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2018 Yeterl k Sınavı
1. Psor at k hastada fototerap tedav s sonrası oluşan Woronof halkasının oluşumunda hang med atör sorumludur?
Dermatoloj k cerrah ve foto(kemo)terap (Zorluk dereces : 4)
A) Fosfod esteraz
B) Prostas kl n
C) Prostagland n E2
D) Fosfol paz
E) Kall kre n
2. İk yaşından ber atop k dermat t tanısı olan 11 yaşında çocuk hastada b r gün önce yüzün sol tarafında an den ortaya çıkan,
boyuna doğru yayılan vez küller mevcuttur. Tek subjekt f yakınma yanma h ss d r. Gözde per oküler bölgede, kollar ve ekstrem te
fleksör yüzler nde ekzema plakları eşl k etmekted r. Dermatoloj k muayenede var olan atop k dermat t plakları üzer nde grupe
vez küller ve zımba le del nm ş tarzda erozyonlar saptanmıştır.
Hastanın tanısını şaretley n z?
Dermat tler, ekzemalar, mmunyetmezl k sendromları (Zorluk dereces : 2)
A) Ekzema herpet kum
B) T nea korpor s
C) Sekonder mpet g n zasyon
D) Kontakt dermat t
E) Atop k dermat t alevlenmes
3. 65 yaşında erkek hasta, son 6 ayda artan mult pl sebore k keratozları neden yle başvurdu. K lo kaybı ş kayet de olan hastanın
endoskop s nde alınan m de b yops s adenokars nom olarak geld .
Hastada mevcut bolan tablonun adı ned r?
Ep dermal nevus ve neoplaz ler (Zorluk dereces : 2)
A) Mu r-Torre Sendromu
B) Leser-Trelat bel rt s
C) Borst-Jadasshon fenomen
D) W ckham fenomen
E) Ausp tz fenomen
4. Sebore k keratozun h stoloj k t pler nden olmayan seçeneğ şaretley n z.
Ep dermal nevus ve neoplaz ler (Zorluk dereces : 4)
A) Akantot k
B) H perkeratot k
C) Ret küle
D) L keno d
E) Klonal
5. Atop k dermat t patogenez nde yer alan der bar yer fonks yon bozukluğu le lg l hang s yanlıştır?
Dermat tler, ekzemalar, mmunyetmezl k sendromları (Zorluk dereces : 4)
A) F laggr n yapısında bozulma
B) Stratum korneum pH'sında bozulma
C) Kemotr pt k enz mler n ekspresyonunda azalma
D) Der seram dler nde azalma
E) Ep dermal farklılaşma kompleks ne a t prote nlerde azalma.
6. Bockhart’ın fol küler mpet gosunda etken olan ana patojen hang s d r?
Bakter yel nfeks yonlar (Zorluk dereces : 2)
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A) Staphylococcus aureus
B) Staphylococcus ep derm d s
C) Streptococcus pyogenes
D) Pseudomonas aerug nosa
E) Prop on bater um acnes
7. Hang s kerat n 17 gen mutasyonu sonucu meydana gel r?
D ğerler (Zorluk dereces : 4)
A) Steatok stoma mult pleks
B) Bronkojen k k st
C) T roglossal duktus k st
D) Mukosel
E) Ep dermo d k st
8. Hang hastalığın papüller dermo-ep dermal yerleş ml d r?
Dermatoloj , dermatopatoloj ve dermato mmunoloj ye g r ş (Zorluk dereces : 3)
A) Prur go
B) Verruka vulgar s
C) l ken planus
D) Papüler ürt ker
E) Er tema kron kum m grans
9. Staf lokoks k Haşlanmış Der Sendromu ç n yanlış seçeneğ şaretley n z.
Bakter yel nfeks yonlar (Zorluk dereces : 3)
A) Yen doğanlarda ve erken çocukluk çağında sık görülür.
B) N kolsky bulgusu poz t ft r.
C) Çocuklar, er şk nlere göre daha kötü prognoza sah pt r.
D) Ep derm s ç nde granüler tabakada ayrışma görülür.
E) Böbrek yetmezl ğ ve hemod al ze g ren er şk nlerde r sk fazladır.
10. Kızıl hakkındak yanlış olan fadey şaretley n z?
Bakter yel nfeks yonlar (Zorluk dereces : 3)
A) Streptokokkal p rojen k endotoks nlere bağlı olarak gel ş r.
B) İnkubasyon süres 1-7 gün arasında değ ş r.
C) Past a ç zg ler aks lla, antekub tal ve ngu nal alanlarda görülen l neer peteş al ç zg lerd r
D) El ve ayaklarda gel şen deskuamasyon 2-6 hafta devam edeb l r.
E) Yanık sonrası veya cerrah enfeks yonların kompl kasyonu olarak gel şeb l r.
11. Hang s ürt ker n mmünoloj k mekan zmalarından değ ld r?
Er tem ve ürt ker (Zorluk dereces : 2)
A) FcERI veya IgE'ye karşı otoant korlar
B) IgE bağımlı reaks yon
C) İmmün kompleks aracılı reaks yon
D) Ant nflamatuvar laçlarla ürt ker gel ş m
E) Kompleman bağımlı reaks yon
12. Ürt ker n eşl k etmed ğ , C4 sev yes n n düşük, C1 esteraz nh b törü ve C1q sev yeler n n normal olduğu anj oödeml b r hastada
öncel kl tanı hang s d r?
