
No Soru Cevap 

1 

Likenifikasyonun 
histopatolojisinde hangisi 
bulunmaz? 

 
a) Akantoz 
b) Hiperkeratoz 
c) Akantoliz 
d) Retelerde uzama 
e) Spongioz 

2 Kromoblastomikoza ait klinik 
özelliği işaretleyiniz. 

a) Merkezi skarla iyileşen annüler,  verrüköz, 
granülomatöz plağa ilerleyen lezyon 

b) Lokal yerleşimli drene olan nodüller, sinüsler  ve 
yumuşak doku şişliği 

c) Lenfatik drenaj boyunca multipl dermal ve 
subkutan nodül ve ülserler 

d) Aft benzeri ülserler, sinusler ve köprüleşmeler 
e) Sert papüller, hemorajik büller, nekrotik ülserler 

3 Komedon görülmeyen hastalığı 
işaretleyiniz. 

a) Akne vulgaris 
b) Favre-Racouchot sendromu 
c) Hidrokistoma 
d) Trikofolliküloma 
e) Trikostazis spinüloza 

4 

Topikal olarak duyarlanılan 
allerjen ile sistemik karşılaşma 
sonucu orijinal duyarlanma 
bölgesinde dermatit ve ilave 
olarak yaygın dermatit, bazen 
eritrodermi görülmesine ne ad 
verilir ? 

a) Sistemik allerjik kontakt dermatit 
b) Kontakt ürtiker 
c) İrritan dermatit 
d) Fotokontakt dermatit 
e) Atopik dermatit 

5 

Eritema nodozumda en sık 
rastlanan etyolojik neden 
nedir?  

a) Üst solunum yolu infeksiyonu 
b) Tüberküloz 
c) Sarkoidoz 
d) İnflamatuar barsak hastalıkları 
e) İlaçlar 

6 Aşağıdakilerden hangisi ağızda 
derin ülsere neden olur? 

a) Herpanjina 
b) El ayak ağız hastalığı 
c) Su çiçeği 
d) Sifiliz gomu 
e) Herpes simpleks 

7 

Skleroderma patogenezinde 
yer alan en erken bulgu 
hangisidir? 

a) Endotel hasarı-vasküler disfonksiyon 
b) Th2 tipi sitokin üretimi 
c) B hücresi aktivasyonu 
d) Fibroblast proliferasyonu 
e) Glukozaminoglikan sentezi 

8 

Vitiligonun topikal tedavinde 
kullanılmayan ilacı 
işaretleyiniz. 

a) Kortikosteroidler 
b) Kalsinörin inhibitörleri 
c) Kalsipotriol 
d) Antralin 
e) Psödokatalaz 

9 

Ağrısız servikal lenfadenopati 
hangi histiositoz tipinin 
özelliğidir? 

a) Rosai Dorfman hastalığı 
b) Multisentrik retikülohistiositoz 
c) Ksantoma disseminatum 
d) Indetermine hücreli histiositoz 



e) Hand-Schuller-Christian hastalığı 

10 

Virus latent halde iken konak 
savunması tarafından neden 
tanınmaz? 

a) Hastanın immün yanıtı yetersizdir 
b) Reaktivasyonda viruslar sinir periferine göç edemez 
c) Virus latent halde viral proteinleri üretmez 
d) Virusun latent halde lipid zarfı bulunmaz 
e) Viruse karşı antikorlar gelişmez 

11 

Sweet sendromunda ilk 
seçenek tedavi ajanını 
işaretleyiniz. 

a) Kolşisin 
b) Dapson 
c) Sistemik kortikosteroid 
d) GMC-SF 
e) İmmünsupresifler 

12 Keloid ile ilgili doğru ifade 
hangisidir? 

a) En sık yerleşim yeri yüzdür. 
b) Lezyon ağrılı veya kaşıntılı olabilir. 
c) Lezyon, orijinal yaralanma bölgesi sınırlarını aşmaz. 
d) Aylar/yıllar içinde kendiliğinden geriler. 
e) Tedavide ilk seçenek cerrahi eksizyondur. 

