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                                         TLT I ve II. Öğretim                           28 Kasım 2017 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı 

‘Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları-I’ Dersi İçin 
MİKROBİYOLOJİ 

(Bakteriyoloji, İmmünoseroloji, Mikoloji, Viroloji) 
YAZILI SINAVI SORULARI 

 

Sevgili Öğrenciler; 
     KSHMYO Yarıyıl Sonu Sınav programıyla duyurulacak sınav gününde yapılacak yazılı sınavında her 

öğretim elemanı “rastgele”  bir soru soracak ve sınav 3 sorudan oluşacaktır. Konuların kapsamı 

nedeniyle sınav soruları % 40 Mikrobiyoloji (Bakteriyoloji, İmmünoseroloji, Mikoloji, Viroloji), %40 
Hematoloji/Biyokimya ve % 20 Genel Laboratuvar Bilgisini içerecek şekilde ağırlandırılacaktır. 

BAŞARI NOTU: Bu sınavdan alacağınız toplam notun % 60’ı ile aynı gün ayrıca yapılacak olan ve 

Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları-I konularını içeren Test sınavı notunuzun %40’nın toplamı sizin 

Uygulama-I dersinizin başarı notu olacaktır.                                                                                                                             

Ders konularına hazırlanırken bu değerlendirmeyi unutmayınız. 

SINAV SORULARI 
 

1) Tularemi Nasıl bir hastalıktır? Tanımlayınız. Laboratuvar tanı için gerekli materyal neler 
gönderilmelidir? Açıklayınız.  

Türkiye açısından önemli zoonotik hastalıklara örnekler veriniz ve herhangi bir hastalığın 
epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
2) EHEC (Enterohemorajik E. coli) hastalık olgularında hangi materyal Laboratuvar tanı için 

gereklidir? Kültürel incelemede hangi besiyerleri kullanılır?  Açıklayınız.  
Türkiye’de bildirimi zorunlu Bakteriyel Grup D Hastalıklar’a örnekler veriniz ve bu gruptaki 
herhangi bir hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
3) Yüzeyel  (Dermal) mikozis olgularında Mikoloji laboratuvarında tüy, tırnak ve keratinize doku 

hastalık örnekleri nasıl işlenmelidir? Açıklayınız. 
Yüzeyel mikozis olgularında hastalık örneklerinin mikroskobik incelemesi nasıl yapılır? 
Anlatınız. 

 
4) Tıbbi terminolojide Akut Viral Hepatit ne demektir? Tanımlayınız. 

Türkiye’de bildirimi zorunlu Viral Grup A Hastalıklara örnekler veriniz ve bu gruptaki herhangi 
bir hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
5) Türkiye’de bildirimi zorunlu Viral Grup A Hastalıklar hangileridir? Sayınız.  

Kuduz hastalığının Laboratuvar tanısı, etiyolojisi ve epidemiyolojisi hakkında kısa bilgi veriniz.  
 
6) İnsanlarda Paratifo enfeksiyon hastalığında hangi kültür yöntemleri kullanılır? Örneklerle 

açıklayınız.   
Türkiye’de bildirimi zorunlu Bakteriyel Grup C Hastalıklara örnekler veriniz ve bu gruptaki 
herhangi bir hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 
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7) Mikrobiyolojik veya Mikolojik kullanımda Yaş preparat ne demektir? Tanımlayınız. 

Mikrobiyolojik-Mikolojik incelemelerde hangi durumlarda Yaş preparat kullanılır? Örneklerle 
açıklayız. 

 
8)  İmmunoglobulin ne demektir? Tanımlayınız ve altgruplarını açıklayınız. Akut enfeksiyonlarda 

hangi İmmünoglobulinler, kronik enfeksiyonlarda hangi İmmünoglobulinler tanısal öneme 
sahiptir?  Nedenlerini örneklerle açıklayınız. 

 
9) Bruselloz Nasıl bir hastalıktır?  Özelliklerini kısaca tanımlayınız.  

Patojen Brucella türlerini sayarak, Laboratuvar tanı için gerekli materyal hakkında bilgi veriniz 
ve bu hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
10) ###Sağlık hizmetlerinde “Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalığı” ne demektir? Tanımlayınız. 

Türkiye’de özellikle son 15 yılda görülmüş (tanımlanmış) Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıklarına 
örnekler vererek, herhangi birinin epidemiyolojik yansımalarını yazınız. 

 
11)  Şarbon (Antraks) hastalığının sık rastlanan deri formunda (papülden veziküler evreye kadar 

gelişen, ortası çökük, siyah kabuklu, hafif veya belirgin bir ödem görülen)  hastadan alınan 
Vesiküler sıvı/Eskar sürüntüsü örnekleri laboratuvarda nasıl işlenmelidir? Örnekler hangi 
besiyerlerine ekilmelidir? Nedenlerini yazınız. 

