
2019 Yeterlik Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi edinsel epidermolizis büllozanın inflamatuvar alt tiplerinden değildir?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) Büllöz pemfigoid benzeri

B) Pemfigus vulgaris benzeri

C) Brunsting-Perry benzeri

D) Linear IgA dermatoz benzeri

E) Müköz membran pemfigoid benzeri

2. “Graft versus host” hastalığı ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)

A) Graft versus host hastalığında en sık etkilenen organ karaciğerdir.

B) HLA-eş hematopoetik kök hücre transplantasyonu alıcılarında graft versus host hastalığı gelişmez

C) Periferik kan hematopetik kök hücre transplantasyonunda greft versus host hastalığı gelişme riski, kemik iliği hematopetik
kök hücre transplantasyonuna göre daha fazladır.

D) Kutanöz kronik greft versus host hastalığı, akut greft versus host hastalığını izleyerek ortaya çıkar.

E) Evre 3 akut greft versus host hastalığında, deride bül oluşumu ve epidermal nekroz gözlenir.

3. Fotosensitiviteye sebep olan hastalıklarla ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)

A) Kronik aktinik dermatitte yama testi negatifliği tanısaldır.

B) Eritropoetik protoporfiride dar bant ultraviyole B fototerapisi kontrendikedir.

C) Solar ürtikerde, düzenli ultraviyole maruziyeti ile ışığa karşı tolerans gelişmez.

D) Polimorf ışık erüpsiyonu olan hastaların ultraviyole B için minimal eritem doz değerleri, sağlıklı popülasyondan düşüktür.

E) Aktinik prurigoda güneş görmeyen alanlarda deri lezyonları olabilir.

4. Aşağıdaki pigmente lezyonlardan hangisinde melanositler atipik özellikler gösterebilir?

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

A) İnk-spot lentigo

B) PUVA lentigo

C) Lentigo senilis

D) Lentigo simpleks

E) Penil lentigo

5. Klinik ve histopatolojik açılardan birbiri ile karıştırılabilen iki hastalık olan Jessnerin Lenfositik İnfiltrasyonu ve Kutanöz Lupus
Eritematozis ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 4)

A) Her ikisi de fotosensitif tablolardır.

B) Her iki tablonun tedavisinde antimalaryaller kullanılabilir.

C) Her iki tabloda da histopatolojik olarak interfaz dermatiti bulguları izlenir.

D) Jessnerin Lenfositik İnfiltrasyonunda histopatolojik olarak musin birikimi izlenmezken kutanöz lupus eritematozis olgularında
izlenir.

E) Direk immunflörosan inceleme her iki tabloyu ayırt etmek için kullanılabilir.

6.  Aşağıdakilerden hangisi kriyoterapi kontraendikasyonlarından değildir?

Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 2)

A) Kriyoglobulinemi

B) Kalp pili olması

Sınav Önizleme http://turkdermatoloji-sorubankasi.com/admin/sinav-onizleme.php?id=18

1 of 19 5/6/2020, 5:11 PM



C) Soğuk ürtikeri

D) Kötü sınırlı tümörler

E) Derine penetre tümörler

7. Boyun ve gövde üst yarısında poikilodermik bir görüntüsü olan ve dermatolojik muayenesinde ek olarak oral mukozada
lökokeratoz ve tırnaklarında distrofi tespit edilen 10 yaşındaki erkek çocukta düşünülecek ilk tanı aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?

Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

A) Pakionişi konjenita

B) Diskeratozis konjenita

C) Darier hastalığı

D) Poikiloderma konjenitale

E) Progeria

8. Oral mukozada beyaz yama tarzı lezyon yapan herediter geçişli hastalıklardan hangisi otozomal dominant geçişli değildir?

Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) White sponge nevus

B) Pakonişi konjenita

C) Diskeratozis konjenita

D) Darier hastalığı

E) Herediter benign intraepidermal diskeratoz

9. “Coğrafya dili” (benign migratuvar glossit) hangi hastalıkta görülebilir?

Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

A) Liken planus

B) Psöriazis

C) Sifiliz

D) Eritema multiforme mayor

E) Pemfigus vulgaris

10. Yirmibeş yaşında kadın hasta 6 aydır döküntü şikayetiyle polikliniğe başvurdu, bu şikayetle topikal ve sistemik steroidli ilaçlar
kullandı ancak tam olarak iyileşmediği öğrenildi. Muayenenizde gövdesinde eritemli kenarlarında gergin büller içeren 3-4 cm' lik
plaklar saptandı. Direkt immunofloresan incelemede bazal membran boyunca lineer yerleşimli IgA depolanması saptanan olguda
tedavide hangi ilacı öncelikle düşünülür?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) Dapson

B) Metotreksat

C) Azatiopurin

D) Sistemik steroid

E) Tetrasiklin

11. Hailey Hailey hastalığının pemfigus hastalığından ayırımını sağlayan yöntem hangisidir?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

A) Tzanck smear

B) Direkt immunofloresan inceleme

C) İmmünpresipitasyon

D) Kültür

E) Genetik analiz

12. 
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Pernio ile ilgili hangisi doğrudur?

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)

A) Ellerde görülen siyanotik renk değişimidir.

B) Bül ve ülserasyonlar görülmez.

C) Hematolojik malignite ile ilişkisi bulunabilir.

D) Genellikle ilkbahar yaz aylarında görülür.

E) Pernioda eozinofilik vaskülit gözlenir.

