-IV

E) Yalnız IV

3 – C 
Özel visseral afferent aksonlar tat duyusunun iletiminden so-
rumludur, n. facialis (dilin ön 2/3 ünün) n. glossopharyngeus 
(dilin arka 1/3’ünün) ve n vagus dil kökünün tat duyusunu 
alırlar.  Trigeminal sinirin özel visseral afferent aksonu yoktur. 
Sadece n. lingualis dalı içersinde chorda tympani lifleri taşınır 
ancak bu lifler n. ligualis’e ait değildir.

4. Trigonum occipitale’de derin cervical lenf nodu dissek-
siyonu sırasında n. accessorius’u kesilen hastada aşağı-
daki kaslardan hangisinde fonksiyon kaybı beklenir?

A) M. trapezius B) M. levator scapulae

C) M. thyrohyoideus D) M. rhomboideus major

E) M. genioglossus

4 – A 

N. accessorius: m. sternocleidomastoideus ve m. trapezius’u 
innerve eder.

M. levator scapulae ve m. rhomboideus major et minor:  
n. dorsalis scapulae tarafından uyarılır.

M. thyrohyoideus n. hypoglossus’la gelen C1 lifleri tarafından; 
m. genioglossus ise n. hypoglossus tarafından innerve edilir.

5. Processus pyramidalis aşağıdaki kemiklerden hangisin-
de yer alır?

A) Os ethmoidale B) Os zygomaticum

C) Mandibula D) Os sphenoidale

E) Os palatinum

5 – E 

Processus pyramidalis palatin kemikte yer alan bir oluşumdur.
Os palatinumum - sett bakfra

6. Aşağıdakilerden hangisi non synovial fibröz eklemler 
grubunda yer alır?

A) Art. humeri

B) Symphysis intervertebralis

C) Sutura palatomaxillaris

D) Artt. zygaphophysiales

E) Art. genu
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6 – C 
Non synovial fibröz eklemler: sutura, gomphosis ve syndes-
mosis tiplerini içerir.

Cranium iskeletinde yer alan tüm suturalar fibröz eklemdir. 
Artt. dentoalveolares ise gomphosis tipinde fibröz eklemler-
dendir. Vertebraların processus spinosus’ları arasında, tibia 
ve fibula arasında ve radius ile ulna’nın cisimleri arasındaki 
eklemler de syndesmosis tipi fibröz eklemlerdir.

7. Retiküler hücreler tarafından oluşturulan ve Hassall 
korpuskülleri olarak bilinen yapı aşağıdakilerin hangi-
sinde görülür?

A) Dalak B) Lenf düğümü

C) Kemik iliği D) Timus

E) Peyer plakları

7 – D 

Timus korteks ve medulladan oluşmaktadır. Medullada bol 
miktarda epiteliyal retikulum hücreleri ve timusa özgü Hassal 
korpüskülleri bulunur. Hassal korpüskülleri dejenere olmuş 
epiteliyal retikulum hücrelerinin bir araya gelmesi ile oluşur.

8. Arkus aorta aşağıdakilerin hangisinden gelişir?

A) 1. aortik ark B) 2. aortik ark

C) 3. aortik ark D) 4. aortik ark

E) 6. aortik ark

8 – D 

Her faringeal arkusun bir de damar yapısı bulunur. Bunlara 
aortik arklar denir. Aortik arklardan gelişen damarlar aşağıda-
ki tabloda gösterildiği gibidir.

Aortik ark Arter
1 Maksiller arterler
2 Hyoid ve stapedial arterler
3 Ortak karotid arter ve internal karotid arterlerin ilk parçası
4 Sol taraf Sol ortak karotid arterden sol subklavian artere kadar 

olan arkus aorta
4 Sağ taraf Sağ subklavian arterin proksimal parçaları
6 Sol taraf Sol pulmoner arter ve ductus arteriosus
6 Sağ taraf Sağ pulmoner arter

9. Uzun süre inaktif kalan bir iskelet kasının tekrarlayan 
uyarılar sonrası daha güçlü kasılması olayı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tetani B) Sumasyon

C) Rigor  D) Oksotonik kasılma

E) Treppe

9 – E 
Bir kasın uzun bir istirahat döneminden sonra kasılmaya baş-
ladığında oluşturduğu kuvvet, 10-50 sarsı sonra oluşturduğu 
kuvvetin yaklaşık yarısıdır. Yani kasılma kuvveti belli bir noktaya 
kadar giderek artar. Buna merdiven etkisi veya treppe olayı de-
nir. Bunun nedeni uzun bi inaktivasyon dönemi sonrası her aksi-
yon potansiyeli ile sitozole giren kalsiyum miktarının artmasıdır.

10. Bir kalp döngüsü sırasında ventrikül basıncındaki deği-
şimin en fazla olduğu dönem hangisidir?

A) İzovolumetrik kasılma B) Ejeksiyon

C) İzovolumetrik gevşeme D) Diastaz

E) Atrium sistolü

10 – C 
İzovolumetrik gevşeme döneminde sol ventrikül basıncı yak-
laşık 100 mmHg düşer.

11. Düşük oksijenli ortama uyum olarak bilinen aklimati-
zasyonda aşağıdakilerin hangisi olmaz?

A) Hemoglobinin oksijene afinitesi artar.

B) Akciğerlerin difüzyon kapasitesi artar.

C) Pulmoner ventilasyon derinliği artar.

D) Doku damarlanması artar.

E) 2-3 DPG miktarı artar.

11 – A 
Aklimatizasyonda olanlar:
Pulmoner ventilasyon derinliği 
artar.
Akciğerlerin difüzyon kapasite-
si artar.
Doku damarlanması artar.
Eritrosit sayısı artar.
Hemoglobin miktarı artar.

Miyoglobin, mitokondri ve si-
tokrom oksidaz artar.
2-3 DPG miktarı artar.
Hb-O2 disossiasyon eğrisi sağa 
kayar.
Hücrelerin oksijen kullanma 
yeteneği artar.
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12. T lenfositlerin yoğun olarak bulunduğu periarteriyel 
lenfatik kılıf aşağıdaki dokuların hangisinde görülür?

A) Dalak B) Timus

C) Tonsiller D) Karaciğer

E) Peyer plakları

12 – A 
Lenf folliküllerinden oluşan beyaz pulpa dalakta bulunur. Bu 
follikülleri santral arter delip geçer.  Beyaz pulpada bulunan 
santral arterin (arteria centralis) çevresinde T-Lenfositlerin 
çok yoğun olarak bulunduğu Periarteriyel Lenfatik Kılıf (PALS) 
bulunur.  Follikül içerisinde arter geçmesi sadece dalakta olur.

13. Aldosteron yokluğunda aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Hipervolemi B) Hiperpotasemi

C) Hipernatremi D) Hipokalsemi

E) Metabolik alkaloz

13 – B 
Aldosteronun böbreklerdeki etkisi sodyum ve suyu tutmak, po-
tasyum ve hidrojenin sekresyonunu sağlamaktır. Bu nedenle al-
dosteron yokluğunda potasyum atılamaz ve hiperpotasemi olur.

14. Aşağıdaki sindirim enzimlerinden hangisi inaktif form-
da salgılanır?

A) Pankreatik Lipaz B) Kolesterol esteraz

C) Fosfolipaz D) Amilaz

E) Enterokinaz

14 – C 
Mideden salgılanan pepsin, pankreastan salgılanan proteazlar 
ve yine pankreastan salgılanan fosfolipaz inaktif olarak salgı-
lanır. Pepsin midede HCl etkisiyle, diğerleri ise ince bağırsakta 
enterokinazın aktive ettiği tripsin ile etkin hale dönerler.

15. Parathormon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Böbreklerde kalsiyum emilimini arttırır.

B) Böbreklerde fosfat emilimini arttırır.

C) D vitamini yapımını arttırır.

D) Reseptörü osteoblastlar üzerindedir.

E) Paratiroid bezindeki esas hücrelerden salgılanır.

15 – B 
Paratiroid bezinin üst 2 tanesi 4. faringeal cepten köken alır-
ken, alt iki tanesi ise 3. faringeal cepten köken alır. Esas Hüc-
reler parathormon sentezleyen asidofilik hücrelerdir. Oksifil 
hücreler esas hücrelerden daha büyük ama granülsüz hücre-
lerdir. İçlerinde bol miktarda mitokondri göze çarpar. Yaşlan-
mayla beraber sayıları artar.

PTH reseptörleri osteoblastlar üzerindedir. Reseptörüne bağ-
lanınca osteoblastlardan salgılanan RANK ligand osteoklastla-
rı aktive eder.

Parathormonun Vücuttaki Etkileri
Kemiklere Etkisi Bağırsaklara Etkisi Böbreklere Etkisi
Osteoklastları 
aktive eder.
Kemik yıkılımını 
arttırır.
Kana kalsiyum ve 
fosfor salınmasını 
arttırır

Barsaklardan Kalsiyum 
emilimi arttırır. 
Bu etki D vitamini üze-
rinden indirekttir.
PTH, D vit. sentezini 
arttırır. Bu en hızlı 
etkisidir

Proksimal ve distal 
tübüllere etkili olarak 
Kalsiyum emilimini 
arttırır
Fosfat atılımını art-
tırır.

- Direk Etki -İndirek Etki -Direk Etki
 Sonuç olarak; Kan kalsiyum düzeyi artar, Fosfat düzeyi düşer

16. Aşağıdakilerden hangisi G proteinlerini fosforile ede-
rek reseptör duyarsızlaşmasına neden olur?

A) Fosfolamban B) Prestin

C) Transducin D) Beta arrestinler

E) Gustducin

16 – D 

Beta arrestinler G proteinleri fosforlayarak inhibe ederler. BA-
1/4 olarak dört tipi belirlenmiştir. BA-1 ve BA-2 beta adrenerjik 
reseptörleri duyarsızlaştırır. BA-3 ve BA-4 görmeyi inhibe eder.