13 

Papüler purpurik eldiven çorap 
sendromunun etkenini 
işaretleyiniz. 

a) Paramiksovirus 
b) Riketsia 
c) HHV-8 
d) Parvovirus B 19 
e) Variola virus 

14 Atopik dermatite eşlik edebilen 
durumu işaretleyiniz. 

a) İktiyozis vulgaris 
b) Milia 
c) Trikotiyodistrofi 
d) Trakionişi 
e) Pitriazis versikolor 

15 

Aşağıdaki cümleyi doğru olarak 
tamamlayan ifadeyi 
işaretleyiniz.  
"Fordyce lekesi, sebase bezlerin 
..." 

a) göz kapağı tarsal yüzeyine yerleşmiş şeklidir 
b) yanak mukozası ve dudaklara yerleşmiş şeklidir 
c) prepisium ve penis frenulumuna yerleşmesidir 
d) meme başı bölgesine yerleşmesidir 
e) labia minörlere ektopik yerleşimidir 

16 

Liken planus 
tedavisinde kullanılmayan ajanı 
işaretleyiniz.  

a) PUVA 
b) Altın 
c) Metotreksat 
d) Antimalaryaller 
e) Siklosporin 

17 

Saçlarda kırılma/ kopmaya 
neden olmayan hastalık 
hangisidir? 

a) Pili torti 
b) Trikoreksis invaginata 
c) Gevşek anagen sendromu 
d) Trikoreksis nodosa 
e) Trikoşizis 

18 Lyme hastalığının ilk deri 
bulgusunu işaretleyiniz. 

a) Eritema marginatum 
b) Eritema anülare sentrifigum 
c) Eritema migrans 
d) Eritema giratum repens 
e) Eritema multiforme 

19 

Sklerödem ile birlikte en sık 
hangi tip paraproteinemi 
görülür? 

a) IgA 
b) IgD 
c) IgE 
d) IgG 
e) IgM 



20 

Topikal akne ilaçlarından 
hangisi Malassezia furfur 
tarafından üretilir? 

a) Benzoil peroksit 
b) Azelaik asit 
c) İzotretinoin 
d) Nadifloksasin 
e) Tetrasiklin 

21 

Dama tahtası paternde 
parakeratoz ve akantolitik 
diskeratoz hangi hastalığın tipik 
patolojik bulgusudur? 

a) Pitriazis likenoides kronika 
b) Pitriazis likenoides et varioliformis akuta 
c) Psoriasis vulgaris 
d) Pitriasis rubra pilaris 
e) Keratosis likenoides kronika 

22 

Bir meslek hastalığı olarak 
karşımıza çıkabilen 
mikobakteriyel hastalığı 
işaretleyiniz.  

a) Lupus vulgaris 
b) Skrofuloderma 
c) Tuberkulozis verrukoza kutis 
d) Papulonekrotik tuberkülid 
e) Liken skrofulosorum 

23 

Periferik tıkayıcı arter 
hastalığında en sık 
görülen yakınma hangisidir? 

a) Egzersizle kalça ve bacaklarda ortaya çıkan ve 
istirahat ile düzelmeyen ağrı 

b) Egzersizle kalça ve bacaklarda ortaya çıkan ve 
istirahat ile düzelen ağrı 

c) İstirahat halinde ortaya çıkan ve egzersizle düzelen 
ağrı 

d) İstirahat halinde ortaya çıkan ve egzersizle 
düzelmeyen ağrı 

e) Egzersiz ve istirahatten bağımsız olan bacak ve 
kalça ağrısı 

24 Kentsel tip kutanöz 
leishmanisis'de etken nedir? 

a) Leishmania major 
b) Leishmania mexicana 
c) Leishmania infantum 
d) Leishmania tropica 
e) Leishmania aethiopica 

25 

Hangisi dermatitis 
herpetiformis kesin tanısı için 
gereklidir? 

a) Papiller dermiste nötrofilik infiltrasyon 
b) İnce barsak biopsisinde gluten-sensitif enteropati 

saptanması 
c) Papiller dermiste granüler IgA depolanması 
d) Semptomların dapsonla düzelmesi 
e) HLA-DQ genotipinin gösterilmesi 

26 

Toksik epidermal nekrolizde 
kullanılan hangi tedavi Fas 
ligand'ın Fas'a bağlanmasını 
engelleyerek etki gösterir? 

a) Kortikosteroidler 
b) IVIg 
c) Siklosporin 
d) Talidomid 
e) Siklofosfamid 

27 

Dermatomiyozitin deri 
bulguları arasından tanısal 
değeri en önemli 
olanı işaretleyiniz. 