Er tem ve ürt ker (Zorluk dereces : 4)
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A) T p 3 hered ter anj oödem
B) T p 2 hered ter anj oödem
C) T p 1 hered ter anj oödem
D) İlaç l şk l anj oödem
E) Clarkson sendromu
13. Bazal hücrel kars nom le lg l ver len seçeneklerden doğru olanı şaretley n z.
Ep dermal nevus ve neoplaz ler (Zorluk dereces : 3)
A) En sık görülen t p yüzeyel bazal hücrel kars nomdur.
B) Metat p k bazal hücrel kars nomun metastaz oranı %5'ten fazladır.
C) Ülserasyon bütün kl n k alt t plerde görülmekle b rl kte en sık morfe form t pte görülür.
D) Lokal rekürrens n en az görüldüğü alt t p m kronodülerd r.
E) F broep telyal bazal hücrel kars nomda p gmente nodüler lezyonlar sıklıkla yüz bölges ne yerleş r.
14. Subkorneal ve ntraep dermal nötrof l k püstülozun ayırıcı tanısında yer alan hastalıklardan hang s nde spong form püstüller
bulunmaz?
Dermatoloj , dermatopatoloj ve dermato mmunoloj ye g r ş (Zorluk dereces : 5)
A) Püstüler psor as s
B) Akut jeneral ze ekzantematöz püstüloz
C) Subkorneal püstüler dermatoz
D) Am krob yal ntertr g nöz püstüloz s
E) İmpet go herpet form s
15. Anj yoödem ve C1 nh b tör yetmezl ğ saptanan hastalarda hang laç grubu kontrend ked r?
Er tem ve ürt ker (Zorluk dereces : 2)
A) Kals yum kanal blokörler
B) Makrol d ant b yot kler
C) Anj yotens n dönüştürücü enz m nh b törler
D) Beta adrenerj k blokörler
E) B guan dler
16. Mult ple bazal hücrel kars nom le doğrudan l şk lend r lmeyen sendromu şaretley n z.
Ep dermal nevus ve neoplaz ler (Zorluk dereces : 2)
A) Gorl n sendromu
B) Howel Ewans sendromu
C) Bazex sendromu
D) Rombo sendromu
E) Un lateral bazal hücrel nevus sendromu
17. Sık karşılaşılan m setoma etkenler nden olmayanı şaretley n z.
Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk dereces : 3)
A) Madurella mycetomat s
B) Nocard a bras l enses
C) Act nomadura madurae
D) Pseudallescher a boyd
E) H stoplasma capsulatum
18. Skuamöz hücrel kars nomada prognoza etk s olmayan seçeneğ şaretley n z.
Ep dermal nevus ve neoplaz ler (Zorluk dereces : 2)
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A) Desmoplast k t p
B) Akantol t k t p
C) Hor zontal yerleş m
D) Per nöral tutulum
E) Tümör lokal zasyonu
19. On beş yaşında erkek hasta, ellerde ve bacaklarda zaman zaman ağrı, uyuşukluk ş kayet bulunmaktadır; ağrı bazen karına
doğru yayılmaktadır. Ara sıra kulak çınlaması da eşl k etmekted r. Dermatoloj k muayenes nde; karın, uyluk ve kalçada 3-4 mm çaplı
mult pl kırmızı-kahve renkl papüller gözlenm şt r. Bu papüller n h stopatoloj k ncelemes nde; pap ller derm ste vasküler ektaz ler ve
ep dermal h perplaz , endotel hücrelerde l p d çeren s toplazm k vakuoller (PAS+ ve Sudan black+) görülmüştür. Göz muayenes nde
korneal opas te ve drarda globo tr as l seram d n yüksekl ğ tesp t ed lm şt r. Hastanın olası tanısı ned r?
Endokr n, nutr syonel ve metabol zma hastalıkları (Zorluk dereces : 4)
A) Sch ndler Hastalığı
B) Fukos doz
C) Hurler Sendromu
D) Fabry Hastalığı
E) N emann-P ck Hastalığı
20. Malassez a furfur'un neden olmadığı tabloyu şaretley n z.
Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk dereces : 2)
A) Fol kül t
B) Blefar t
C) Sebore k dermat t
D) Eoz nof l k Püstüloz
E) Neonatal Sefal k Püstüloz
21. Normol pem k düz ksantomlar en sık hang hastalıkla b rl ktel k göster r?
Endokr n, nutr syonel ve metabol zma hastalıkları (Zorluk dereces : 4)
A) D yabetes mell tus
B) Monoklonal gamopat
C) Pr mer b l yer s roz
D) B l yer atrez
E) Pankreas kanser
22. On k saatten uzun süreb len ürt ker plakları le karakter ze ürt ker t p hang s d r?
Er tem ve ürt ker (Zorluk dereces : 3)
A) Kol nerj k ürt ker
B) Solar ürt ker
C) Basınç ürt ker
D) Soğuk ürt ker
E) Akuajen k ürt ker
23. Der de doğrudan vazod latasyona ve damar geç rgenl ğ n n artmasına neden olmayan med yatörü şaretley n z.
Er tem ve ürt ker (Zorluk dereces : 4)
A) Brad k n n
B) H stam n
C) Lökotr en C4 ve D2
D) Prostogland n D2
E) Tromboksan A2
24. Mast hücreler le lg l yanlış seçeneğ şaretley n z.
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Dermatoloj , dermatopatoloj ve dermato mmunoloj ye g r ş (Zorluk dereces : 2)
A) C5a reseptörü kutanöz mast hücreler nde mevcuttur.