 
12) Mikrobiyolojik anlamda Vektör ne demektir? Tanımlayınız.  

Türkiye açısından önemli Vektörlerle Bulaşan Hastalıklara örnekler veriniz ve bu gruptaki 
herhangi bir hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
13) Türkiye’de Viroloji laboratuvarında çalışan bir Tıbbi Laboratuvar Teknikeri hangi Yeniçıkan 

Viral hastalıklar yönünden bilgilerini yenilemelidir?  Örneklerle açıklayınız. 
 

14) Mikrobiyolojik anlamda Kimyasal fiksasyon ne demektir? Tanımlayınız. Laboratuvar tanısında, 
hangi durumlarda veya hangi hastalıkların tanısında özellikle kullanılır? Örneklendiriniz. 
Bruselloz hastalığının epidemiyolojisi hakkında bilgi veriniz. 

 
15) ###Sağlık hizmetlerinde “Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıkları” ne demektir? Tanımlayınız. 

Türkiye’de son 10 yılda  (2006-2016) görülen Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıklarına örnekler 
veriniz ve en son bildirimi yapılan 2 hastalığın adını ve etkenlerini yazınız. 

 
16) Tıbbi Laboratuvar hizmetlerinde hangi Fiksatör maddeler, hangi laboratuvarda ve hangi 

Fiksasyon işlemlerinde/ yöntemlerinde ne amaçlarla kullanılır?  Açıklayınız. Türkiye’de bildirimi 
zorunlu Grup C Hastalıklar’dan Chikungunya Ateşi (CHIKF) hakkında özlü bilgi veriniz. 

 
17) Mikroaerofilik ortam ne demektir? Tanımlayınız.  Gastritli, peptik ülserli hastadan alınan mide 

içeriği veya mide biyopsi materyali hangi besiyerlerine ekilmelidir? Nedenlerini açıklayınız? 
Zoonotik Kampilobakterlerin epidemiyoloji hakkında özlü bilgi beriniz. 

 
18) **Sağlık hizmetlerinde “Bildirimi zorunlu hastalık” ne demektir? Tanımlayınız. Türkiye’de 

bildirimi zorunlu Bakteriyel Grup A Hastalıklar’a örnekler veriniz ve bu grupta yer alan Şarbon 
hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 
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19) **Sağlık hizmetlerinde “Yetkili laboratuvar” ne demektir? Tanımlayınız.  Türkiye’de bildirimi 
zorunlu Bakteriyel Grup D Hastalıklar’a örnekler veriniz ve bu grupta yer alan Listeriyoz 
hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 
 

20) **Sağlık hizmetlerinde “Soğuk zincir  (cold-chain) ” ne demektir? Tanımlayınız. Türkiye’de 
bildirimi zorunlu Viral Grup A Hastalıklar’a örnekler veriniz ve bu grupta yer alan Hepatit-B 
hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
21) **Sağlık hizmetlerinde “Sürveyans (surveillance) gözetim ” ne demektir? Tanımlayınız. 

Türkiye’de bildirimi zorunlu Bakteriyel Grup A Hastalıklar’a örnekler veriniz ve bu grupta yer 
alan Tularemi hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
22) Mikrobiyoloji laboratuvarlarında Otitis, farenjitis ve tonsillitisli hastalardan alınan örneklerin 

bakteriyolojik veya mikolojik incelemelerini yapmak için hangi besiyerleri kullanılır?  
Nedenlerini yazınız. İlgili mikroorganizmaların herhangi birinin etiyolojik özellikleri hakkında 
açıklama yapınız. 

 
23) Hastanelerde Kan Bankası, Kan alma ünitesi ve/veya seroloji laboratuvarında çalışan sağlık 

personeli hangi hastalıklar yönünden risk altındadır? Örneklerle açıklayınız.  Bu grupta risk 
oluşturan herhangi bir hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
24) **Sağlık hizmetlerinde “Hastalık Bildirimi” ne demektir? Tanımlayınız. Türkiye’de bildirimi 

zorunlu Bakteriyel Grup A Hastalıklar’a örnekler veriniz ve bu grupta yer alan Sifiliz hastalığın 
epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
25) **Sağlık hizmetlerinde “endemi, epidemi, pandemi” ne demektir? Tanımlayınız. Bildirimi 

zorunlu Bakteriyel Grup C Hastalıklar’a örnekler veriniz ve bu grupta yer alan KKKA hastalığın 
epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
26) **Sağlık hizmetlerinde “Kuru buz (dry ice)” ne demektir? Tanımlayınız. Türkiye’de bildirimi 

zorunlu Bakteriyel Grup D Hastalıklar’a örnekler veriniz ve bu grupta yer alan Şigelloz (basiller 
dizanteri) hastalığın epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
27) Tıbbi Laboratuvar hizmetlerinde Bakteriyel ve Mikotik hastalıklarda “kültür” sonuçları hangi 

zaman aralığında veriliyor?  Nedenlerini örneklerle açıklayınız ve Norovirüs enfeksiyonunun 
epidemiyolojisi hakkında açıklama yapınız. 