17. Keton cisimlerinin sentezlerinin gerçekleştiği doku-organ 
ve katabolizmaları için aktivasyonlarında kullanılan mole-
kül aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 Organel      Molekül          

A) Karaciğer ATP

B) Kas Asetil-KoA

C) Karaciğer Süksinil-KoA

D) Beyin Asetil-KoA

E) Karaciğer Malonil - KoA

17 – C 

Karaciğer mitokondrisi yağ asit veya piruvat oksidasyonu ile 
oluşan fazla miktardaki asetil CoA’ları keton cisimciklerine çe-
virebilir. Bunlar asetoasetat, β-hidroksi bütirat ve asetondur. 
Kanla perifere taşınır ve yeniden asetil CoA’ya çevrilip TCA’ya 
girebilirler. Perifer dokular için önemli enerji kaynağıdır. Kara-
ciğer ise kullanamaz. Keton cisimlerini katabolize eden doku-
lar önce bu yapıları aktive etmek zorundadırlar. Keton cisimle-
rinin aktivasyonları için süksinil KoA kullanılır.
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18. Aşağıda verilen proteinlerden hangisi querternal yapı-
dadır?

A) Glutatyon B) AST

C) CK D) Miyoglobin

E) Pepsin

18 – C 
Seçeneklerde geçen proteinlerden sadece Kreatin kinaz 
(CK) querternal yapıdadır. Kreatin kinaz iki subunit içe-
rir: kas (M) veya beyin (B). Üç izozim vardır: MM, MB, BB 

19. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon aktarımında 
da işlev görür?

A) Vitamin B1 B) Vitamin B6

C) Vitamin D D) Vitamin B12

E) Vitamin A

19 – D 
Karbon aktarıcı olarak B12 vitamini: B12 vitamini sitoplazma-
da metil gruplarını FH4’tan homosisteine aktararak metionin 
oluşturur.

20. Bağ dokusu proteinlerinden elastinin, desmozin bağ-
larının oluşumunda görev alan enzim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Poliamin oksidaz  B) Glisin oksidaz

C) Triptofan hidroksilaz  D) Lizil oksidaz

E) Prolin oksidaz

20 – D 
Elastin, büyük kan damarları ve elastik ligamanların protei-
nidir. Glisin, alanin, valin, prolin ve lizinden zengindir. Çok az 
hidroksiprolin içerir; ve hidroksilizin içermez. % 90’ı polar ol-
mayan amino asitlerdir.
Dört ayrı elastin zincirindeki lizin kalıntıları, lizil oksidaz enzi-
mi aracılığı ile kovalent olarak bağlanarak desmosin yapısını 
oluşturur.

21. Aşağıdaki enzimlerden hangisi, glikoliz reaksiyonların-
da ATP sentezinin gerçekleştiği reaksiyonlardan birini 
katalizler?

A) Glukokinaz

B) Pirüvat kinaz

C) Aldolaz A

D) Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz

E) Trioz fosfat izomeraz

21 – B 
Substrat düzeyinde fosforilasyon: ATP eldesi için mitokondri iç 
membranında yer alan elektron transport zinciri ve oksidatif fos-
forilasyona ihtiyaç duymadan direkt ATP sentezlenmesidir. Gliko-
lizde iki reaksiyon sırasında direkt ATP sentezi yapılır. Bu noktalar:
1.Fosfogliserat kinaz
2.Pirüvat kinaz’dır.

22. Üre siklüsünde, üre molekülünün oluşumunu kataliz-
leyen enzim ve reaksiyonun lokalizasyonu hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

 Enzim                                     Reaksiyonun lokalizasyonu

A) KPS-I Mitokondri

B) KPS-II Sitoplazma

C) Arginino süksinaz Mitokondri

D) Arginaz Sitoplazma

E) Ornitin trans karbomoilaz Mitokondri

22 – D 
Üre siklüsünde üre molekülünün oluşumunu katalizleyen enzim 
arginaz ve reaksiyonun gerçekleştiği lokalizasyon sitoplazmadır.

23. Larva formunun cildi delmesiyle (penetrasyonuyla) bu-
laşan parazit hangisidir?

A) Necator americanus  B) Enterobius vermicularis 

C) Ascaris lumbricoides  D) Echinococcus granulosus 

E) Trichuris trichiura 

23 – A
Barsak nematodları (yuvarlak solucanlar) içerisinde  yer alan 
Necator americanus ve Ancylostoma duoedenale kancalı 
kurtlar olarak bilinir. Enfektif formları olan filariform larvaların 
cildi delmesi (cilde penetrasyonu) ile bulaşır. Kancalı kurtlar 
demir eksikliği anemisine neden olur.
Benzer şekilde bulaşa neden olan diğer nematod Strongloides 
stercoralis olup ,deriden filariform larvaların penetrasyonu 
ile bulaşır. Erişkin formu toprakta bulunan tek parazit Strong-
yloides stercoralis’tir. Otoinfeksiyona ve AIDS’li hastalarda 
süper infeksiyona neden olabilir. Nematodlar ve bulaş yolları 
Tablo’da gösterilmiştir.
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Nematodlar ve bulaş yolları 

Nematodlar Bulaş Enfektif 
form 

Serbest 
yaşam 
döngüsü

Enfeksiyon 
bölgesi

Tanı 

Enterobius 
vermicularis

Oral Yumurta Yok İntestinal Yumurta 

Trichuris 
trichura

Oral Yumurta Yok İntestinal Yumurta 

Askaris 
lumbricoides

Oral Yumurta Yok Akciğer Yumurta 

Kancalı 
kurtlar

Penetrasyon Flariform 
larva

Yok Akciğer Yumurta 

Stronglyoides 
stercoralis 

Penetrasyon Flariform 
larva

Var Akciğer Rabdiform 
larva

24. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi subakut in-
fektif endokarditin en sık rastlanan etkenidir?

A) Streptococcus pyogenes 

B) Staphylococcus aureus 

C) Staphylococcus saprophyticus 

D) Haemophilus influenzae 

E) Streptococcus salivarius 

24 – E 
Viridan streptokoklar (alfa hemolitik streptokoklardır) boğaz 
florasında en fazla bulunan Gram pozitif bakterilerdir. Viridans 
streptokoklar subakut bakteriyel endokarditin en sık nedenidir. 
Viridans streptokokların başlıcaları; Streptococcus (S.) mu-
tans, S.salivarius, S. mitis , S. Sobrinus, S. Sanguinis’dir. Özel-
likle S.mutans kapsül yapıdaki glikokaliksi ile diş çürüklerine 
en sık neden olan viridans streptokoktur.  Staphylococcus 
aureus  akut endokarditlerin en sık etkenidir. Staphylococ-
cus epidermidis ise özellikle slime faktör üretir, prostetik kalp 
kapaklarında gelişen endokarditin en sık etkenidir. Viridans 
streptokoklar ile pnömokokların ayrımında safrada erime ve 
optokin duyarlılığı testleri uygulanır. Pnömokoklar safrada 
erir ve optokine duyarlı iken, viridans streptokoklar safrada 
erimez ve optokine dirençlidir.  

25. Herpes virüsler ve yaptıkları hastalık eşleştirmesine 
ilişkin yanlış olan hangisidir?

 Herpesvirüs  Hastalık adı                        

A) HSV-1 Herpes labialis, stomatit 

B) HSV-2  Genital herpes, 
yenidoğanda hastalık

C) VZV Suçiçeği, zona zoster 

D) CMV  Heterofil antikor negatif 
mononükleozis sendromu

E) HHV-6 Kaposi sarkomu

25 – E
HHV-6 , Kaposi sarkomuna neden olmaz. Kaposi sarkomundan 
sorumlu olan virüs HHV-8’dir. HHV-6, yenidoğan bebeklerde  
6.hastalık (Ekzantem subitum ) etkenidir. 

CMV heterofil antikor negatif mononükleozisin en sık nedeni-
dir. Aynı zamanda transplantasyon yapılan hastalarda pnömo-
ni ve organ reddine en sık neden olan virüstür. Diğer seçenek-
lerde yer alan eşleştirmeler doğrudur.

26. Tetanoz aşısı aşağıdaki aşı gruplarından hangisinde yer 
alır?

A) Kapsüler polisakkarit B) Toksoid

C) Ölü bakteri aşısı D) Rekombinant aşı

E) Canlı bakteri aşısı 

26 – B 
Tetanoz aşısı toksoid bir aşı olup, tetanoz toksoidini (ekzotok-
sin) içerir. Tetanoz aşısı Difteri Boğmaca Tetanoz karma aşıla-
rının komponentidir.
Tetanoz aşısı erişkinlere 10 yılda bir önerilir. Pnömokok, me-
ningokok, H.influenzae ve S.typhi Vi polisakkarit aşıları ise 
kapsüler polisakkarit aşılardır. Kolera, tifo, boğmaca, şarbon 
aşıları ise ölü bakteri aşılarıdır.  BCG aşısı ve tularemi aşıları ise 
canlı attenüe bakteri aşılarıdır. 
Hepatit B aşısı ve Human Papiloma virus aşıları ise rekombi-
nant virus aşılarıdır. 

27. Isıya hassas plastik malzemeler, aspiratör parçaları ve 
biyomikroskopların sterilizasyonu için en uygun yön-
tem hangisidir?

A) %2’lik gluteraldehit

B) Kuru ısıda %160°C’de 2 saat bekletmek

C) Otoklavda 121°C’de 15 dakika tutmak

D) Etilen oksit gazı

E) Perasetik asit

27 – D  

Isıya ve buhara hassas plastik malzemeler, aspiratör parçala-
rı ve biyomikroskopların sterilizasyonunda en uygun yöntem 
etilen oksit gazı ile sterilizasyon işlemidir. Etilen oksit gazı ol-
dukça toksik ve patlayıcı bir gazdır. Bu işlme esnasında özellikli 
önlük ve bariyer malzemeler (eldiven, maske) kullanılmalıdır.