a) Poikiloderma 
b) Kutikular distrofi 
c) Periorbital ödem 
d) Kalsinozis kutis 
e) Jinjival telenjiektazi 

28 

Laktasyon döneminde anne 
tarafından kullanılabilen ilacı 
işaretleyiniz. 

a) Metotreksat 
b) Mikofenolat mofetil 
c) Azotioprin 
d) Hidroksiklorokin 
e) Siklosporin 



29 Hangisi kollodyon bebeğin 
ayırıcı tanısına girmez? 

a) Lameller iktiyoz 
b) Sjögren-Larssen sendromu 
c) Trikotiodistrofi 
d) İnfantil Gaucher hastalığı 
e) İnfantil seboreik dermatit 

 

30 

Sarkoidoz varyantlarından 
Darier -Roussy hastalığında 
hangi tip deri lezyonu görülür? 

a) Subkutan nodül 
b) Violase plak 
c) Papül 
d) Annüler plak 
e) Makülopapül 

31 

Nekrobiozis lipoidikadaki 
histopatolojik bulguyu 
işaretleyiniz. 

a) Lobuler pannikülit 
b) Epidermal hipertrofi 
c) Bazal membranda IgM, C3 depolanması 
d) Palizatlanan granülomatöz dermatit 
e) Diffüz müsin depolanması 

32 Bowen hastalığı için yanlış 
ifadeyi işaretleyiniz. 

a) En sık baş ve boyun bölgesinde yerleşim gösterir 
b) Kriyoterapi öncelikli tedavi yöntemidir 
c) Aktinik keratoz zemininde gelişebilir 
d) Human papilloma virus etyolojik faktörlerdendir 
e) Displastik hücreler adneks epitellerine yayılabilir 

33 

Sistemik isotretinoin 
kullanımına bağlı görülen 
yapısal saç anomalisini 
işaretleyiniz.  

a) Pili torti 
b) Moniletriks 
c) Pili annulati 
d) Pili multigemini 
e) Pili bifurkati 

34 

anaklarda asemptomatik bir 
eritemle (tokatlanmış yanak) 
başlayan çocukluk çağının viral 
hastalığını işaretleyiniz. 

a) Rozeola infantum 
b) Kızamık 
c) Kızamıkçık 
d) Eritema Enfeksiyozum 
e) Kızıl 

35 

Hangisi eritema ab igne 
gelişiminde rol oynayan risk 
faktörü değildir? 

a) Elektrikli battaniye kullanımı 
b) Diz-üstü bilgisayar kullanımı 
c) İnfrared lambası kullanımı 
d) Sıcak-su torbası kullanımı 
e) Jakuzi kullanımı 

 

36 

Edinsel perforan dermatoz 
(Kyrle Hastalığı) en sık hangi 
tablo ile ilişkilidir? 

a) Kalp yetmezliği  
b) Siroz 
c) Tüberküloz 
d) Böbrek yetmezliği 
e) Sarkoidoz 

37 

Alopesi areatada başlıca hangi 
hücrelerin infiltrasyonu 
görülür? 

a) B-lenfositler 
b) T-lenfositler 
c) Makrofajlar 
d) Dendritik hücreler 
e) Nötrofiller 

38 

Yara iyileşmesi ve yara bakımı 
açısından yanlış ifadeyi 
işaretleyiniz.  

a) Temiz yaralar, steril olup, sınıf 1’de yer almaktadır. 
b) Temiz kontamine yaralarda enfeksiyon oranı 

%10’dur. 



c) Temiz kontamine yaralarda antibiyotik profilaksisi 
yapılmalıdır. 

d) Kontamine yaralar, nonpürülan akıntılı ve akıntısız 
yaralardır. 

e) Kontamine yaralarda enfeksiyon oranı % 20-30’dur. 