 
28) Menenjitlerin Etiyolojisi hakkında kısa bilgi veriniz? “Bakteriyel ve Mikotik Menenjitli” 

hastalardan ne çeşit materyal alınmalı ve kültür yapmak için hangi besiyerleri kullanılarak 
işlemler yapılmalıdır? Açıklayınız 

 
29) Salmonelloz (Parafifo) etkenlerine örnekler veriniz. Salmonella spp. bakımından önemli olan 

Seletif besiyerlerinin adlarını yazınız.  Gıda kaynaklı patojen salmonellaların bulaşı hakkında bilgi 
veriniz. 

 
30) Sağlık hizmetlerinde “Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalığı” ne demektir? Tanımlayınız. Dünyada son 

5 yılda görülmüş (tanımlanmış) Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıklarına örnekler veriniz ve 
Türkiye’de bildirimi yapılmış olan MERS (MERS-CoV) hastalığının epidemiyolojisi hakkında özlü 
bilgi veriniz. 

 
Bilgi için BAŞVURU KAYNAKLARI; 
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� Taştan, R. Okcu, A. Sağlık Meslekleri İçin Mikrobiyoloji Ders Kitabı 1. Cilt,  Aralık 2015 

� Taştan, R. Temel Mikrobiyoloji ders notları ve Sunumlar 2015/2016 

� Taştan, R. Klinik Mikrobiyoloji ders notları ve Sunumlar 2015/2016 

� Taştan, R. İmmünoloji ders notları ve Sunumlar 2016/2017 

• Bilgehan, H. Klinik Mikrobiyoloji ders kitabı, Barış Yayınları, (2002); 
• Bilgehan, H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, 9. baskı,  Barış Yayınları İzmir, 1999. 
• Akşit, F. Klinik ve Uygulamalı Mikrobiyoloji ders kitabı, A.Ü. AÖF Yayınları No:355, 1993. 
• Arda, M., Temel Mikrobiyoloji; E-erişilebir: www.mikrobiyoloji.org/  
• Kılıçturgay, K.ve ark. Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji, 2. Baskı, Güneş ve Nobel Tıp Kitapevleri, 

Bursa, 1996,  
• www.umed.lodz.pl/wun/biol/Lab.3.ppt 
• www.cdc.gov/ncidod/hip/ 
• www.gata.edu.tr/dahilibilimler/infeksiyon/YDers  
• www.pathobio.sdu.edu.cn/fudao-ppt/  
• www.biology.ucok.edu/  
• www.gata.edu.tr/dahilibilimler/infeksiyon/  
• http://www.tmc-online.org/index.php 
• http://www.klimik.org.tr/ 
• http://www.klimik.org.tr/page.aspx?page=tularemi 
• www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/28/2831AK.pdf  

� **Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı Ve Bildirim Sistemi 
Standart Tanı, Sürveyans Ve Laboratuvar Rehberi                                                                  

 **Erişilebilir; http://www.saglik.gov.tr/extras/dokuman/Data/index.htm 
 

� Yeniçıkan Zoonotik  Hastalıklar  Hakkında…. 

� ##”Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: Enfeksiyonların %75'i Hayvanlardan”  Erişilebilir; 
http://www.abveteriner.org/haber_ayrinti.asp?id=552 

� ## “Zoonozlar dünyayı tehdit ediyor”                                                                          
  Erişilebilir; http://www.medical-tribune.com.tr/content/zoonozlar-dunyayi-tehdit-ediyor 
 

� Taştan, R.  "Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Yeniçıkan Zoonoz Hastalıklarla Mücadele" ile ilgili "Gündem Söyleşi" Türk 

Tarım Dergisi, Mart-Nisan 2010, 10–17,  2010 

     Erişilebilir; http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/icerik.php?y=Yayinlar&bilgi=diger 

� Ebola Virüs Hastalığı (EVH) Vaka Yönetim Rehberi   Erişilebilir; http://thsk.saglik.gov.tr/ebola-hastaligi.html 

� MERS Virüs Hastalığı Erişilebilir; http://thsk.saglik.gov.tr/mers-cov-hastaligi.html 

� ‘Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar (VBH)’  Hakkında;                                                                                                               
http://www.tmc-online.org/userfiles/sunumlar/10_Kas/Aysen_Gargili.pdf                                                               

http://www.gelarabul.com/vektorlerle-bulasan-hastaliklar 

Başarılar dilerim.  
Yrd. Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN 

 
 

 