Gluteraldehit, hidrojen peroksit  ve perasetik asit ise yüksek 
düzey dezenfektan olup özellikle endoskop ve bronkoskopla-
rın dezenfeksiyonunda kullanılır.
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28. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin anti–anaerobik 
etkinliği yoktur?

A) Sefoksitin B) Klindamisin

C) Kloramfenikol D) Metronidazol

E) Aztreonam

28 – E 

Seçeneklerden aztreonam (monobaktam grubu) dar spekt-
rumlu bir beta-laktam antibiyitoktir. Gram pozitif bakteriler ve 
anaeroblara karşı etkinliği yoktur. Gram negatif bakterilere (P. 
aeruginosa, E.coli,Klebsiella vb.) etkilidir. Penisilin allerjisi du-
rumunda kullanılabilen tek beta-laktam grubu antibiyotiktir.

Benzer şekilde aminoglikoizt grubu antibiyotiklerin ( amika-
sin, gentamisin, streptomisin, netilmisin vb.) antianaerobik 
etkinlikleri yoktur. Seçeneklerde yer alan diğer antibiyotikle-
rin anaerobik etkinlikleri mevcuttur. 

29. İnflamasyonda lökositlerin endotelyal hücre yüzeyinde 
yuvarlanmasında görev alan moleküller aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Selektinler B) İntegrinler

C) IL-8 D) C5a

E) C3b

29 – A

Lökositlerin yuvarlanma hareketinde selektinler görev yap-
maktadır. Tüm selektinler C tipi lektinler

denilen karbonhidrat bağlayıcı proteinlerle ilişkili amino ter-
minaline sahip tek zincirli glikoproteinlerdir.

3 tip selektin ailesi tanımlanmıştır:

Endotelyal hücrelerde bulunan E-selektin (CD62E)

• Endotelyal hücreler ve trombositlerde bulunan P-selektin 
(CD 62P)

• Lökositlerde bulunan L-selektin (CD 62L)

Lökosit mikrovillus uçlarında bulunan L-selektin, endotelyal 
hücrelerde bulunan GlyCAM-1 (Glycan bearing

cell adhesion molecule-1) ve CD 34’e tutunur. Endotel yüzeyin-
de bulunan E-selektin ve P-selektin ise Lewis X ile ilişkili komp-
leks sialillenmiş karbonhidrat gruplarına (Sialy-Lewis X) tutunur

30. Aşağıdaki virüslerden hangisinde onkojenik transfor-
masyon izlenmez?

A) Epstein-Barr virüsü B) Human Papilloma virüsü

C) Sitomegalo virüs D) Human Herpes Virüs-8

E) Hepatit B virüsü 

30 – C

Mikrobiyal Karsinogenez
•	 HPV:  Serviks, anogenital, oral kavite ve larenks kanseri
•	 EBV:  Burkitt lenfoma, Non Hodgkin lenfoma (B hücre-

li), Hodgkin lenfoma, Nazofarenks karsinomu
•	 HTLV-1 Erişkin T Hücreli Lösemi/Lenfoma
•	 HHV-8  Kaposi sarkomu, primer efüzyon lenfoması
•	 HBV-HCV  Hepatoselüler karsinom
•	 H. pylori  Gastrik adenokarsinom, gastrik MALToma

31. Çenede sık izlenen epitetli peridontal ligament içinde-
ki odontojenik epitel artıklarından (Malassez artıkları) 
gelişen, sıklıkla 3-6. dekatlarda görülen kistik lezyon 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Odontojenik keratokist B) Radiküler kist

C) Rezidüel kist D) Dentigeröz kist

E) Foliküler kist

31 – B

Periapikal (Radiküler) Kist:Çenenin en sık kistik lezyonudur. Epi-
teli perdontal ligament içerisindeki küçük odontojenik epitelyum 
rezidülerinin  (Malassez artıkları) proliferasyonu sonucu meyda-
na gelir. Periapikal kistler nonvital dişin apeksinde lokalize kro-
nik inflamasyonlu granülasyon dokusu odaklarının oluşturduğu 
periapikal granülomdan gelişirler. Çenenin kistik lezyonlarının 
%50-75’ni meydana getirirler. 3-6. Dekat arasında sıktır. Sıklıkla 
anterior maksiler bölgede lokalizedirler. Genellikle asemptoma-
tiktir ve rutin dental radyolojik çekimlerde tesadüfen saptanırlar. 
Tanısı için nonvital dişi zorunludur. Radyolojik olarak ilişkili dişin 
çevresinde yuvarlak-oval radyolüsen alan izlenir. 

32. Aşağıdaki odontojenik tümörlerden hangisi epitelyum 
kökenli değildir?

A) Ameloblastom

B) Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör

C) Adenomatoid odontojenik tümör

D) Berrak hücreli odontojenik karsinom

E) Sementoblastom

32 – E
ODONTOJENİK TÜMÖRLERİN SINIFLANDIRMASI

•	 Epitelyal tümörler

	Ameloblastom

	Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör

	Adenomatoid odontojenik tümör

	Skuamöz odontojenik tümör

	Berrak hücreli odontojenik karsinom
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•	 Mezenkimal tümörler

	Odontojenik miksom

	Santral odontojenik fibrom

	Sementifiye fibrom

	Sementoblastom

	Periapikal sementoosseöz displazi

•	 Mikst (epitelyal ve mezenkimal) tümörler

	Ameloblastik fibrom

	Ameloblastik fibro odontoma

	Odontoma

33. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi serotonin  
re-uptake’ni selektif olarak inhibe eder?

A) Klomipramin B) Fluoksetin

C) Amitriptilin D) Moklobemid

E) Venlafaksin

33 – B 
Fluoksetin, paroksetin, sitalopram, sertralin ve fluvoksamin 
serotonin (5-HT) re-uptake’ni selektif inhibe ederler.
Venlafaksin ve duloksetin serotonin ve norepinefrin  
re-uptake’ni selektif inhibe ederler.
İmipramin, klomipramin ve amitriptilin serotonin ve norepi-
nefrin re-uptake’ni inhibe ederler.
Moklobemid, selektif MAOA inhibitörüdür.

34. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi DNA bağımlı RNA 
polimerazı inhibe eder?

A) Rifampin B) Siprofloksasin

C) Metronidazol D) Azitromisin

E) Amoksisilin

34 – A 
Rifampin
Nükleusta DNA bağımlı RNA polimerazı inhibe ederek bakte-
risid etki yapar. Beyin omurilik sıvısına yeterli düzeyde geçer. 
İmmunsupresan etkisi de vardır. 
Tüberküloz ve lepra tedavisinde en önemli ilaçlardandır. Me-
nengokok ve H.influenza tip B menenjit profilaksisi, brusella, 
lejyoner hastalığı, metisilin dirençli stafilokokal osteomyelit 
ve endokardit tedavisinde kullanılır. 
Vücut sıvılarını turuncuya boyar. Kolestatik sarılık ve hepatite 
neden olabilir. Hafif zincir proteinüri görülebilir. Myalji, trom-
bositopeni, anemi ve akut tubüler nekrozla birlikte olan inf-
luenza A benzeri bulgular (flu-like) ortaya çıkabilir. Sitokrom 
p450 enzimlerini indükleyerek kendisi dahil birçok ilacın eli-
minasyonunu hızlandırır. 

35. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır? 

A) Salmaterol ve formoterol, uzun etkili β2 agonistlerdir

B) Glukokortikoidler, bronkodilatasyon yapmaz. 

C) Kromolin, mast hücrelerini stabilize ederek histamin 
salgısını azaltır.

D) Montelukast, lökotrien reseptörlerini bloke eder.

E) Ipratropium, fosfodiesteraz enzimini inhibe eder.

35 – E 
Anti-Astmatik İlaçlar
Selektif β2 Agonistler
Adenilat siklaz aktivasyonu sonucu cAMP artışına bağlı bron-
kodilatasyon yaparlar. Salbutamol, albuterol, pirbuterol, me-
taproterenol ve terbutalin gibi kısa etkililer akut durumlarda 
kullanılabilir. Uzun etkili formaterol ve salmaterol astımın ön-
leyici tedavisinde (profilaksisinde) yararlıdır. Uzun etkili olan-
lar akut tedavide tercih edilmez. 
Metilksantinler (Teofilin / Aminofilin)
Fosfodiesteraz enzimini (bronşlarda PDE4) ve adenozin resep-
törlerini bloke ederek bronkodilatasyon yaparlar.
Antimuskarinik İlaçlar (Ipratropium / Tiotropium)
Bronşlarda bulunan asetilkolinin muskarinik reseptörlerini bloke 
ederek parasempatik sistemin bronkokonstriksiyon yapıcı etkisi-
ni önlerler ve bronkodilatasyon yaparlar. Mukosiliyer transportu 
bozmazlar. Kuvaterner amin yapısında oldukları için santral sinir 
sistemine geçemezler ve santral yan tesirlere neden olmazlar. 
Kortikosteroidler
Hava yollarına lenfosit, eozinofil ve mast hücresi infiltrasyo-
nunu inhibe ederek, bronş mukozasındaki inflamasyonu ve 
ödemi baskılayarak, bronş düz kaslarının beta reseptörlere 
duyarlılığını artırarak astım ve KOAH tedavisinde kullanılırlar. 
Bronkodilatasyon yapmazlar. 
Kromolin 
Mast hücrelerini stabilize ederek histamin salgılanmasını en-
gellerler. Bronkodilatasyon yapmazlar. Astım profilaksisinde 
kullanılırlar. Astım atağında verilmezler. 
Zileuton
5-lipooksijenazı inhibe ederek lökotrien sentezini engeller ve 
astım tedavisinde kullanılır. 
Zafirlukast / Montelukast / Pranlukast
Lökotrien reseptörlerini bloke ederek bronkodilatasyon ya-
parlar. Özellikle egzersizin ve aspirinin indüklediği astım pro-
filaksisinde oral yoldan kullanılırlar. Astımın akut tedavisinde 
kullanılmazlar. 
Omalizumab
Mast hücrelerinde bulunan IgE moleküllerinin monoklonal anti-
korudur. Alerjik astım profilaksisinde subkutan yoldan kullanılır. 
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36. Nitröz oksit (azot protoksit) ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?