B) Mast hücreler asıl olarak dolaşımda olup gerekt ğ nde dokuya geçer.
C) Mast hücreler erken alerj k reaks yonlarda öneml rol oynar.
D) Mast hücre yüzey nde yer alan FcER1, yüksek af n tel IgE reseptörüdür.
E) Mast hücreler morfoloj k ve fonks yonel olarak bazof llerle benzerd r.
25. T nea kap t sde hem ektotr ks hem endotr ks t pte kıl enfeks yonu yapan dermatof t etken n şaretley n z.
Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk dereces : 4)
A) T. rubrum
B) T. schoenle n
C) T. soudanense
D) T. tonsurans
E) T. v olaceum
26. Der de kelo d benzer nodüllerle karakter ze mantar enfeks yonunu şaretley n z.
Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk dereces : 3)
A) Sporotr koz s
B) M çetoma
C) Blastom koz s
D) Lobom koz s
E) Kromoblastom koz s
27. S stem k kullanımı formaldeh de bağlı alerj k kontakt dermat t n alevlenmes ne yol açab len hang s d r?
Dermat tler, ekzemalar, mmunyetmezl k sendromları (Zorluk dereces : 4)
A) Naproksen
B) N trofurazon
C) D klofenak
D) Aspartam
E) Peru balzamı
28. PUVA tedav s n n, hastalığı önleme amacıyla terc h ed ld ğ hastalık hang s d r?
Dermatoloj k cerrah ve foto(kemo)terap (Zorluk dereces : 2)
A) Psor as s
B) Atop k dermat t
C) V t l go
D) Solar ürt ker
E) Kutanöz graft versus host hastalığı
29. Nongonokoks k üretr tlerle l şk l olarak hang s yanlıştır?
C nsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk dereces : 3)
A) Nongonokoks k üretr tler n %75' asemptomat k seyreder
B) Sarı, yeş l, kahvereng veya hemoraj k üretral akıntı olab l r
C) Kaşıntı görüleb l r
D) İnfert l teye sebep olab l r
E) Reakt f artr te sebep olab l r
30. Alkol zm ç n d sülf ram kullanmaya başlayan b r hastada, üç gün sonra yüz, gövde ve ekstrem telerde gel şen oldukça yaygın,
er teml , ekzantematöz döküntü; lacın kes lmes sonrasında ger lem şt r. “S stem k allerj k dermat t” düşünülen bu olguya uygulanan
standart yama test nde hang ant jen n poz t f olması beklen r ?
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Dermat tler, ekzemalar, mmunyetmezl k sendromları (Zorluk dereces : 4)
A) Lanol n alkol
B) T uram m ks
C) Peru balsamı
D) Fragrans m ks
E) Formaldeh t
31. Kron k akt n k dermat tle lg l hang s yanlıştır?
F z ksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk dereces : 3)
A) En sık yaşlı erkeklerde görülür.
B) UVA, UVB ve görünür ışığa karşı fotosens t v te göster r.
C) Üst göz kapağı, kulak arkası g b güneş görmeyen bölgelerde b le tutulum görülür.
D) Yama ve fotoyama testler tanıda yardımcıdır.
E) Beraber nde alerj k kontak duyarlılık sık görülür.
32. Hang s Kutanöz Graft Versus Host Hastalığında görülmes beklenen b r bulgu değ ld r?
Dermat tler, ekzemalar, mmunyetmezl k sendromları (Zorluk dereces : 2)
A) V t l go benzer dep gmentasyon
B) Alopes
C) Er tema anülare sentr f gum
D) Tırnak d strof s
E) Ülserasyon
33. Fotosens t f laç reaks yonları le lg l olarak doğru seçeneğ şaretley n z.
F z ksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk dereces : 3)
A) Vor konazol kutanöz skuamöz hücrel kars noma sebep olab l r.
B) Fototoks k laç reaks yonlarında fotoyama test poz t ft r.
C) Florok nolonlar çer s nde fotosens t v teye en çok sebep olan levofloksas nd r.
D) Vemurafen b UVB spektrumunda fototoks s teye yol açar.
E) Naproksen le l şk l pödoporf r de drar porf r n düzeyler yüksekt r.
34. Er troderm s olan b r çocuk hastada beraber nde atop k dermat t benzer lezyonlar, tr koreks s nvaj nata, mmün yetmezl k varsa
hang tablo düşünülür?
Psor as s, palmoplantar erüps yonlar, püstüler dermat tler ve er troderm (Zorluk dereces : 3)
A) W skott Aldr ch sendromu
B) H per mmunglobul n E sendromu
C) Nonbüllöz konnjen tal kt yoz form er troderma
D) Netherton sendromu
E) Cockayne sendromu
35. At p k melanos t k nevus ç n yanlış seçeneğ şaretley n z.
Melanos t k nevus ve neoplaz ler (Zorluk dereces : 3)
A) As metr , düzens z kenar ve renk varyasyonu gösteren nevuslerd r.
B) Puberteye yakın ortaya çıkarlar.
C) A le öyküsü olanlarda melanoma dönüşüm r sk yüksekt r.
D) Bazen erüpt f olarak da bel reb l rler.
E) En sık gövdey tutar.
36. Yaygın prur tus neden olmayan seçeneğ şaretley n z.
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Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk dereces : 2)
A) Op o d kullanımı
B) Gebel k kolestazı
C) D yabetes mell tus
D) Pol s tem a vera
E) Dem r eks kl ğ
37. Çocukluk çağı melanomları ç n yanlış seçeneğ şaretley n z.
