
Dermoskopik terminolojinin oluşturulması: 

 

1. 18 Kasım 2011 tarihinde XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu sırasında yapılan Türk 

Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu toplantısında alınan karar gereği, uzlaşı 

toplantısı 24 Şubat 2012 tarihinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim 

Dalı’nda gerçekleştirildi. Uzlaşı toplantısına daha önceden Dermoskopi çalışma grubu 

tarafınca belirlenmiş 11 çalışma grubu üyesi katıldı.  (Fezal Özdemir, Işıl Kılınç Karaarslan, 

Sedef Şahin, Mustafa Turhan Şahin, Oya Oğuz, Murat Orhan Öztaş, Ercan Arca, Tülin 

Mansur, Ayşe Anıl Karabulut, Nida Kaçar, Bengü Gerçeker Türk) 

2. Uzlaşı toplantısı öncesinde Dermoskopi Çalışma Grubu başkan ve sekreteri tarafından 

terminoloji listesi, terimlerin kökenleri ve tanımlamaları ile ilişkili ön hazırlıklar yapıldı. 

Toplantı sırasında her bir terim için karşılığın ne olması gerektiği tartışıldı. Toplantı sonrası 

terminoloji listesi belirlendi. 

3. Terimler listesi Latince kökenli kelimelerin denetimi için Ege Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü kurucusu Prof Dr Hasan Malay’a danışıldı ve 

yeniden düzenlendi 

4. Liste son haliyle Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili 

Anabilim Dalı başkanı Prof Dr Mustafa Öner’e danışıldı. 

5. Sonuçlar çalışmaya katılan 11 üye ile tekrar paylaşıldıktan sonra  terminoji listesinin son 

hali belirlendi. 

DERMOSKOPİK TERMİNOLOJİ 

Aggregated globules:  “Agrege globüller” 

Annular-granular structures: “Anüler-granüler yapılar”  

Arborizing vessels: “Dallanan damarlar” 

Asymmetric pigmented follicules: “Asimetrik pigmente foliküller” 

Atypical Pigment Network: “Atipik pigment ağı” 

Atypical Pseudonetwork: “Atipik psödo-ağ” 

Blotch:  “Leke” 



Blue White Structures: “Mavi-beyaz yapılar” 

Blue-whitish veil: “Mavi-beyazımsı tül” 

Branched streaks: “Dallanmış ışınsal yapılar” 

Cobblestone pattern:  “Kaldırım taşı paterni” 

Comedo-like openings/Pseudofollicular 

openings:  

“Komedon benzeri açıklıklar/ Psödo-foliküler 

açıklıklar” 

Comma vessels: “Virgül damarlar” 

Crista dotted pattern: “Noktalı krista paterni” 

Crown vessels: “Taç damarlar” 

Crok-screw vessel: “Tirbüşon damarlar” 

Crystalline/chrysalis structures  

(Shiny white streaks): 

 “Kristal/krizalit benzeri yapılar” 

Dermoscopy:  “Dermoskopi” 

Dot: “Nokta” 

Dotted vessels: “Noktasal damarlar” 

Exophytic papillary structures: “Ekzofitik papiller yapılar” 

Fat fingers: “Tombul parmak bulgusu” 

Fibrillar pattern: “Fibriler patern” 

Fingerprinting: “Parmak izi görünümü” 

Globule:  “Globül” 

Globulostreak-like pattern: “Globuler-ışınsal  patern” 

Glomerular vessels: “Glomerüler damarlar” 

Gray Pseudonetwork: “Gri psödo-ağ” 

Hairpin vessels: “Firkete damarlar” 

Homogeneous blue pigmentation: “Homojen mavi pigmentasyon” 

Hypopigmentation: “Hipopigmentasyon” 

Irregular dot/globules:  “Düzensiz  nokta yapısı/globüller” 



Irregular blotch: “Düzensiz dağılımlı leke” 

Irregüler crypt/Brain-like pattern: “Düzensiz kriptler/Beyin benzeri patern” 

Jelly sign: “Jöle bulgusu”  

Lacunar pattern: “Laküner patern” 

Lattice-like pattern: “Kafes benzeri patern 

Large blue-gray ovoid nests: “Büyük mavi-gri oval yuvalar” 

Lineer vessels: “Lineer damarlar” 

Lineer irregular vessels:  “Lineer düzensiz damarlar” 

Maple leaf-like areas/Leaf-like areas:  “Yaprak benzeri alanlar” 

Multiple milia-like cysts:  “Multipl milyum benzeri kistler” 

Milky red globules/areas: “Beyazımsı-kırmızı globüller/alanlar” 

Moth eaton border: “Güve yeniği kenar” 

Multiple blue-gray globules: “Multipl mavi-gri globüller” 

Multicomponent pattern: “Çok bileşenli patern” 

Multiple blue-gray dots: “Multipl mavi-gri nokta yapıları” 

Negative pigment network:  “Negatif pigment ağı” 

Nonspecific pattern: “Non-spesifik patern” 

Paralel furrow pattern: “Paralel oluk paterni” 

Paralel ridge pattern: “Paralel sırt paterni” 

Pebbles on the ridges: “Sırtlarda çakıltaşı” 

Peppering: “Serpilmiş karabiber görünümü” 

Pigment network: “Pigment ağı” 

Polymorphous vessels:  “Polimorf damarlar” 

Pseudonetwork: “Psödo-ağ” 

Pseudopod: “Psödopod” 

Radial streaming: “Işınsal uzantılar” 

Rainbow pattern: “Gökkuşağı paterni” 



Regression: “Regresyon” 

Regular blotch: “Düzenli dağılımlı leke” 

Rhomboidal structures “Romboidal yapılar” 

Scale:  “Skuam” 

Spoke-wheel-like structures/areas: “Tekerlek benzeri yapılar / alanlar” 

Starburst pattern: “Patlayan yıldız paterni” 

Stawberry pattern: “Çilek paterni” 

Streaks: “Işınsal yapılar” 

String of pearls: “İnci dizisi damarlar” 

Structureless areas: “Yapısız alanlar” 

Transitional  patern:  “Geçiş paterni” 

White collarate: “Beyaz yakalık” 

White rail (White fence): “Beyaz çit” 

White scar-like depigmentation: “Beyaz skar benzeri depigmentasyon” 

 

 