A) Minimum alveoler konsantrasyonu en düşük inha-
lasyon anesteziğidir.

B) Oda sıcaklığında sıvı haldedir.

C) Zayıf anestezik olmasına karşın güçlü analjeziktir.

D) Yüksek oranda metabolize edilir.

E) Uyanma sırasında difüzyon hipoksisi riski en düşük 
inhalasyon anesteziğidir. 

36 – C 
Nitröz oksit (Azot protoksit=N2O)
Oda sıcaklığında gaz halindedir. MAK değeri en yüksek inha-
lasyon anesteziğidir. Zayıf anestezik güçlü analjeziktir. Kanda 
ve diğer dokularda yüksek oranda non-iyonize durumda oldu-
ğu için etkisi hızlı başlar ve hızlı biter. 
Uyanma sırasında oksijen açlığı (difüzyon hipoksisi) gelişir. İçeri-
sine %20 O2 eklenir. %80’lik azot protoksit hastayı uyutmaya yet-
mez. Anesteziden çıkışta hastaya oksijen solutulması gerekebilir. 
Metabolize edilmeden akciğerler yoluyla atılır. Hastada kah-
kaha ve gülme nöbetleri ile amnezi ortaya çıkabilir. B12 vita-
mini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi yapabilir. Çizgili 
kaslarda ve uterus düz kasında gevşeme yapmaz. 

37. Aşağıdakilerden hangisi pirimidin nükleotidlerinin in-
sandaki yıkım ürünlerinden biridir?

A) Üre  B) Kolesterol 

C) Beta-alanin D) Bilirübin 

E) Ürik asit

37 – C 

İnsan hücrelerinde pirimidin halkaları açılarak; beta-alanin 
ve beta-aminoizobütirat gibi daha kolay çözünen maddelere 
parçalanabilir. 

Beta-alanin’den asetil-CoA, beta-aminoizobütirat’tan ise sük-
sinil-CoA oluşabilir.

38. Protein sentez kompleksinde bulunmayan yapı hangi-
sidir?

A) mRNA B) 40 S rRNA

C) tRNA D) snRNA

E) 60 S rRNA

38 – D 

Protein sentez kompleksi şu elemanlardan oluşur: 2 ribozom 
alt ünitesi, translasyon yapılacak mRNA, aminoaçil-tRNA, 
GTP ve başlama faktörleri (3 tane IF) (ökaryotlarda ek olarak 
mRNA’nın ribozoma bağlanması sırasında harcanan bir ATP) 
dir. Önce 3 tane IF, ardından da mRNA ve fmet-tRNA ile ribo-
zom sub ünitleri birleşir.

39. Aşağıda verilen genetik hastalıklardan hangisi mendel-
yen kalıtıma uymaz?

A) Otozomal resesif B) Otozomal dominant

C) X’e bağlı resesif D) Poligenik patolojiler

E) X’e bağlı dominant

39 – D 

Poligenik (mültifaktöryel ) Patolojiler; Mendel kalıtımına uyma-
yan, birden fazla gen ya da genlere bağlı olmayan faktörlerin et-
kileri sonucu oluşan hastalıklardır. Poligenik Kalıtım Hastalıkları

Yarık damak ve damak

Nöral tüp defektleri

Diabetes mellitus

Şizofreni

Hipertansiyon

Strok

Pylor stenozu

Pes ekinovarus

40. Aşağıdaki DNA bölgelerinden hangisinin, kromozomun 
stabilizasyonunda görevi vardır?

A) Satellit DNA B) İntron 

C) Ekzon D) Promotor 

E) Telomer

40 – E 

Telomerler, kromozomların uçlarında lokalize DNA ve protein-
lerden oluşan yapılardır.

Telomeraz enzimlerince sentezlenir. Telomerler herbir repli-
kasyonda kısalmakta ve bu kısalma yaşlanma ile ilgili görül-
mektedir.
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DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK BİLİMLER TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

1. 5.nesil amalgamlarda hangi element yoktur?
A) Gümüş B) Kalay
C) Bakır D) İndiyum
E) çinko

1 – E 
Üretim tarihine göre
1. Nesil: 3 kısım Ag ve 1 kısım Sn
2. Nesil: %4 Cu ve %1’e kadar Zn 
3. Nesil: Karıştırılmış (admixed) alaşımlar
4. Nesil: Üçlü (teriary) alaşımlar: Ag Sn veya Cu eklenmiş olanlar
5. Nesil: Dörtlü alaşımlar- Ag, Sn, Cu ve İndium›dan oluşur. 
Hg ile reaksiyona girecek hemen hemen hiç Sn açıkta kalmaz.

2. Diş hekimliğinde kullanılan abrazivlerin üzerindeki kuşak 
renklerinden en az aşındırıcı özellikteki olanı hangisidir? 
A) Siyah B) Kırmızı
C) Sarı D) Yeşil
E) Beyaz

2 – E 
Diş hekimliğinde kullanılan abrazivlerin üzerindeki kuşak ne 
kadar açık renk olursa o kadar az, ne kadar koyu olursa o ka-
dar çok aşındırıcı özelliğinin olduğunu gösterir.

3. Mine ve kompozit rezin arasındaki  adezyon kuvveti 
büzülme kuvvetlerine karşı hangi düzeyde  olursa ba-
şarılı kabul edilir?
A) 10-12 MPa B) 8-10 MPa
C) 18-20 MPa D) 1-5 MPa
E) 28-38 MPa

3 – C 
Mine ve kompozit rezin arasındaki adezyon kuvveti ortalama 18-
20 MPa’dır. Bu kuvvet kompozit rezinin polimerizasyon büzülme 
kuvvetlerine karşı dişe başarılı şekilde bağlanması için yeterlidir.  

4. Adeziv sistemlerde hangisi “Primer” görevlerinden de-
ğildir?
A) Adeziv rezinin değme açısını arttırarak yayılmasını 

sağlar
B) Ortamdaki suyun uzaklaşmasını sağlar
C) Suyu seven monomerlerin dentin kanllarının içine 

girmesine izin verir
D) Dentin yüzeyinin ıslanabilirliğini arttırır
E) Dentin yüzey enerjisini arttırır

4 – A 
Primer bonding rezinin değme açısının küçülterek daha kolay 
yayılmasını sağlar. 

5. Kök çürükleri için kritik Ph hangisi olamaz?

A) 5.6 B) 5.7

C) 5.9 D) 6.2

E) 6.7

5 – E 
Kök yüzey çürükleri mineral yapısı mineden daha az olduğu için 
mineden biraz daha yüksek Ph değerlerinde çözünebilirler. (Mine 
5.5 ise sement 6 gibi). Fakat tükürk Ph sı 6.7-7.4 arasında oldu-
ğundan Kök yüzey çürükleri için kritik Ph 6.7 den küçük olmalıdır. 

6. Seconder çürüğün diğer adı nedir?

A) Rampant B) Sklerotik dentin

C) Tersiyer D) Akut 

E) Recurrent

6 – E 
Seconder çürüğün diğerbir adı recurrent çürüktür.

7. Mine yüzeyine uygulanan fosforik asidin mine prizma-
sının merkezinde çözünme olurken periferinde bir şe-
yin olmadığı tip hangisidir?

A) Tip 5 B) Tip4

C) Tip2 D) Tip 1

E) Tip 3

7 – D 
Tip 1: mine prizmasının merkezinde çözünme olurken perife-
rinde bir şey yoktur

Tip 2: Mine prizmasının periferinde çözünme varken merke-
zinde bir şey yoktur.

Tip 3: Belirgin bir görüntü yoktur. Hem diğer tiplere benzeyen 
mikromorfolojik hem de mine yapısına benzeyen görüntüler 
içerir (karışık görüntüler)

8. Adeziv sistemler içinde hangi monomer antibakteriyel 
etkiye sahiptir?

A) Bis GMA B) Udma

C) Tegdma D) MDBP

E) HEMA

8 – D 
Adeziv sistemler içinde antibakteriyel etkiye sahip tek monomer 
“MDPB” (methacryl- oyloxydodecylpyridinium bromide)’dir. 
(12-Methacryloyloxydodecyl pyridinium bromide)



Diş Hekimliği Klinik Bilimler / D 7 - 7

11

www.dusem.net

9. Işık cihazlarının gücü ne ile ölçülür?

A) Odiometre B) Barometre

C) Radyometre D) Digimetre

E) Voltmetre

9 – C 
Işık cihazlarının gücü radyometre ile ölçülür

10. Soğuk ışık verdiği kabul edilen ışık cihazı hangisidir?

A) Led B) Geleneksel Halojen

C) Plazma arc D) Argon Laser

E) Yüksek güçlü halojen

10 – A 
LED ışık cihazları diğer ışık cihazlarına göre çok düşük ısı açığa 
çıkardığından soğuk ışık veren ışık cihazı olarak kabul edilir. 

11. Yandaki şekilde alt çeneye ya-
pılan bir protez kaidesi görül-
mektedir. Ok ile işaretli noktalı 
çizgili bölgenin uzunluğunun 
kontrolü için aşağıdaki hare-
ketlerden hangisinin yaptırıl-
ması daha doğru olacaktır?