Melanos t k nevus ve neoplaz ler (Zorluk dereces : 3)
A) Çok nad r görülür.
B) Prognoz er şk nlere göre daha kötüdür.
C) Er şk n melanoma r sk faktörler le benzerd r.
D) Kseroderma p gmentosumun prepubertal ns dansa etk s azdır.
E) H stopatoloj k olarak Sp tz nevus özell kler bu yaşta er şk ne göre daha sıktır.
38. Hang s ant fosfol p d sendromunun laboratuvar bulgulardan değ ld r?
Konnekt f doku hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) VDRL poz t fl ğ
B) ANCA poz t fl ğ
C) Lupus ant koagulanı poz t fl ğ
D) Ant kard yol p n ant kor poz t fl ğ
E) Akt ve pars yel tromboplast n (aPTT) zamanında uzama
39. İlaç kullanımını tak ben 2 hafta sonrasında der de morb l form erüps yon, kanda at p k lenfos tler ve eoz nof l , s stemler n muayene
ve ncelemeler nde adenopat , hepat t, nefr t ve pnömon s olan b r hastada hang s öncel kle d kkate alınmalıdır?
İlaç reaks yonları (Zorluk dereces : 2)
A) Ürt keryal laç reaks yonu
B) Akut Jeneral ze Ekzantematöz Püstüloz
C) Toks k Ep dermal Nekrol z
D) DRESS
E) Makülopapüler-morb l form laç reaks yonu
40. Hang s orta-ş ddetl renal prur tusta b r nc basamak tedav ler arasında yer alır?
Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk dereces : 3)
A) Ketot fen
B) Doksep n
C) Sertral n
D) Pregabal n
E) Naltrekson
41. Ayrıştırılmış der (salt-spl t) mmunfloresan test, hang hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılır?
Kron k büllü hastalıklar (Zorluk dereces : 3)
A) Pemf gus vulgar s - Büllöz pemf go d
B) Paraneoplast k pemf gus - Büllöz pemf go d
C) L neer IgA Hastalığı - Pemf gus vulgar s
D) Büllöz pemf go d - Ak z ep dermol z s bülloza
E) Ak z ep dermol z s bülloza - Mukozal pemf go d
42. Mukozal (s katr syel) pemf go d'de mal gn te le l şk lend r len ant jen hang s d r?
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Kron k büllü hastalıklar (Zorluk dereces : 4)
A) BP180
B) BP230
C) Lam n n 332
D) Kollajen t p VII
E) Envoplak n
43. Ell beş yaşında erkek hasta, kron k böbrek yetmezl ğ neden le uzun süre hosp tal ze ed lmes sonrasında, sırtta ve göğüste çok
sayıda kaşıntılı translusent papüller ortaya çıkıyor. Alınan b yops n n h stopatoloj k ncelemes nde akantol z saptanan bu hasta ç n en
olası tanı ve tedav öner s ned r?
Kron k büllü hastalıklar (Zorluk dereces : 3)
A) Dar er hastalığı-top kal ret no d
B) Ha ley-Ha ley hastalığı- top kal ant b yot k
C) Pemf gus fol aseus-s stem k stero d
D) Grover hastalığı-top kal stero d
E) Gall Gall hastalığı-top kal stero d
44. Aşağıda yer alan fotoğraflardan hang s ya da hang ler b r lepromatöz lepra hastasına a t değ ld r?
M kobakter yal hastalıklar (Zorluk dereces : 2)
A) Res m1
B) Res m 2 ve 3
C) Res m 3 ve 4
D) Res m 4
E) Res m 5
45. Erken evre m koz s fungo des (IA, IB, IIA) tedav s ç n uygun olmayan seçeneğ şaretley n z.
Kutanöz lenfo d h perplaz , lenfomalar (Zorluk dereces : 3)
A) Top kal stero dler
B) Foto(kemo)terap
C) S stem k nterferon
D) Total der elektron bombardımanı
E) Ekstrakorporyal fotoferez
46. Hang s pol os s görülen hastalıklardan değ ld r?
P gmentasyon bozuklukları (Zorluk dereces : 3)
A) Vogt-Koyanag -Harada sendromu
B) Tuberoskleroz
C) P ebald zm
D) Waardenburg sendromu
E) LEOPARD sendromu
47. Marj nal B hücrel lenfomalı hastalarda evreleme ç n gerekl olmayan tetk k hang s d r?
Kutanöz lenfo d h perplaz , lenfomalar (Zorluk dereces : 3)
A) Oral kav te muayenes
B) Batın ultrasonu ve yüzeyel lenf nodu ultrasonu
C) B semptomlarının araştırılması
D) Flow s tometr
E) Serum LDH düzey
48. Aşağıdak laç reaks yonlarından hang s nde öncek lezyon yer ne laç yama test tanı ç n öner lmekted r?
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İlaç reaks yonları (Zorluk dereces : 2)
A) Anaf laks
B) İlaca bağlı h persens t v te sendromu (DIHS)
C) F ks laç erüps yonu
D) Stevens-Johnson sendromu
E) Toks k ep dermal nekrol z
49. Oral skuamöz hücrel kars nom ç n doğru fade hang s d r?
Müköz membran hastalıkları (Zorluk dereces : 2)
A) Oral kav ten n nad r tümörler nden b r d r.