39 Hangisi ağrılı bir nodül 
örneğidir? 

a) Trikofoliküloma 
b) Trikoepitelyoma 
c) Kalsinosis kutis 
d) Ekrin spiradenom 
e) Kondroid siringom 

40 

Kutanöz olmayan formlardan 
biri olarak sınıflandırılabilen 
porfiryayı işaretleyiniz. 

a) Variegat porfirya 
b) Herediter koproporfirya 
c) Konjenital eritropoietik porfirya 
d) Akut intermitant porfirya 
e) Eritropoietik protoporfiriya 

41 Angioödem görülmeyen fiziksel 
ürtiker tipini işaretleyiniz 

a) Dermografizm 
b) Soğuk ürtikeri 
c) Sıcak ürtikeri 
d) Kolinerjik ürtiker 
e) Basınç ürtikeri 

42 

Oral lezyonlar içerisinde 
malignite potansiyeli en yüksek 
olan tablo hangisidir? 

a) Liken planus 
b) Darier hastalığı 
c) Lökoedema 
d) Lökoplaki 
e) Eritroplaki 

 

43 Hangi tanımlama epidermoid 
kist için doğrudur? 

a) En sık gözlenen kutanöz kistdir 
b) En sık saçlı deride yerleşir 
c) İnfantların %75'inde özellikle yüz yerleşiminde sıktır 
d) Kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alır 
e) Lamine keratin ve çok sayıda vellüs kıl içerir 

44 Hangi bulgu psoriasisin tırnak 
yatağı tutulumunu tanımlar? 

a) Yüksük tırnak 
b) Subungual hiperkeratoz 
c) Beau çizgileri 
d) Lökonişi 
e) Onikoreksis 

45 Hangisi “Nötrofilik ürtiker”in bir 
özelliğidir? 

a) Vasküler fibrin birikimi ve karyoreksis 
b) 24 saatten uzun süren ürtika plakları 
c) IgG yapısında otoantikorların varlığı 
d) ß2 adrenerjik reseptör gen polimorfizmi 
e) Ailesel akdeniz ateşi ile birliktelik 

46 

Pyoderma gangrenosum 
varyantlarından hangisinde 
hematolojik malignite eşlik 
etme riski yüksektir? 

a) Pyostomatitis vegetans 
b) Peristomal pyoderma gangrenosum 
c) Süperfisyel granulomatöz pyoderma 
d) Büllöz pyoderma gangrenosum 
e) PAPA sendromu 

47 Dermatofitler ile 
ilgili yanlış ifadeyi işaretleyiniz. 

a) Dermatofitler keratinize dokuya invaze olabilmek 
için keratinaz üretirler 

b) Sebumun dermatofitler üzerine inhibe edici özelliği 
vardır 



c) Antropofilik dermatofitler insandan insana bulaş 
gösterirler 

d) Trichophyton schoenleinii wood ışığı muayenesinde 
sarı refle verir 

e) Konaktaki proteaz inhibitörleri dermatofitlerin 
invazyonunu sınırlarlar 

48 

Yetişkinlerde ayak tırnaklarında 
tinea unguium tedavi 
protokollerinden hangisi 
doğrudur? 

a) Terbinafin 250 mg/gün, 6 hafta 
b) Terbinafin 250 mg/gün, 9 hafta 
c) Itrakonazol 200 mg/gün, 12 hafta 
d) Itrakonazol 200 mg/gün, 6 hafta 
e) Flukonazol 200 mg/hafta, 3 ay 

49 Hangisi apokrin ter bezleri ile 
ilgili bir hastalıktır? 

a) Granulozis rubra nasi 
b) Riley-Day sendromu 
c) Ross sendromu 
d) Frey dendromu 
e) Fox-Fordyce hastalığı 

 

50 

Phthirus pubis'in yol açtığı 
kirpik bitlenmesi tedavisinde 
kullanılan vazelin günde kaç kez 
ve ne kadar süre 
uygulanmalıdır ? 

a) Günde 1 kez, 1 gün 
b) Günde 2 kez, 1 gün 
c) Günde 1 kez, 2 gün 
d) Günde 1 kez, 5 gün 
e) Günde 2 kez, 8 gün 

 

51 Mukoza tutulumu görülen 
psoriasis formu hangisidir? 

a) Guttat psoriasis 
b) İnvers psoriasis 
c) Püstüler psoriasis 
d) Psoriatik eritroderma 
e) Psoriasis vulgaris 

52 

Darbant ultraviyole 
B  fototerapisi ile ilgili  yanlış 
ifadeyi işaretleyiniz. 