A) Yutkunma

B) Dil sağa sola hareket ettirilir

C) Dil direk öne uzatılır

D) Dil yukarı dışarı hareket ettirilir

E) Ağız yarı açtırılır
11 – C 

12. Total protezdeki yapay dişlerin oklüzal yüzey ve insizal 
kenarlarından geçen ve medyan düzleme göre antero-
posterior yöndeki eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kondil yolu eğimi B) Kompenzasyon eğrisi

C) Wilson eğrisi D) Monson eğrsi

E) Pleasure eğrisi
12 – B 

13. İlk 24 saat içerisindeki büzülmesi en az olan ölçü ma-
teryali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polivinil siloksan

B) Kondenzasyon polimerizasyon silikon

C) Polieter

D) Polisülfid

E) C tipi silikon

13 – A 

14. Mikrodalga ile sertleşen akrilik kaide materyali için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Polimerizasyon süresi 3 dakika kadar kısadır

B) Boyutsal stabilitesi iyidir

C) Mekaniksel özellikleri konvansiyonel akrilik rezinle-
re benzer

D) Maliyeti düşüktür

E) Özel plastik muflalar gerektirir

14 – D 

15. Total protez kullanan bir hastanın eğer vertikal boyu-
tu yüksek ise aşağıdaki seslerden hangisini çıkarması 
daha zor olacaktır?

A) “G” ve “K” B) “F” ve “V”

C) “B”, “M” ve “P” D) “D”, “T”, “L” ve “N”

E) “R” ve “C”

15 – C 

16. Aşağıdakilerden hangisi subgingival basamağın tercih 
edilme sebeplerinden değildir?

A) Anterior bölgede estetik gereksinim

B) Tutuculuğu arttırmak

C) Mevcut restorasyonun bitim çizgisinin subgingival 
olması

D) Çürük sınırın dişeti seviyesinin apikalinde olması

E) Diş eti sağlığını korumak

16 – E 

17. İdeal koşullar altında 12 ve 13 numaralı dişlerin eksik-
liğinde sabit protez yapmak için hangi dişler dayanak 
olarak kullanılmalıdır?

A) 11 ve 14 B) 21, 11 ve 14

C) 11, 14 ve 15 D) 21, 11, 14 ve 15

E) 22, 21, 11, 14 ve 15

17 – D 

18. Aşağıdaki durumların hangisinde kroşe kolunun tutu-
culuğu azalır?

A) Kroşenin servikal yaklaşım açısı arttıkça

B) Kroşe ucunun açı köşesine uzaklığı arttıkça

C) Kroşenin uzunluğu arttıkça

D) Kroşenin çapı arttıkça

E) Kroşe döküm tekniği ile yapılırsa

18 – C 
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19. Bir hasta çenesini sağa doğru hareket ettirdiği zaman 
mandibulada oluşan rotasyon ekseni ve bu rotasyonun 
gözlenebileceği düzlem aşağıdakilerden hangisinde en 
doğru şekilde verilmiştir?

 Rotasyon Ekseni Rotasyon düzlemi

A) Sağ kondilden geçen sagital Horizontal düzlem  
eksen

B) Sol kondilden geçen vertikal Frontal düzlem  
eksen

C) Sağ kondilden geçen vertikal Frontal düzlem  
eksen

D) Sağ kondilden geçen vertikal Horizontal düzlem 
eksen

E) Her iki kondilden geçen Sagital düzlem  
horizontal eksen

19 – D 

20. Aşağıdaki alçı tiplerinin hangisinin kalsinasyon işlemi 
otoklav ile yapılır?

A) Tip 1 B) Tip 2

C) Tip 3 D) Tip 4

E) Tip 5

20 – C 

21. Aşağıdakilerden hangisi antikuagülan tedavisi altında-
ki hasta için yanlıştır? 

A) Major cerrahi işlemler için INR sinin 2 nin altında ol-
ması gerekir

B) Cerrahiden önce alkalen fosfataz değerinin ölçülme-
si gerekir

C) Cerrahi müdahale öncesi heparin terapisine geçil-
melidir

D) Trombosit değeri 50 bin in altında olmamalıdır.

E) Protrombin zamanı uzamıştır

21 – B  
Alkalen fosfataz kemik metabozlizması hastalıklarında tercih 
edilen bir test ttir

22. Aşağıdakilerden hangisi diş çekim endikasyonlarından 
birisi değildir?

A) Çekimi Kırık hattında deplasmana neden olacak dişler

B) Ortognatik cerrahi işlemler öncesi kesi hattındaki dişler

C) Organ transpalantasyonu öncesi fokal enfeksiyon 
odağıolan dişler

D) Baş boyun enfeksiyonuna neden olan aktif enfekte 
dişler

E) Protetik planlamayı bozan dişler,

22 – A 
Eğer çekimi kırık hatlarını iyiyce birbirinden uzaklaştıracak ise 
ve enfekte deiğil ise o dişin çekimi ertelenir. D şıkkında enfek-
te diş etken diş olduğundan proflaksia altında çekimi yapılabi-
lir. B şıkkında Le fort ve sagittal ramus osteotomilerinde 20 yaş 
dişleri kesi hattına denk gelir ve istenmeyen kırıklara neden 
olabilir. 6 ay önce çekilmelidir.

23. Sinüs hastalıklarından hangisinin tablosu çok agresif 
seyreder?
A) Akut sinüzit tablosu  
B) Oraantral fistül
C) Sinüste yabancı cisim
D) Wegener granülamatöz hastalık
E) Tüberküloz

23 – D 
İçlerinde wegener granülamatöz hastalığı en agresif ve ölüm-
cül seyretme potansiyeli olanıdır.

24. Odontojenik kaynaklı kistler içinde hangisine cerrahi 
müdahale gerekmez?
A) Primordial kist
B) Radikuler kist
C) Glanduler odontojenik kist
D) Bebeklik dönemi gingival kistler
E) Dentigeröz kist

24 – D 
Epstein incileri bonn nodülleri olarak da bilinen bebeklik kist-
leri cerrahi müdahale olmadan düzelirler

25. Kondil kırıkları için hangisi doğrudur?
A) Deplase kondil kırıklarında kapalı redüksiyon ve IMF 

yeterlidir
B) Pediatrik kondil krıklarında uzun süreli MF den kaçı-

nılmalıdır
C) Ekstraoral yaklaşım gereken subkondiler kırıklarda 

endural  yaklaşım yeterlidir
D) Çoklu yüz kemikleri kırıklarında kıondillere dokunulmaz
E) Tek taraflı deplase kondil kırıklarında kırık olan taraf-

ta açık kapanış olur.
25 – B 
Çocuklarda uzun süreli IMF ankilloza neden olur. Kısa süreli 
IMF yapılır ve 3-5 günde bir eklem egzersizleri verilir. Deplase 
kondil kırıklarında açık redüksiyon gerekir. Subkondiler kırıkta 
retromandibular yaklaşım en idealidir
Kondilk kırıkları da olan panfasiyal kırıklarda en az bir kondil 
rijit fiske edilir. Tek taraflı deplase kırıklarda kırık tarafta erken 
kapanış görülür
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26. Skafosefali de hangi sütura sinoztozu görülür?

A) Tek taraflı Koronal sütüra B) Lamboid sütüra

C) Sagittal sütüra D) Metopik sütüra

E) Çift taraflı Koronal sütüra

26 – C 
Sagittal sütüra. Koronal sütüra tek taflı olursa metopik ile birlik-
te Plagiosefali olur. Metopik sütürafüzyonu trigonosefali yapar.

27. Aşağıdaki klinik durumların hangisi maksiler ilerletme 
vakalarında görülmez?

A) Üst dudak dolgunluğu artar

B) Nazo labial açı daralır

C) Paranazal bölge dolgunluğu artar

D) Üst dudak Vermilyon belirginliği artar

E) Burun ucu kalkar,

27 – B 
Nazo labial açı artarve burun ucu kalkar 

28. Aşağıdakilerden hangisi premalign lezyonlardan değildir?

A) Verrüköz lokoplaki B) Eritroplaki

C) Eritrolokoplaki D) Nekrotizan sialomataplazi

E) Proliferatif verrüközlokoplaki

28 – D 

29. Oral implantoliji uygulamalarında osseointegrasyon 
açısından en riskli kemik bölgesi hangisidir?

A) Mandibula simfiz bölgesi

B) Mandibulaparasimfiz bölgesi

C) Tüber maksillaris

D) Anterior nazal bölge inferioru

E) Mandibular molar bölge

29 – C 
Tüber maksillaris D4 kemiktir ve trabekülasyonu en azdır. Pri-
mer stabilitesi implantın en azdır.ilave işlemler gerekebilir

30. TME ile ilgili yanlış hangisidir?

A) Redüksiyonlu anterior disk deplasmanın da resipro-
kal klik alınmaz

B) Antroskopik lavaj enfekte eklemlerin tedavisinde 
kullanılmaz

C) Artrosentez işlemi açık cerrahi işlem değildir

D) Tip 4 Tam Ankiloz cerrahisinde artrosentez uygulanmaz

E) Redüksiyonsuz anterior disk deplasmanında ağız 
açılırken çene ucu hasta tarafa kayar.

30 – A 

Disk kondil birbirini redüksiyonlu disk deplasmanında yakalar 
ve resiprokal klik sesi alınır.

31. Periapikal film çekilirken aşağıdaki radyasyon çeşitle-
rinden hangisi en fazla oluşur?

A) Saçılma B) Fotoelektrik

C) Frenleme D) Karakteristik

E) Annihilasyon

31 – C 

Gelen elektronların bazıları katotdaki tungsten atomu yakı-
nından geçerken, çekirdeğin pozitif yükü nedeniyle çekirdeğe 
doğru çekilir ve yön değiştirirler, yavaşlarlar. Bu sırada elekt-
ronun kinetik enerjisi radyan enerjiye dönüşür. Buna frenleme 
radyasyonu (braking radiation-Bremsstrahlung) adı verilir. Diş 
Hekimliği’nde kullanılan röntgen makinalarının çoğunda X 
ışınları bu yolla meydana gelmektedir.