B) H stopatoloj k özell kler der de görülen skuamöz hücrel kars nomdan bel rg n farklılıklar göster r.
C) Oral kav tede en sık görüldüğü lokal zasyonlar d l n lateral ve ventral yüzeyler le ağız tabanıdır.
D) Der dek skuamöz hücrel kars noma göre daha y sey r zler.
E) Oluşumunda etyoloj k faktörler n rolü bel rg n değ ld r.
50. Dermatomyoz tte görülen der bulguları le lg l hang s yanlıştır?
Konnekt f doku hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) Holster bel rt s uyluk lateral n n po k lodermasıdır
B) Şal bel rt s fotodağılım gösteren po k lodermadır
C) Kals noz s kut s özell kle er şk n dermatomyoz t nde sıktır
D) Gottron bel rt s d z ve d rseklerde v yolese d skolorasyondur
E) Küt küla d strof s ve tırnak kıvrımı telenj ektaz ler t p kt r
51. M ks Bağ Doku Hastalarının hemen hemen heps nde poz t f olan otoant kor hang s d r?
Konnekt f doku hastalıkları (Zorluk dereces : 2)
A) Ant -fosfol p d
B) Ant -sentromer
C) Ant -topo zomeraz
D) Ant -r bonükleoprote n
E) Ant -tRNAsentetaz
52. Konjen tal po k loderm neden olmayan seçeneğ şaretley n z.
Genodermatozlar ve konjen tal anormall kler (Zorluk dereces : 4)
A) Rothmund-Thomson sendromu
B) K ndler syndromu
C) Fakomatoz s p gmentovaskülare
D) Cockayne sendromu
E) Ataks telenj ektaz sendromu
53. PTEN gen mutasyonu ektoderm, mezoderm, endoderm kökenl hamartomatöz tümörler le karakter ze genodermatoz hang s d r?
Genodermatozlar ve konjen tal anormall kler (Zorluk dereces : 3)
A) MEN t p I
B) MEN t p II
C) Cowden Sendromu
D) Gardner Sendromu
E) Wermer sendromu
54. Lazer-hedef kromofor eşleşt rmeler nden hang s yanlıştır?
Lazer cerrah s ve kozmet k dermatoloj (Zorluk dereces : 3)
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A) Ruby-melan n
B) Q sw tch Nd:YAG-1064nm- hemoglob n
C) D od-1450nm-su
D) Karbond oks t-su
E) Exc mer-prote n
55. Y rm yaşında erkek hasta, gövdes nde sulantılı yaralar le başvurdu. Ş kayetler n n 1 yıldır olduğunu, kort zonlu tabletler
kullanınca geçt ğ n bel rtt . Yapılan b yops de nötrof l ve yer yer eoz nof l çeren subep dermal bül; d rekt mmunfloresan ncelemede
se bazal membran boyunca l neer IgA depolanması saptandı.
Hastanın tedav s ne başlamadan önce hang tetk k öncel kle stenmel d r?
Kron k büllü hastalıklar (Zorluk dereces : 2)
A) T yopur n met l transferaz
B) Açlık kan şeker
C) Kort zol düzey
D) G6PD
E) İnsül n
56.
İd opat k er troderm le lg l yanlış fadey şaretley n z.
Psor as s, palmoplantar erüps yonlar, püstüler dermat tler ve er troderm (Zorluk dereces : 3)
A) Genç kadın hastalarda daha sık görülür
B) Kron k ve nüks ed c özell kted r
C) Ş ddetl kaşıntı vardır
D) Palmoplantar keratoderma vardır
E) Dermatopat k lenfadenopat vardır
57. İmpet go herpet form s ç n hang s yanlıştır?
Psor as s, palmoplantar erüps yonlar, püstüler dermat tler ve er troderm (Zorluk dereces : 3)
A) Gebel ğ n general ze püstüler psor as s olarak kabul ed l r
B) Sıklıkla fleksural bölgelerden başlayarak yayılır
C) Mukoz membran tutulumu görülmez
D) Subungual püstüllere bağlı on kol z olab l r
E) H pokalsem görüleb l r
58.
S stem k nterferon hang s n n tedav s nde kullanılmamaktadır?
Top kal ve s stem k tedav ler (Zorluk dereces : 2)
A) Kutanöz T hücrel lenfoma
B) Psor as s
C) Skuamöz hücrel kars nom
D) Sklerom ksödem
E) Behçet hastalığı
59. Gebel kte A kategor s nde yer alan lacı şaretley n z.
Top kal ve s stem k tedav ler (Zorluk dereces : 3)
A) Mup ros n
B) Azela k as t
C) Er trom s n
D) N stat n
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E) Permetr n
60. Üç aylık erkek bebek, gövdes nde doğuşundan ber varolan beyaz leke ş kayet le get r ld . Dermatoloj k muayenes nde karında
sınırları bell -bel rs z, Wood ışığı le bel rg nleşmeyen, travma le kızarıklık gözlenmeyen, yaklaşık 2 cm çaplı, h pop gmente yama
saptandı. Ger kalan der , tırnak ve mukoza muayenes olağandı. Uygun tanı seçeneğ n şaretley n z?