a) En yüksek 311 nm en düşük 305 nm ışık salınımı 
yapan TL-01 lambaları kullanılır 

b) Tedavi dozları minimal fototoksik doza (MPD) göre 
belirlenir 

c) Maksimum etki için hafif bir eritem gereklidir 
d) Uygulama öncesi nemlendirici kullanımı tedavi 

etkinliğini arttırır 
e) Katran, antralin, topikal steroidler ve kalsipotriol ile 

kombine kullanılabilir 

53 

Oral pemfigus vulgarisin 
duyarlılığı en yüksek tanı aracı 
hangisidir? 

a) Dsg3-ELİSA 
b) İndirek immünofloresan 
c) Histopatoloji 
d) Tzanck testi 
e) Nikolsky belirtisi 

54 

SALT (Skin Associated 
Lymphoid Tissue), DMU 
(Dermal Microvascular Unit), 
DIS (Dermal Immune System), 
ve SIS (Skin Immune System)'in 
tümünde ortak bulunan hücre 
hangisidir? 

a) Langerhans hücreleri 
b) Dermal T hücreleri 
c) Doku dentritik hücreleri 
d) Vasküler endotel hücreleri 
e) Mast hücreleri 

55 Merkezi kısmında sert konik bir 
uzantı ve çevresinde 

a) Klavus 

b) Kallus 



hiperkeratoz bulunan, mekanik 
nedenlerle ortaya çıkan ve bası 
ile ağrıya yol açan keratotik 
papüllerin spesifik adı nedir? 

c) Yağ fıtığı 

d) Dekubitus ülserasyonu 

e) Liken simpleks kronikus 

56 Yüksek α-protriptaz düzeyleri 
hangisinde saptanır? 

a) Nodüler mastositoz 

b) Telenjiyektazya makülaris erüptiva perstans 

c) Mast hücreli lösemi 

d) Ürtikerya pigmentosa 

e) Difüz kutanöz mastositoz 

57 

Epidermodisplazia 
verrusiformis hastalarında en 
sık hangi HPV tipleri saptanır? 

a) 5 ve 8 

b) 3 ve 10 

c) 13 ve 32 

d) 16 ve 18 

e) 27 ve 57 

58 

Sifilizli, HIV pozitif kişilerde BOS 
tetkikleri normalse hangi tedavi 
şeması uygulanır? 

a) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ  tek doz 

b) Benzatin  penisilin G, i.m., 2.4 MÜ bir hafta ara ile 3 

kez 

c) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ bir hafta ara ile 6 

kez 

d) Kristalize penisilin G, i.v., 3-4 MÜ 4 saatte bir 10-14 

gün 

e) Prokain  penisilin G, i.m., 2.4 MÜ günde bir kez 10-

14 gün 

59 

Hangisi lokalize kütanöz 
layşmanyaziste sistemik tedavi 
endikasyonları arasında yer 
almaz? 

a) Hastanın immünsüprese olması 

b) Mukokütanöz hastalığın eşlik etmesi 

c) Kolda 2 cm çaplı nodüler lezyon olması 

d) Rezidivan formun gelişmesi 

e) Sporotrikoid formun gelişmesi 

60 

Deride ayrışma alanlarının 
yüzdelerinden hangisi Stevens-
Johnson Sendromu - Toksik 
Epidermal Nekroliz overlap 
tanısı için uygundur? 

a) 5 

b) 15 

c) 35 

d) 45 

e) 70 

61 Erizipel için doğru ifadeyi 
işaretleyiniz.  

a) Ortalama 15 günlük bir inkübasyon süresi vardır 

b) Yeni doğanlarda en önemli etken grup C 

streptokoklardır. 

c) Perifere doğru ilerleyen lezyonun kenarları 

belirsizleşir. 

d) Şiddetli tutulumda vezikül ve büller gözlenir. 

e) Histopatolojide trombüs oluşumu ve lökositoklazi 

izlenir. 

62 Perianal selülit için yanlış 
ifadeyi işaretleyiniz. 

a) Streptoccoccus pyogenes ile gelişir 

b) Dört yaş altında daha olağandır 

c) Sistemik semptomlar her zaman eşlik eder. 

d) Ağrılı defekasyon, kanlı gaita yakınmaları olabilir. 



e) Deriden alınan kültür tanı ve tedavi için yararlıdır. 