32. Baş boyun radyoterapisine bağlı olarak gelişebilecek 
en ciddi komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trismus B) Yaygın diş çürükleri

C) Mukozitis D) Osteoradyonekroz

E) Tad duyusunun kaybı

32 – D 

Işınlamadan sonra kemikte meydana gelecek en ciddi kompli-
kasyon osteoradyonekrozdur.

33. Aşağıdakilerden hangisi Garre osteomyelitinin görül-
me nedenleri arasındadır?

 I. Çürük dişler

 II. Periodontal hastalıklar

 III. Periapikal apse

 IV. Diş çekimi

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

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

E) I,II,III,IV

33 – E 

Garre osteomyelitinin sebepleri arasında; Çürük dişler, perio-
dontal hastalıklar, periodontitis, diş çekimleri, yumuşak doku 
infeksiyonları sayılabilir. Bazen de hiçbir sebebe bağlanama-
yan idiopatik olgular şeklindedir. Yapılan çalışmalarda en çok 
rastlanan etkenin alt 1. molar dişin periapikal apsesi olduğu 
belirtilmiştir.
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34. Aşağıdakilerden hangisinde oral kanser gelişme riski 
yüksektir?

 I. Eroziv liken planus
 II. Kronik periodontitis
 III. Kıllı lökoplaki
 IV. Rekkürent aftöz stomatit
 V. Submükoz fibrozis

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

C) III D) IV,V

E) I,III,V

34 – A 
Eroziv liken planus ve submuköz fibrozis haricindekiler benign 
karakterdedir.

35. ………………..’de normal trabeküler kemiğin yerini, içeri-
sinde immatur kemiğin oluşacağı  prolifere olan anor-
mal fibröz bağ dokusu alır ifadesindeki boşluğa hangisi 
gelmelidir?

A) Ossifiye fibroma B) Semento-osseöz displazi

C) Fibröz displazi D) Sementiye fibroma

E) Florid osseöz displazi

35 – C 

36. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri düz grafilerde zayıf 
sınırlı ve radyopak izlenebilir?

 I. Osteoma
 II. Eksostoz
 III. Fibröz displazi
 IV. Osteosarkom
 V. Odontoma

A) I,III B) I,IV

C) II,V D) III,V

E) III,IV

36 – E 
Fibröz displazi düz radyograflarda zayıf sınırlı ve radyopak ola-
rak izlenir.Osteosarkom ise radyolusent izlenebileceği gibi rad-
yopak veya mikst şekilde zayıf sınırlı lezyon şeklinde görülebilir.

37. Çenelere en fazla metastaz yapan kanser aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Prostat B) Meme

C) Akciğer D) Mesane

E) Troid

37 – B 
Rastlanma sırasına göre meme, böbrek, akciğer, kolon ve rek-
tum, prostat, tiroid, mide, melanom kanserlerinin metastazı-
na rastlanır.

38. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri düz grafilerde hair-
on-end(fırça) görünümü verir? 

 I. Ewing sarkom

 II. Sifiliz

 III. Caffey hastalığı

 IV. Ameloblastoma

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

C) I,III D) I,IV

E) I,II,III

38 – E 
Hair-on-end görünümü verenler

• Ewing sarkom

• Sifiliz

• İnfantil kortikal hiperostozis

• Talasemi

• Orak hücreli anemi

39. Aşağıdakilerden hangisi konik ışınlı bilgisayarlı tomografi-
nin diş hekimliğinde kullanım alanlarından birisi değildir?

A) Preoperatif implant cerrahisi

B) İnfiltratif çene lezyonları

C) Ankiloz

D) Vasküler anomaliler

E) Gömülü dişler

39 – D 

Vasküler yapılar genellikle ultrason veya MR ile incelenir.

40. Nazal kavitede yerleşmiş bir nidus etrafında tuzların 
birikmesi sonucu meydana gelen mineralize kitleye ne 
ad verilir?

A) Antrolit B) Dakriyolit

C) Sekestr D) Rinolit

E) İnvolukrum

40 – D 
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41. Ağız kokusuna yol açan faktörlerden etyolojisinde ilk sıra-
da yer alan intraoral durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız kuruluğu B) Dil kaplanması

C) Diabet D) Karsinomlar

E) Sigara kullanımı

41 – B 

Ağız kokusunun intra oral sebepleri, dil kaplanması, periodon-
tal enfeksiyonlar, dental patolojiler ve ağız kuruluğudur. Bun-
lar arasında primer etyolojik faktör dil kaplanmasıdır.

42. Aşağıdakilerden hangisi dişeti çekilme nedenlerinden 
sayılamaz?

A) Yaşlılık 

B) Hatalı fırçalama

C) Radyoterapi uygulaması

D) Hatalı diş dizilimi

E) Yüksek frenulum varlığı

42 – C 

Dişeti çekilmesinin nedenleri:

• Hatalı fırçalama

• Kalkulus oluşumu

• Hatalı diş dizilimi

• Periodontal enflamasyon

• Yüksek frenilum ve kas ataçmanları

• Yaşlılık

• Hatalı restorasyonlar

• Periodontal cerrahi sonrasında

43. Bifosfanat kullanımına bağlı osteonekroz aşağıdakiler-
den hangisi ile ifade edilir?

A) Ossefying fibroma

B) BRONJ

C) Malign melanoma

D) Osteokondroma

E) Osteosarkoma

43 – B 

Bisfosfonatların ciddi yan etkilerinden olan bisfosfonatlara 
bağlı çene osteonekrozu (BRONJ), osteoporoz tedavisinde 
bisfosfonatların yaygın kullanımı nedeniyle periodontal açı-
dan önem taşıyan bir durumdur.

44. Aşağıdaki epitel gruplarından hangisi özellikleri açısın-
dan benzerlik göstermez?

A) Papil vestibül epiteli-yapışık dişeti epiteli

B) Yanak iç yüzeyi-sulkus epiteli

C) Sert damak- serbest dişeti

D) Papil col bölgesi-birleşim epiteli

E) Serbest dişeti- sulcus epiteli

44 – E 

Yapılan gruplardaki epitel sahalarının keratinizasyon özellikleri 
benzerlik göstermektedir. Yanlış seçenekte serbest dişeti epi-
teli keratinize, sulcus epiteli ise non-keratinize epitele sahiptir.

45. Bir diş yüzeyinde 8 mm ataçman kaybı ve 1 mm dişeti 
büyümesi varlığında cep derinliği kaç mm ölçülür?

A) 7 B) 8

C) 9 D) 6

E) 11

45 – C 

Bu tabloda cep derinliği, ataçman kaybı miktarı ile dişeti bü-
yümesinin toplamıdır.

46. Sabit protetik restorasyon yapılırken, sulcus derinliği  
2 mm’den fazla ise restorasyon marjini nasıl konumlan-
dırılmalıdır?

A) Restorasyon öncesi cep eliminasyonu yapılmalıdır

B) Restorasyon marjini sulcus derinliğinin yarısına ka-
dar uzanabilir

C) Gingival marjinin hemen koronalinde konumlandı-
rılmalıdır

D) Gingival marjin tepesinden 0,5 mm apikalde sonlan-
malıdır

E) Gingival marjin tepesinden 1,5 mm apikalde sonlan-
malıdır

46 – A 

Sulcus derinliğinin 2mm’den fazla olduğu durumlarda gingi-
vektomi yapılarak cep eliminasyonu yapılmalıdır.

47. Gingivektomi uygulamasında interdental sahada hangi 
aletin kullanımı uygundur?

A) Quetin küret B) Orban bıçağı

C) Plugger  D) Kirkland

E) Cerrahi küret
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47 – B 

Gingivektomi uygulaması için tasarlanmış özel bıçaklardan inter-
dental sahada kullanım için dizayn edilen el aleti orban bıçağıdır.

48. Furkasyon defektleri sınıflamasına göre, kemik içi ce-
bin görüldüğü, hem horizontal hem vertikal kemik kay-
bı gözlenen, sondlamada furka sahasına kısmen girile-
bildiği defekt aşağıdakilerden hangisidir?

A) I B) II

C) III D) IV

E) V

48 – B 

I. Derece: Lezyonun erken dönemidir. Kemik içi periodontal 
cep olmaksızın, furkasyon sahasına uzanan horizontal kemik 
kaybı mevcuttur. Radyografik bulgu yoktur.

II. Derece: Kemik içi cep vardır. Furkasyonun bir veya daha faz-
la yüzeyinde, hem horizontal hem vertical yönde kemik kaybı 
mevcuttur. Sondlamada furkaya kısmen girilir. Radyografide 
belirgin kemik kaybı izlenebilir.

III. Derece: İnterradiküler kemik tümüyle yıkılmıştır. Sond fur-
kanın bir tarafından girip öbür tarafından çıkar. Radyografide 
furkasyon bölgesi tamamen radyolusenttir.

IV. Derece: Ataçman kaybı ve dişeti çekilmesi, furkasyon böl-
gesini klinik olarak görülebilir hale getirmiştir.

49. Aşağıdakilerden hangisi yalancı dişeti büyümesine ör-
nektir?

A) Lökoplazi

B) Gingival kist

C) C vitamini eksikliğine bağlı dişeti büyümesi

D) Antiepileptik kullanımına bağlı dişeti büyümesi

E) Ekzostos varlığı

49 – E 

Ekzostos, anormal kemik çıkıntılarına verilen isimdir ve yerleş-
tiği bölgedeki kabarık görünüm nedeniyle dişeti büyümesi gibi 
görüntü verebilir. Bu durum, yalancı dişeti büyümesine örnektir.