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 3)
A) V t l go
B) Nevus anem kus
C) Nevus dep gmentosus
D) Nevus sp lus
E) İd yopat k guttat h pomelanoz s
61. Elektrofulgurasyon ç n doğru tanım hang s d r?
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 4)
A) Monoterm nal c haz le der ye dokunarak yüzeyel ablasyon yapılması
B) Monoterm nal c haz le der ye yaklaşıp arada kıvılcım oluşturularak yüzeyel ablasyon yapılması
C) B term nal c haz le der n koagülasyon yapılması
D) B term nal c haz le doku kes l rken oluşan ısının lateral yayılımı le b r m ktar koagülasyon sağlanması
E) Yüksek frekanslı alternat f akım kullanılarak ısı oluşturulması
62. Dermoskop de görülen paralel sırt (r dge) patern aşağıdak lerden hang s yle l şk l d r?
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 2)
A) Desmoplast k mal gn melanom
B) Nodüler mal gn melanom
C) Süperf s al mal gn melanom
D) Lent go mal gna
E) Akral mal gn melanom
63. Kuzey Amer ka Kontakt Dermat t Çalışma Grubu'nun bel rled ğ en sık tesp t ed len lk 10 allerjenden b r s olmayan seçeneğ
şaretley n z.
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 4)
A) N kel sodyum
B) Neom s n sülfat
C) Peru balzamı
D) Formaldeh d
E) Lanol n
64. Keratoderma, dendr t k kerat t s, korneal ülserler, mental retardasyonun b rarada bulunduğu sendrom hang s d r?
P tr yaz s rozea, p tr yaz s rubra p lar s ve d ğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk dereces : 4)
A) R chner Hanhart sendromu
B) Pak on ş konjen ta
C) Pap llon -Lefevre sendromu
D) Mal de melada sendromu
E) Vörner sendromu
65. Foto(kemo)terap le l şk l doğru seçeneğ şaretley n z.
Top kal ve s stem k tedav ler (Zorluk dereces : 2)
A) Goeckerman tedav s , top kal antral n le UVB rradyasyonu komb nasyonudur
B) Exc mer lazer fototerap s , b r lokal PUVA yöntem d r.
C) UVA1' n dalga boyu 320-340 nm arasındadır.
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D) Oral 5-metoks psoralen, oral 8-metoks psoralenden daha az er temojen kt r.
E) PUVA er tem 24-48. saatte p k yapar.
66. Rozase ayırıcı tanısında yer alan genodermatozu şaretley n z.
Yağ ve ter bezler n n hastalıkları (Zorluk dereces : 4)
A) Gorl n sendromu
B) Werner sendromu
C) Haber sendromu
D) Turner sendromu
E) Von h ppel l ndau sendromu
67. Gövde yanları ve uyluk ç yüzünde görülen maculae cerulae olarak adlandırılan lezyonlar hang s ne bağlı olarak oluşur?
Paraz t k hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk dereces : 2)
A) Reduv d böceğ
B) Phth rus pub s
C) Kene
D) Tahta kurusu
E) Güve
68. S gara le l şk s d ğerler ne göre daha bel rg n olan Psor as s formunu şaretley n z.
Psor as s, palmoplantar erüps yonlar, püstüler dermat tler ve er troderm (Zorluk dereces : 2)
A) Akrodermat t s kont nua
B) İmpet go herpet form s
C) Er trodem k psor as s
D) Palmoplantar püstüler psor as s
E) Psor as s vulgar s
69. Konjen tal s f l zde sens t v tes en yüksek test hang s d r?
C nsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk dereces : 2)
A) VDRL
B) Capt a Ig M EIA
C) FTA-ABS
D) RPR
E) MHA-TP
70. Üretral akıntı ş kayet olan 20 yaşında b r erkek hastadan alınan örnekte lökos t ç nde ve dışında gram negat f d plokok görülürse
hang s düşünülür?
C nsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk dereces : 2)
A) Ne sser a gonorrhoeae
B) Ne ssera men ng t d s
C) Mycoplasma hom n s
D) Ureaplasma ureal t cum
E) Cand da alb cans
71. Er tema nodozum ç n karakter st k olan, yağ dokuda nötrof ller ya da küçük yarık benzer boşluklarla çevr l olma eğ l m gösteren
küçük h st yos t kümeler ne ne ad ver l r?
Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) M escher' n m krogranülomları
B) W rchow hücreler
C) Counc lman c s mc kler
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D) Russel c s mc kler
E) M chael s-Gutman c s mc kler
72. Saç dökülmes ş kayet le gelen b r hastanın saçlı der s nden alınan b yops de; foll küller normal boyutta, term nal ve vellüs t p
kıllar normal sayıda, follüküler anatom bozulmuş, katagen saç sayısı artmış, tr komalaz ve p gment kastları zlen yor ve nflamasyon
yoksa hang t p saç dökülmes söz konusudur?
Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) Telogen effluv um
B) Skatr syel alopes
C) Androgenet k alopes
D) Alopes areata
E) Tr kot lloman
73. Tr koskop k ncelemede hang s /hang ler n n görülmes telogen effluv um tanısını destekler?
I- sarı-pembe noktalar
II- ünlem şaret saçlar
III- d strof k saçlar
IV- saç kılı çaplarının eş t olması
Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) Yalnız IV
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
74. Granuloma anulare le lg l doğru seçeneğ şaretley n z.
Makrofaj ve monos t hastalıkları (Zorluk dereces : 2)
A) Jeneral ze granuloma anularen n tedav ye cevabı y d r.
B) En sık bacak ve ayaklarda görülür.
C) Herpes zoster skarlarında granuloma anulare lezyonları gel şeb l r.
D) Subkutan granuloma anulare genell kle ler yaşlarda görülür.
E) Granuloma anulare erkeklerde daha fazla görülür.