63 Hangisi yumuşak şankır için 
doğrudur? 

a) İnkübasyon periyodu  1-30 gündür. 

b) Ağrısız, dekole ülserler karakteristiktir. 

c) Ülser zemininde granülasyon dokusu gelişimi iyidir. 

d) Gelişen adenit sıklıkla bilateraldir. 

e) Erken tedavi verilse bile bubo süpürasyonu olabilir 

 

64 

Hangisi fakomatozis 
pigmentokeratotikanın 
bulgularındandır? 

a) Sebase nevus, serebral anomaliler 

b) Epidermal nevus, katarakt 

c) Organoid sebase nevus, benekli lentiginöz nevus 

d) Epidermal nevus, Becker nevus 

e) Epidermal nevus, vasküler malformasyonlar 

65 

Yüksek doz ve uzun süreli 
kullanımı steriliteye yol 
açabilen ilacı işaretleyiniz. 

a) Antimalaryaller 

b) Siklofosfamid 

c) Asitretin 

d) Takrolimus 

e) Azatioprin 

66 

Filagrin ekspresyon bozukluğu 
olan iktiyoz formunu 
işaretleyiniz. 

a) Epidermolitik hiperkeratoz 

b) X’e bağlı iktiyozis 

c) İktiyozis vulgaris 

d) Lameller iktiyozis 

e) Konjenital iktiyoziform eritroderma 

67 

Yaygın ve tedaviye dirençli 
seboreik dermatit hangisinin 
önemli bir deri bulgusudur? 

a) Parkinson hastalığı 

b) HBV infeksiyonu 

c) Tip I diabetes mellitus 

d) Tip II diabetes mellitus 

e) Hipotiroidi 

68 Erizipeloid için temel bulaşma 
yolu hangisidir? 

a) Toprakla temas 

b) Doğrudan kişiden kişiye temas 

c) Kediyle temas, ısırma veya tırmalama 

d) Çiğ balık ve et ile temas 

e) İnhalasyon yoluyla 

69 

Topikal retinoidlerden hangisi 
kütanöz T hücreli lenfoma 
tedavisinde kullanılmaktadır? 

a) Adapalen 

b) Tretinoin 

c) Tazaroten 

d) Beksaroten 

e) İzotretinoin 

70 

Kaposi sarkomunun tedavisinde 
kullanılan topikal retinoidi 
işaretleyiniz. 

a) Tretinoin 

b) Alitretinoin 

c) Adapalen 

d) Tazaroten 

e) Beksaroten 



71 
Papillon-Lefèvre Sendromu 
tedavisinde hangisi 
kullanılmaz? 

a) Asitretin 

b) Etretinat 

c) Metotreksat 

d) Topikal keratolitikler 

e) Siklosporin 

 

72 Marjolin ülser tanımı için doğru 
ifadeyi işaretleyiniz. 

a) Venöz yetmezlikli olgularda gözlenen kronik bacak 

ülseri 

b) Lepralı olgularda gözlenen ülsere lezyon 

c) Skar dokusu  üzerinde gelişen skuamöz hücreli 

kanser 

d) hücreli kanserde gözlenen ülser 

e) Kaposi sarkomunun AIDS’li olgularda görülen formu 

73 Psikojenik kaşıntının tipik 
özelliğini işaretleyiniz. 

a) Günlük aktiviteler sırasında artar 

b) Geceleri vücut ısısının artmasıyla şiddetlenir 

c) Lezyonlar elle ulaşılabilen yerlere sınırlıdır 

d) Lezyonlar unilateral dağılım gösterir 

e) En sık yüz bölgesinde tutulum izlenir 

74 Notaljia parestetika ile ilgili 
doğru ifadeyi işaretleyiniz. 

a) En sık lomber dermatomlarda izlenir 

b) Genellikle bilateraldir 

c) Sinire bası yapan hareketlerle tetiklenebilir 

d) Dokunmakla hassas papüllerle karekterizedir 

e) Tedavide topikal beksaroten kullanılır 

75 Hangisi Pitiriyazis rosea 
etyopatogenezinde yer alır? 

a) Human herpes virüs 6 (HHV-6) 

b) İnsan immun yetmezlik virüsü (HIV) 

c) Epstein Barr virüsü (EBV) 

d) Hepatit B virüsü (HBV) 

e) Hepatit C virüsü (HCV) 

76 

Baldırında 2 cm çaplı ortası 
ülsere viyolese eritemli nodüler 
lezyon bulunan, ve 
özgeçmişinde 1 yıl önce akciğer 
tüberkülozu tanısı ile tedavi 
gördüğü öğrenilen orta yaşlı 
bayan olgu için tanı nedir? 