50. Aşağıdaki sistemik durumların hangisinde sement ka-
lınlığında artış (hipersementoz) görülebilir?

A) Guatr B) Diabet

C) KOAH D) Böbrek transplantasyonu

E) Troid

50 – A 

Hipersementoz sement kalınlığındaki artıştır. Bazı hastalıkla-
rın karakteristiğinde mevcuttur (Paget hastalığı, acromegaly, 
arthiritis, calsinosis, rheumatic fever, guatr).

51. Aşağıdaki malokluzyonlardan hangisinde çekimli teda-
vi endikedir?

A) Sınıf 1 hafif çapraşıklık B) Sınıf 2 bölüm 1 

C) Sınıf 2 bölüm 2 D) Deepbite

E) Sınıf 3

51 – B 

Çekimli tedavi yapıldığında üst ve alt keserler dikleşir ve retrak-
te olur. Bu durum derin örtülü kapanışı arttırır. Diş çekimi, aynı 
zamanda vertikal yüz yüksekliğini azaltıcı etki de gösterdiğin-
den, konkav profil yapılı, derin örtülü kapanış ve horizontal yön 
büyüme özellikleri olan sınıf 2 bölüm 2 ve sınıf 3 malokluzyonlu 
hastalarda kontrendikedir. Büyüme yönü vertikal olan sınıf 2 
bölüm 1 malokluzyonda diş çekimli tedavi yapılabilir. 

52. Aşağıdaki sefalometrik ölçümlerden hangisi büyüme 
yönünü gösteren açılardan biri değildir?

A) GoGnSN B) FMA

C) Y-aksı açısı D) Saddle açısı

E) Posterior açılar toplamı

52 – D 

Sefalometrik analizlerde bireyin büyüme yönü  GoGNSN, 
FMA, Y büyüme aksı ve posterior açılar toplamı ile değerlen-
dirilir. Saddle açısı kondil konumunu gösteren bir açıdır.

53. Aşağıdaki diş hareketlerin hangisinde relapsa en sıklık-
la karşılaşılmaktadır?

A) Paralel hareket B) i ntrüzyon hareketi

C) Ekstrüzyon hareketi D) Eğilme

E) Rotasyon

53 – E 

Rotasyon hareketi dişin uzun aksı çevresindeki dönme hareketi-
dir. Rotasyonun düzelmesi için kuvvet çifti uygulanması gerekir. 
Düzeltilen rotasyonlarda dişeti fibrillerinin gerilimine bağlı olarak 
relaps çok ve çabuk olur. O yüzden tedavi sonunda suprakrestal 
fiberetomi ve sonrasında da daimi retansiyon yapılmalıdır.
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54. Aşağıdakilerden hangisi high-angle büyüme yönüne 
sahip bir bireyin yüz yapısını tanımlar? 

A) Doligofasiyal yüz tipi

B) Brakifasiyal yüz tipi

C) Konveks profil

D) Üçgen ark formu

E) Parabolik ark formu

54 – A 
Dolikosfasiyal bireyler high-angle büyüme modeli için kullanı-
lır; yüz yüksekliği artmış bireylerdir ve ark formları  üçgendir. 
Low angle bireyler brakifasiyal yüz tipine sahip bireylerdir. Bu 
tip bireylerin ön yüz yükseklikleri azalmıştır, profil konkav ve 
ark formu karedir. Mezofasiyal bireyler normal yüz yapısına 
sahip bireyleridir ve ark formu  genelde paraboliktir. 

55. Aşağıdaki fonksiyonel apareylerden hangisi karma diş-
lenme döneminde tercih edilmez?

A) Bionator B) Forcus

C) Twin block D) Monoblock

E) Frankel

55 –B 
Hareketli fonksiyonel apareyler pubertal atılım öncesinde, 
karma dentisyon veya daimi dentisyonda kullanılabilirler. For-
cus gibi sabit fonksiyonel aparey ise dentisyonu tamamlanmış 
yani daimi dişlenmenin olduğu hastalarda en etkili uygulana-
bildiği için daimi dentisyonda kullanılır.

56. Postnatal dönemde yüz yapısında en az büyüme hangi 
yönde görülür?

A) Sagital yönde B) Vertikal yönde

C) Transversal yönde D) Ventral yönde

E) Kaudal yönde

56 – A 
Yüzün büyümesi 20-22 yaşlarına kadar devam eder ve en az 
büyüme sagital yönde görülür. 

57. Aşağıdaki röntgenlerden hangisi el-bilek grafisi olmadığında 
büyüme ve gelişimin değerlendirilmesinde kullanılır?

A) Lateral sefalometrik filmler

B) Posteroanterior filmler

C) Oklüzal filmler

D) Periapikal filmler

E) Panoramik filmler

57 – A 

El-bilek grafilerinin olmadığı durumlarda lateral sefalometrik gö-
rüntülerde izlenebilen servikal vertebralar, morfolojik yapılarına 
göre büyüme ve gelişimin değerlendirilmesinde kullanılabilir

58. Postnatal dönemde kafa kaidesinin büyümesinden so-
rumlu siokondrosis aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntersfenoidal sinkondrosis

B) Sfenoetmoidal sinkondrosis

C) Sfenotemporal sinkondrosis

D) Interoksipital sinkondrosis

E) Sfenooksipital sinkondrosis

58 – E 

Sfenooksipital sinkondrosis kafa kaidesinin postnatal dönem-
de hem vertikal hem de lateral yön büyümesinden sorumlu 
olup, aynı zamanda en geç kapanan sinkondrosisdir.

59. Rapid palatal ekspansiyon sonrası aşağıdaki sefalomet-
rik noktalardan hangisi etkilenir?

A) A noktası 1-2 mm anteriore taşınır.

B) A noktası 1-2 mm posteriore taşınır.

C) ANS noktası 1-2 mm anteriore taşınır. 

D) PNS noktası 1-2 mm anteriore taşınır.

E) B noktası 1-2 mm anteriore taşınır.

59 – A 

Rapid palatal ekspansiyon ile A noktası yani spina nazalis an-
teriorun altında kalan kemik konkavitesinin en derin noktası 
1-2 mm öne taşınır.

60. On dört yaşında ağız solunumu yapası bir hastanın kli-
nik muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi göz-
lenmez?

A) Ön yüz yüksekliğinde artış

B) Profil konkavitesinde artış

C) Maksiller darlık

D) Mandibulanın posterior rotasyonu

E) Maksiller molarlarda uzama

60 – B 

Ağız solunumu nedeniyle dil aşağıda konumlanır, maksillada 
darlık oluşur ve mandibula posterior rotasyon yapar bunu 
sonucunda yüz yüksekliği de artar. Hasta konveks bir profile 
sahip olur.
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61. Aşağıdakilerden hangisi radyografide Lamina Duranın 
izlenmediği ve patolojik olmayan durumlardandır? 

A) Kondensing Osteitis 

B) Fonksiyonsuz dişler 

C) Skleroderma

D) Periodontal hastalık

E) Raşitizm

61 – B 

Fonksiyon görmeyen dişlerde herhangi bir patoloji olmadan 
da Lamina Dura kayıpları izlenebilir.

62. Aşağıdakilerden hangisi kök kanal tedavisinde kullanı-
lan Ni-Ti enstrümanların ‘Süper Elastisite’ özelliğinin 
ortaya çıkmasında etkili faktörlerdendir?

A) Enstrümanın belirli bir dereceye kadar soğutulması

B) Enstrümanın makro düzeyde form değişimi

C) Enstrümanın moleküler seviyede kristal form değişimi

D) Enstrümanın gereken tork değerlerinde kullanılması

E) Enstrümanın üretici tavsiyelerine uygun kullanılması

62 – C 

Ni-Ti alaşımın süper elastisite özelliğinin ortaya çıkabilmesinde 
alaşımın zorlama altında moleküler seviyede(mikro seviyede) 
form değişimi etkilidir. Alaşımın Austenitik dizilimde olan mole-
külleri, kuvvet uygulanması ile birlikte ‘Martensitik’ forma geçer 
bu da enstrümanın elastisite göstermesinde kritik önem taşır.

63. Aşağıdakilerden hangisi Pulpanın bir bölümünde olu-
şan granülasyon dokusunun büyümesi ve Pulpa odası 
dışına çıkması ve kanamaya eğilimin artması ile karak-
terize Kronik Pulpa İltihabıdır? 

A) İrreversible Pulpitis B) Kapalı Pulpitis

C) Hiper Plastik pulpitis D) Ülseröz Pulpitis

E) Fibrotik Pulpitis

63 – C 

Düşük seviyeli iritasyonla birlikte, genç hasta ve bazen apeksi 
tam kapanmamış dişlerde Pulpa odasının tavanı açıldığında, 
pulpa bir granülasyon dokusu oluşturarak kavitenin sınırların-
dan dışarı taşar. Karnıbahar görünümünde ve aşırı kanamalı 
hale gelmiş olan Pulpa dokusu, Kronik inflamasyonun belirti-
lerini gösterir. Bu kronik pulpa patolojisine, Hiperplastik pul-
pitis, Granülamatöz Pulpitis yada yaygın ismi ile pulpa polibi 
denir. 

64. Aşağıdakilerden hangisi Kök Kanal tedavisinde kullanı-
labilen el enstrümanlarının ISO tarafından belirlenmiş 
standart uzunluk değerlerindendir?

A) 20mm B) 21mm

C) 22mm D) 23mm

E) 24 mm

64 – B 

ISO standartları ıle belirlenmiş el egesi uzunlukları; 21(kısa), 
25(normal) ve 31(uzun) mm’dir. 

65. Aşağıdaki hücre gruplarından hangileri, epiteldeki Lan-
gerhans hücrelerinin fonksiyonunu pulpa içerisinde 
üstlenmiştir?

A) Mast hücreleri B) Rezerv hücreleri

C) Pluripotent hücreler D) Dendritik hücreler

E) Dentinoklast hücreleri

65 – D 

Dendritik hucreleri odontoblastların arasına yerleşmiş ‘Anti-
jen Sunan Hücreler’dir. Bu hücrelerin ciltte karşılığı Langer-
hans hücreleridir.  