75. Aşağıdak glukokort kostero dler n hang s n n m neralokort ko d potens en azdır?
Top kal ve s stem k tedav ler (Zorluk dereces : 3)
A) Kort zon
B) Met lpredn zolon
C) Predn zolon
D) Predn zon
E) H drokort zon
76. Löfgren Sendromu ç n yanlış seçeneğ şaretley n z.
Makrofaj ve monos t hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) Daha çok İskand nav kökenl hastalarda görülür.
B) B lateral h ler lenfadenopat gözlen r.
C) Gez c pol artr t, er tema nodozum ve üve t eşl k eder.
D) Sarko dozun akut başlangıçı şekl nded r.
E) Bu kl n k tabloyla başlayan sarko dozun prognozu kötü seyreder.
77. Günümüzde de tüberkül dler ç nde yer alan seçeneğ şaretley n z.
M kobakter yal hastalıklar (Zorluk dereces : 2)
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A) Lupus m l ar s d ssem natus fase
B) L keno d tüberkül d
C) Papülonekrot k tüberkül d
D) Granulomatöz rozase
E) Er tema nodozum
78. L keno d laç erups yonu ç n yanlış seçeneğ şaretley n z.
P tr yaz s rozea, p tr yaz s rubra p lar s ve d ğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk dereces : 2)
A) H stopatoloj k olarak parakeratoz görülür
B) Fotodağılım sıktır
C) Ekzematöz veya psor az form olab l r
D) Müköz membran tutulumu sıktır
E) H perp gmentasyon sıktır
79. Purpur k dermatozların etyopatogenez nde yer almayan seçeneğ şaretley n z.
Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk dereces : 2)
A) Kap ller fraj l te
B) Venöz h pertans yon
C) Fokal enfeks yon odağı
D) Mal gn te
E) İlaçlar
80. “İlaç- laca bağlı yan etk ” eşleşmeler nden hang s uyumsuzdur?
Top kal ve s stem k tedav ler (Zorluk dereces : 3)
A) Dapson-methemoglob nem
B) S klospor n-h pokalem
C) Metotreksat-fotosens v te
D) H droks klorok n- gr p gmentasyon
E) M kofenolat mofet l-lökopen
81. Hang s paterj poz t fl ğ nedenler nden değ ld r?
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 2)
A) Behçet hastalığı
B) P yoderma gangrenozum
C) Eoz nof l k selül t
D) Sweet sendromu
E) Barsak l şk l dermatoz artr t sendromu
82. Hang s septal pann kül t neden d r?
Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) Er tema nduratum
B) Travmat k pann kül t
C) Subakut nodüler m gratuar pann kül t
D) Mal n te l şk l pann kül t
E) Pankreat k pann kül t
83. Büllöz l ken planus ve l ken planus pemf go des dermatozları le lg l ver len tanımlamalardan hang s doğrudur?
P tr yaz s rozea, p tr yaz s rubra p lar s ve d ğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk dereces : 4)
A) L ken planus pemf go des büllöz pemf go ddek ne benzer şek lde yaşlı hastalarda daha sık gözlen r.
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B) L ken planus pemf go desde genell kle der de önce büllöz lezyonlar ardından l ken planus lezyonları gözlen rken; büllöz l ken
planusta der de önce l ken planus lezyonları daha sonra büllöz lezyonlar gözlen r.
C) Büllöz l ken planusda hastanın serumda 180 kDa ağırlığındak BPAG2 ant jen ne karşı otoant korlar saptanab l r.
D) Büllöz l ken planusda büllerden alınan b yops n n h stopatoloj k ncelemes nde ''Max-Joseph'' boşluğu görüleb l r.
E) L ken planus pemf go desde büllerden alınan b yops n n h stopatoloj k ncelemes nde subep dermal ayrışma ve nötrof lden yoğun
nf ltrat göze çarpar.
84. Ramsay Hunt Sendromu le l şk l olmayan seçeneğ şaretley n z.
V ral nfeks yonlar (Zorluk dereces : 3)
A) Fasyal paral z
B) Granülomatoz ke l t
C) D lde vez küller
D) D l ön bölümde tat kaybı
E) Kulak ağrısı
85. Tırnak-Patella Sendromunun karakter st k tırnak bulgusu hang s d r?
Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) Raket tırnaklar
B) "Pteryg um nversum ungu s"
C) Üçgen lunula
D) Mees ç zg ler
E) Long tud nal melanon ş
86. Sıklıkla akneye sebep olan lacı şaretley n z.
Yağ ve ter bezler n n hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) Karbamezap n
B) Valpro k as t
C) Metotraksat
D) L tyum
E) H droks klorok n
87. Hang s Wood ışığıyla floresan vermez?
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 3)
A) Tr chophyton schoenle n 'ye bağlı favus
B) Malassez a spp'e bağlı t nea vers kolor
C) Ep dermophyton floccosum'a bağlı t nea crur s
D) M crosporum spp'e bağlı t nea kap t s
E) Corynebacter um m nut ss mum'a bağlı er trazma
88. Jeneral ze püstüle psor as s n kl n k ve s stem k bulgularıyla takl t edeb ld ğ kalıtımsal oto nflamatuvar hastalıklar arasında yer
almayan seçeneğ şaretley n z.