a) Sitofajik histiyositik pannikulit 

b) Eritema nodozum 

c) Alfa-1 antitripsin panniküliti 

d) Soğuk pannikuliti 

e) Eritema induratum 

 

77 

İkinci derece yüzeyel termal 
yanık için en uygun ifadeyi 
işaretleyiniz. 

a) Yüzeyel dokularda transüdasyona bağlı ödem, 

bazen vezikülasyon, iyileşme hızlı, skarsız 

b) Tüm katlarıyla deri, subkutan doku ve alttaki 

tendonlarda etkilenme, iyileşme greft gerektirir 

c) Tüm katlarıyla deri ve subkutan doku hasarı, ülser 

oluşumu, iyileşme greft gerektirir 

d) Epidermal deskuamasyonla sonlanan eritem, ağrı 

ve lokal ısı artışı, iyileşme hızlı, skarsız 

e) Retiküler dermise kadar etkienme, renk soluk, 

ağrısız, skarla  iyileşir 



78 Tüberosklerozda görülen tırnak 
tümörü hangisidir? 

a) Subungual eksoztozis 

b) Miksoid kist 

c) Fibrom 

d) Glomus tümörü 

e) Onikomatrikoma 

79 

Grover Hastalığına 
histopatolojik olarak 
benzemeyen hastalığı 
işaretleyiniz. 

a) Darier Hastalığı 

b) Pemfigus vulgaris 

c) Pemfigus Foliaceus 

d) Dermatitis Herpetiformis 

e) Hailey-Hailey Hastalığı 

80 Periferal nöropatiye neden olan 
ilacı işaretleyiniz. 

a) Dapson 

b) Hidroksiklorokin 

c) Metotreksat 

d) Mikofenolat mofetil 

e) Azathioprin 

81 

Rozaseanın klinik özellikleri 
arasında yer 
almayan hangisidir? 

a) Foliküler tıkaçlar 

b) Papül ve püstüller 

c) Kalıcı eritem 

d) Telenjiektazi 

e) Fimatöz değişiklikler 

82 Dishidrotik ekzemada lezyonlar 
nerede gözlenir? 

a) El, ayak ve parmak dorsallerinde 

b) El, ayak ve parmak laterallerinde 

c) Kol ve bacak ekstensör yüzlerde 

d) Kol ve bacak fleksör yüzlerde 

e) Skalp ve yüzde 

83 

Aşağıdaki sistemik tedavi 
ajanlarının hangisinin kullanımı 
sonrasında generalize numuler 
dermatit gelişimi bildirilmiştir? 

a) Ribavirin 

b) Asitretin 

c) Metotreksat 

d) İntravenöz immunglobulin 

e) Takrolimus 

84 

Hangisi Behçet hastalığı 
sistemik tutulumları arasında 
yer almamaktadır? 

a) Artrit 

b) Miyokardit 

c) Glomerulonefrit 

d) Üveit 

e) Osteomiyelit 

 

85 

Minoksidilin etki 
mekanizmalarından hangisi saç 
büyümesinin stimülasyonunda 
rol oynamaz? 

a) Telogen fazda prematür sonlanma yapar. 

b) Anagen fazı uzatır. 

c) Vasküler endotelyal büyüme faktörünü arttırır. 

d) Vasküler düz kasta gevşemeye neden olur. 

e) Prostoglandin sentezini arttırır. 



86 

Primer kutanöz B hücreli 
lenfomaların tedavisinde 
hangisi yer almaz? 

a) Lokal radyoterapi 

b) Cerrahi eksizyon 

c) İnterferon -α-2a 

d) CHOP + Rituksimab 

e) Beksaroten 

 

87 Yüzeyel Bazal hücreli karsinoma 
en sık nereyi tutar? 

a) Gövde ve ekstremiteler 

b) Saçlı deri 

c) Yüz bölgesi 

d) El ve ayaklar 

e) Tırnaklar ve çevresi 

88 Ektimanın klinik özellikleriyle 
ilgili olarak hangisi yanlıştır? 

a) Lezyonlar en sık alt ekstremitelerdedir. 

b) Çocuk ve genç yaşta olmak risk faktörüdür. 

c) Sistemik semptomlar ve bakteriyemi sıktır. 

d) Lezyonlar yavaş ve skarla iyileşir. 

e) Vaskülitlerle ayırıcı tanıya girer. 