66. Aşağıdakilerden hangisi dentin içeriğinde yer almaz?

A) Lipitler B) Proteinler

C) Proteoglikanlar D) Büyüme faktörleri

E) Asit mukopolisakkaritler

66 – E

Asit mukopolisakkaritler pulpanın ana maddesinin içeriğini 
oluşturur.

67. Aşağıdakilerden hangisi guta-perka kök kanal dolgu 
maddesi için doğrudur?

A) İçeriğindeki ana madde Isonandra ağacının özüdür.

B) Doğal hali Beta fazindadir.

C) Ticari hali Alfa fazindadir.

D) Sterilizasyonunda otoklav kullanilabilir.

E) Ağırlıkça büyük oranda Çinko Oksit içermektedir.

67 – E

Guta-perka çubuklari ağırlıkça büyük oranda Çinko oksit içe-
rirler. Doğal hali Alfa ticari hali Beta fazindadir. Isili sistemlerle 
steril edilmezler.
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68. “ ..................fazi, kok kanalinin primer enfeksiyonun da 
gangrene özgü kokunun belirginlestiği fazdır”

 Yukarıdaki paragrafta boşluğa en uygun yazılabilecek 
terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glikolipit fermantasyonu

B) Protein fermantasyonu

C) Karbonhidrat fermantasyonu

D) Fosfolipaz fermantasyonu

E) Kollojen fermantasyonu

68 – B 

Pulpanin mikrobiyal işgalinin son evresi protein fermantasyo-
nu evresidir. Mikroorganizmalar proteinleri parçalar ve kulla-
nır, açığa çıkan artık ürünler kötü kokuludur.

69. Aşağıdakilerden hangisi kök kanal tedavisinde kullanı-
lan ‘Cam iyonomer esaslı ‘patlar için yanlıştır?

A) Doku irritasyonu az ve toksisitesi düşüktür

B) Adezyon özelliği iyidir.

C) Kullanılan ek bağlayıcı sistemler ile (bonding ajanlar) 
yüksek düzeyde dentine kimyasal bağlanma sağlanır.

D) Çalışma süresi kısadır.

E) Tekrarlayan tedavilerde sökümü zordur.

69 – C 

Cam iyonomer  esaslı patlar dentine bağlanmak için, ek bir 
bağlayıcı ajana ihtiyaç duymazlar.

70. Aşağıdakilerden hangisi ‘external inflamatuar kök rezorp-
siyonu’ ile ilgili olduğu düşünülen faktörlerden değildir?

A) Nekrotik Pulpa varlığı

B) Bakteri mevcudiyeti

C) Periodondal ligamentte nekroz

D) Predentinin kaybolması

E) Bakteri yada nekrotik doku içeren ekspose dentin 
tübülleri

70 – D 

Predentinin kaybolması, internal rezorpsiyonda görülen his-
tolojik bir bulgudur. 

71. İntrauterin 11-12 haftada dış ve iç mine epitelinin ayrıl-
dığı, stratum intermediumun stellat retikülareye farklı-
laştığı diş gelişim evresi hangisidir?

A) Apozisyon  B) Başlangıç

C) Tomurcuk D) Şapka

E) Çan 

71 – E 
Çan –histo ve morfodiferansiyasyon safhası 11-12 hafta-
da  oluşur,mine organı dış mine epiteli ve iç mine epiteline 
ayrılır,stratum intermedium  filtre görevi görecek olan  stellat 
retikülareye dönüşür. Bu safhada dişin kronunu oluşturacak 
hücreler son boyut ve şeklini alır.

72. Çocuk hastalarda koruyucu dişhekimliği kemoprofilak-
si uygulaması için 10 yaşında olan yüksek çürük aktivi-
tesine sahip bir hastaya yapılacak tedavi hangisidir?

A) % 0.2 Flor gargarası + Florlu süt kullanımı

B) % 0,2 Klorheksidin Gargara 3 hafta  + % 0,05 Flor 
gargara 

C) % 0.2 Klor heksidin gargara + 1450 ppm florlu macun

D) % 2-4 ml  sodyum  florür jel + haftalık % 0.2  florür 
gargara

E) 0.3-0.5  ml Flor cila + 1450 ppm florlü macun

72 – B 
Kemoprofilaksi uygulaması çürük aktivitesi yüksek bireylerde  
sadece flor tedavisi ile s. Mutans kontrol altına alınamaz bu 
nedenle % 0.2  klorheksidin gargara 3 hafta süreyle  günde 2 
defa kullanılır s.mutans düzeyi düşürülür sonrada % 0.05 flor 
gargara ya klorheksidin gargara ile ardıardına yada klor heksi-
din gargara uygulaması bittikden sonra uygulanır.

73. Çocuk hastalarda ağız floralarında erken dönemde ilk 
yaş öncesi ve ilk yaş sonrası en yoğun olarak tespit edi-
len çürük nedeni mikroorganizmalar sırasıyla hangi se-
çenekde doğrudur?

A) S.Mutans – S.Salivarius

B) S.Mutans – S. Sanguis

C) S. Sanguis – S.Mutans 

D) S. Salivarius – S.Mutans

E) S.Mitis – S.Salivarius

73 – C 
Annenin florasında doğum öncesinde s.salivarius ve s.mitis izo-
le edilir, Çocukda ise ilk yaşın ortalarında (6 ay-ilk diş sürerken), 
s.sanguis  (ilk yaş sonları) ve  s.mutans (ilk yaştan sonra) izole edilir.
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74. Yedi yaşında üst çenede süt  ikinci azılarını çürük ne-
deniyle kaybetmiş hastaya hangi tip yer tutucu uygula-
ması yanlıştır? 

A) Çift tarafa bant-loop

B) Hareketli yer tutucu

C) Çift tarafa distal shoe retainer

D) Trans palatal ark

E) Nance aparey

74 – C 
Çocuk 7 yaşında olduğundan daimi  birinci azıları çıkmıştır 
onun için distal shoe retainer yapılamaz 

75. Sekiz yaşında olan bir çocuk hastada süt  ikinci molar 
dişlerin çekim endikasyonu için yanlış olan seçenek 
hangisidir? 

A) Konservatif tedavi yapılamayacak kadar harabiyet

B) Bifurkasyoda 1/3 den fazla radyolosensi

C) Ortodontik amaç

D) Alttaki daimi dişin erüpsiyonunu hızlandırmak

E) Kırık hattında yer alma

75 – D 
Hasta 8 yaşında olduğu için  süt azıların altındaki premolarlar 
10 – 11 yaş civarında erüpsiyona başlarlar onun için erken bir 
dönemde  süt azıların çekim endikasyonu yanlışdır.

76. Pulpotomi tedavilerinde aşağıdakilerden hangisi devi-
talize edici etki gösterir?

A) Çinkooksit öjenöl 

B) Ferrik sülfat

C) Zenginleştirilmiş kollogen

D) Gluteraldehit

E) Lazer

76 – E 
Pulpotomi tedavilerinin taşıdığı amaçlara göre sınıflandırılmasın-
da devitalize edici ajanlar formokrezol,elektrocerrahi ve lazer dir.  
Diğer ajanlar ise  koruyucu ve rejeneratif uygulamalardır.

77. Periodontal dokularda yer değiştirme yaratmayan, 
perküsyonda hafif hassasiyet gösteren, dişde hafif mo-
bilite ve dişetinde sızıntı şeklinde kanama bulguları ile 
görülen travmatik yaralanma tanısı hangisidir?

A) Sarsılma B) Gevşeme

C) 3 mm’den az uzama D) Lateral lüksasyon

E) 1-2 mm gömülme 

77 – B 

Gevşeme (sublüksasyon) da klinik olarak perküsyonda hassa-
siyet, hafif mobilite ve dişeti kenarından sızıntı şeklinde kana-
ma görülür, röntgende değişiklik yoktur.

78. Aşağıdakilerden hangisi yüksek enfeksiyöz endokardit 
grubundandır?

A) Kompleks siyanotik kongenital kalp rahatsızlığı

B) Kalp kapağı disfonksiyonu

C) Hipertrofik kardiyomyopati

D) Mitral kapak prolapsı

E) Pıhtılaşma bozukluğu

78 – A 

Enfeksiyöz endokardit  risk grupları arasında yüksek risk grubu 
olanlar önceden geçirilmiş enfeksiyöz  endokardi, kompleks 
siyanotik konjenital kalp hastalıkları,prostetik kardiyak kapak-
lar ve cerrahi olarak birleştirilen sistemik pulmoner şantlar dır.

79. Eller, ayaklar, yüz ve kemik dokularda büyüme, seste ka-
lınlaşma, Class 3 malokluzyon ile karakterize daha sıklık-
la yetişkinlerde görülen endokrin bozukluğu hangisidir?

A) Kretinizm B) Jüvenil miksödem

C) Fibröz displazi D) Akromegali

E) Cushing

79 – D 

Endokrin bozukluklardan hipofiz bezinin fazla salgılama yapma-
sına bağlı gelişen Akromegali (yetişkin hiperpitüitarizm) de El, 
ayak, yüz, yumuşak ve kemik dokularında büyüme, dilde geniş-
leme ve papiller hipertrofisi, Seste kalınlaşma, sınıf III malokluz-
yon, Sement birikimi ve Periodontal problemler görülür.

80. Dokuz aylık bir çocuğun ağzında hangi diş grupları gö-
rülür?

A) Süt I ve II B) Süt I,II ve III

C) Süt I ve III D) Süt I,II ve IV

E) Süt I, II ve V

80 – A 

Süt dişleri sürme yaşları 6-10 ay süt orta kesiciler (I ler) ve  
8 -12 aylarda süt  yan kesiciler ( II ler ) sürer 9 aylık bir çocukda  
süt orta ve yan kesicilerin sürmesi beklenir.