Psor as s, palmoplantar erüps yonlar, püstüler dermat tler ve er troderm (Zorluk dereces : 5)
A) DIRA
B) DITRA
C) CARD14
D) ADAM17
E) CAPS
89. L ken skleroz ç n hang s söylenemez?
P tr yaz s rozea, p tr yaz s rubra p lar s ve d ğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk dereces : 4)
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A) Ekstrasellüler matr ks prote n-1'e karşı oluşan ant korlar hastalık akt v tes nde rol oynamaktadır.
B) Kadınlarda oto mmün t ro d ns dansı daha fazladır.
C) Oks dat f stres patogenez nde rol oynamaktadır.
D) MHC sınıf II ant jen HLA-DQ7 le l şk saptanmıştır.
E) Ant nükleer ant kor poz t fl ğ ne rastlanmaz.
90. Skab es tedav s le lg l yanlış seçeneğ şaretley n z.
Paraz t k hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk dereces : 4)
A) En etk l tedav vermekt n tablett r.
B) Permetr n n gebel k kategor s B olup güvenle kullanılab l r.
C) İnfantta FDA onayı olan tek ürün permetr nd r.
D) Krotam ton krem oldukça etk l b r üründür, ancak güvenl k çalışmaları yeters zd r.
E) L ndan kreme rez stans sık gel ş r.
91. Er tema nfeks yozum le lg l yanlış seçeneğ şaretley n z.
V ral nfeks yonlar (Zorluk dereces : 3)
A) Hastalığın etken Parvov rus B19 dur.
B) Hastalık; resp ratuar salgılar, kan ürünler veya vert kal yolla geçeb l r.
C) Altıncı hastalık olarak da adlandırılır.
D) İnkubasyon süres 4-14 gün arasında değ ş r.
E) Kompl kasyon olarak aplast k kr z gel şeb l r. .
92. “Nagayama spots” hang hastalık ç n spes f kt r?
V ral nfeks yonlar (Zorluk dereces : 3)
A) Er tema nfeks yozum
B) Roseala nfantum
C) El ayak ağız hastalığı
D) Kızamıkçık
E) Herpang na
93. "Der n k myasal soyma" amacıyla kullanılan seçeneğ şaretley n z.
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 3)
A) Rezors nol
B) Sal s l k as t
C) Gl kol k as t
D) Jessner solüsyonu
E) Baker-Gordon fenol solüsyonu
94. Dolgu uygulamalarının kompl kasyonlarından olan “Tyndall etk s ”’n n neden hang s d r?
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 3)
A) Yabancı c s m granülomu oluşumu
B) Yüksek basınçlı njeks yon uygulanması
C) H persens t v te reaks yonu
D) Yüzeyel uygulanan njeks yon
E) B yof lm oluşumu
95. İnfant l akut hemoraj k ödem ç n doğru fadey şaretley n z.
Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk dereces : 3)
A) Genell kle k yaş üzer ndek çocuklarda görülür
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B) Orta boy damarların tutulduğu b r vaskül t formudur
C) Kız bebeklerde erkek bebeklere göre b raz daha sık olarak görülür
D) Sıklıkla s stem k tutuluma neden olur
E) T p k h stopatoloj k bulgusu lökos toklast k vaskül tt r
96. Behçet Hastalığı le lg l yanlış seçeneğ şaretley n z.
Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk dereces : 3)
A) Major aftlar kadınlar arasında daha sık olarak görülür
B) Paterj test erkek hastalarda daha ş ddetl d r
C) Papülopüstüler bel rt ler n sık bulunması reakt f artr t varlığını şaret eder
D) Eklem tutulumu çoğunlukla ol goart külerd r
E) Er tema nodozum benzer lezyonlar kadınlarda daha sık görülür
97. Kr yocerrah ç n yanlış fadey şaretley n z.
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 2)
A) Ben gn, premal gn ve mal gn lezyonların tedav s nde kullanılmaktadır
B) Mal gn lezyonların hasarlanması ç n daha düşük sıcaklıklara gereks n m vardır
C) Kr yojen olarak en fazla sıvı n trojen terc h ed l r
D) Melanos tler donmaya kerat nos tlere göre daha dayanıklıdır
E) Ben gn lezyonlarda donma lezyon sınırının 2-3 mm lateral ne uzanmalıdır
98. Dermatoskop k olarak 'jet ve bulutu' görünümü hang hastalıkta görülür?
Tanısal G r ş mler (Zorluk dereces : 2)
A) Bazal hücrel kars nom
B) Uyuz
C) Mal gn melanom
D) Le shman az s
E) L ken planus
99. Er tema nodozum veya er tema nodozum benzer lezyonlar hang hastalıkta vaskül t özell ğ göster r?
Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk dereces : 5)
A) Tüberküloz
B) Sarko doz
C) Behçet Hastalığı
D) Streptokok nfeks yonları
E) İnflamatuar Barsak Hastalığı
100. Akne le lg l yanlış seçeneğ şaretley n z.
Yağ ve ter bezler n n hastalıkları (Zorluk dereces : 3)
A) Sol d fas al ödem (Morb han hastalığı) akne kompl kasyonlarından b r d r.
B) Post-adölasan akne, yüzün alt üçte b rl k kısmındak papülonodüller le karakter zed r.
C) Post-adölesan akne,serum androjen sev yeler normalse hormon tedav s ne y yanıt vermez.
D) Akne fulm nansa osteol t k kem k lezyonları eşl k edeb l r.
E) PAPA sendromu; pyojen k artr t, pyoderma gangrenozum ve akne le karakter ze otozomal dom nant oto nflamatuar b r
bozukluktur.
KAPAT
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