89 

Hangi hastalık özellikle fleksural 
alanlarda retiküler 
hiperpigmentasyonla birlikte 
komedon benzeri papül ve skar 
oluşumu ile karakterizedir? 

a) Galll-Galli hastalığı 

b) Diskeratozis konjenita 

c) X’e bağlı retiküler pigmentasyon 

d) Dowling-Degos hastalığı 

e) Dermatopati pigmentoza retikülaris 

90 

Hangisi miks bağ dokusu 
hastalığında en sık görülen 
dermatolojik bulgulardandır? 

a) Eritema nodozum 

b) Kapillerit 

c) Alopesi 

d) Raynaud fenomeni 

e) Eritema multiforme 

91 

Lazer epilasyonda en başarılı 
sonuç hangi hasta grubunda 
alınır? 

a) Açık renk ten-- koyu renk kıl yapısı 

b) Açık renk ten--açık renk kıl yapısı 

c) Koyu renk  ten--açık renk  kıl yapısı 

d) Koyu renk  ten--koyu renk kıl yapısı 

e) Açık  renk ten-- Gri saç 

92 Kawasaki hastalığında en sık 
tutulan arter hangisidir? 

a) Koroner arterler 

b) Derinin yüzeyel arterleri 

c) Temporal arterler 

d) Hepatik arterler 

e) Renal arterler 

93 

Yüz ve göğüs ön yüzünde kirli 
sarı-kırmızı sert papüller, el ve 
ayak tabanlarında punktat 
keratoz ve tırnaklarda "V" 
şeklinde çentiklenme olan 20 
yaşında erkek olguda tanı 
nedir? 

a) Darier Hastalığı 

b) Hailey-Hailey Hastalığı 

c) Diskeratosis konjenita 

d) Werner Sendromu 

e) Degos hastalığı 



94 

Mikozis fungoides klinik 
görünümlerinden hangisi 
sıklıkla çocuk ve gençlerde 
gözlenir? 

a) Pigmente purpura benzeri 

b) Hipopigmente 

c) Folikülotropik 

d) Granülomatöz gevşek deri 

e) Poikiloderma vaskülare atrofikans 

95 

Primer Raynaud fenomeni tanı 
kriterleri arasında yer almayanı 
işaretleyiniz. 

a) Ekstremitelerde epizodik olarak gelişen siyanoz 

b) Simetrik veya bilateral tutulum 

c) Periferik arteryal oklüzyon bulgularının olması 

d) İmmunolojik anomalilerin olmaması 

e) Normal tırnak yatağı kapillerleri 

96 

Hangisi akral melanositik 
lezyon için malign dermoskopik 
paternlerdendir? 

a) Paralel vadi paterni 

b) Kafes benzeri patern 

c) Paralel tepe paterni 

d) Fibriler patern 

e) Psodopigment ağı 

97 Melanom metastazı için en 
önemli risk faktörü hangisidir? 

a) Ülserasyon 

b) İnvazyon derinliği 

c) Vertikal büyüme fazında olması 

d) Nodüler melanom olması 

e) Ailede metastatik melanomlu birey olması 

98 LEOPARD sendromunun 
bileşeni olmayan hangisidir? 

a) Lentigo 

b) EKG değişiklikleri 

c) Okuler hipertolarizm 

d) Pulmoner anevrizma 

e) Büyüme geriliği  

99 

Aşağıdakilerden hangisi ilaçla 
ilişkili Sweet Sendromu tanı 
kriterlerinden değildir? 

a) İlaç kesilmesinden sonra lezyonun gerilemesi 

b) Ateş > 38 °C 

c) Lökositoz 

d) Histopatolojik olarak vaskülit bulunmaksızın dermal 

nötrofilik infiltratın bulunması 

e) Ağrılı eritemli plak ve nodüller  

100 

Aşağıdaki ilaç döküntülerinin 
hangisinde ilaç alımından aylar 
sonra döküntü başlayabilir? 

a) Psoriasiform ilaç reaksiyonu 

b) Pitriyazis rozea benzeri ilaç reaksiyonu 

c) Eritema nodozum benzeri ilaç reaksiyonu 

d) Seboreik dermatit benzeri ilaç reaksiyonu 

e) Likenoid ilaç reaksiyonu 

 

 