13. Aşağıdaki dermatolojik hastalıklardan hangisinin iç organ maligniteleriyle bir ilişkisi yoktur?

Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

A) Eritema nodozum

B) Seboreik keratoz

C) Eritema induratum

D) Pemfigus

E) Akantozis nigrikans

14. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lezyon üzerinde yer alan kurutun hastalığın tanısında yeri vardır?

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 2)

A) Kutane Leishmaniasis

B) Lupus vulgaris

C) Şarbon

D) Ektima

E) Behçet hastalığının genital ülseri

15. Rozaseayı tetikleyen faktörlerden olmayan seçeneği işaretleyiniz.

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

A) Emosyonel stres

B) Soğuk hava

C) Sıcak hava

D) Egzersiz

E) Kafeinli içecekler

16. Hailey-Hailey hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

A) Saçlı deri ve mukoza tutulumu sıktır.

B) ATP2A2 genindeki mutasyon nedeniyle oluşur.

C) Tırnaklarda distalde görülen V şeklinde çentiklenme patognomoniktir.

D) Epidermiste kırılmış duvar tuğlaları görünümüne yol açan akantoliz gözlenir.

E) Nikolsky bulgusu pozitiftir.

17. Aşağıdakilerden hangisi eritrodermiye neden olan dermatozlardan değildir?

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)

A) Dermatomiyozit

B) Nekrobiyotik ksantogranüloma

C) Büllöz pemfigoid

D) Sarkoidoz

E) Atopik dermatit
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18. Sporotrikozla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I) Etken S.schenckii dimorfik mantardır.
II) Klinikte el ve ayaklarda ağrılı dermal nodüller meydana gelir.
III) AIDS'li hastalarda belirgin lenfatik tutulum olur.
IV) Tedavisinde intravenöz amfoterisin B kullanılabilir.

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) I, II, III, IV

B) II, III, IV

C) I, IV

D) I, II, III

E) I, III, IV

19.  Miçetoma ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I) Aspergillus nidulans ve Pseudallescheria boydii etken olabilir.

II) Kronik lezyonlarda kemik tutulumu olabilir.

III) Biyopside ömiçetomada dokuda feoid  veya  hiyalen hifler görülebilir.

IV) Nocardia asteroidesin etken olduğu lezyonlarda fistül ağzında gelen eksüdada sarı tanecikler görülür.

V) Dirençli Nocardia infeksiyonlarında amikasin kullanılabilir

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)

A) I, II, III

B) II, III, IV,

C) II, IV, V

D) I, III, IV, V

E) I, II, III, IV, V

20.

Dermatitis herpetiformis patogenezi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

I) HLADR-3, HLAB-8 ve HLA-DQ2 gibi belli HLA tipleri ile ilişkili saptanabilir.

II) Gliadin içindeki glutamin epidermal transglutaminaz tarafından deamine edilir.

III) B hücrelerinin uyarılması ile Ig A sentezi gerçekleşir.

IV) Ig A-doku transglutaminazı nötrofil kemotaksisini uyarır.

V) Nötrofillerden salınan proteazlar lamina lucida bütünlüğünü bozar.

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) I, II, III

B) I, II, III, IV, V

C) II, IV, V

D) I, III, V

E) I, II, III, V

21.

Aşağıdakilerden hangileri keneler aracılığı ile bulaştırılan hastalıklar arasında yer alır?

I. Lyme hastalığı

II. Babesiyozis

III. Tifüs

IV. Ehrlichiosis
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V. Tularemi

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 3)

A) I, III, V

B) II, IV, V

C) I, II, IV

D) III, IV, V

E) I, II, IV, V

22.  Max-Joseph boşlukları hangi hastalıkta görülür?

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 1)

A) Pemfigus vulgaris

B) Liken planus

C) Darier hastalığı

D) Hailey-Hailey hastalığı

E) Herpes simpleks virüs enfeksiyonu

23. Liken planusla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) Büllöz liken planusta büller daha önce lezyon olmayan bölgelerde gelişir.

B) En sık görülen oral liken planus paterni erozif paterndir.

C) Deri lezyonu olan hastaların %5-10'unda mukozal lezyonlar da vardır.

D) Sıklıkla fotoyayılım gösterir.

E) Histopatolojik olarak granüler tabakada fokal artış ve irregüler akantoz görülür.

24. Renal hücreli kanser için en spesifik olan deri metastazı hangisidir?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 4)

A) Alopesia neoplastica

B) Karsinoma erizipeloides

C) Zırh karsinomu (Carsinoma en cuirasse)

D) Telenjiektazik karsinom

E) Sister Mary Joseph nodülü

25. Vitiligo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 2)

A) Birlikte oküler anomaliler görülebilir.

B) Foliküler vitiligo etraftaki epidermiste depigmentasyon görülmeden lökotrişi görülmesidir.

C) Segmental vitiligo çocuklarda daha sık görülür.

D) Lökotrişi varlığı hastalık aktivitesi ile paraleldir.

E) Yüz, boyun ve gövde lezyonları tedaviye daha iyi yanıt verir.

26. Herpes zosterli bir hastada ''Dissemine kutanöz hastalık'' düşünmek için ilgili dermatom ve bitişik dermatom alanları dışında
yerleşmiş vezikül sayısı ne olmalıdır?

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)

A) 5 vezikül üstü

B) 10 vezikül üstü

C) 15 vezikül üstü

D) 20 vezikül üstü

E) 30 vezikül üstü
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27.  Kutanöz layşmanyazisin klinik özelliklerinden olmayanı işaretleyiniz? 

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 2)

A) Üç ay içinde spontan iyileşir

B) Ağrısızdır

C) Giysiyle örtülmeyen bölgelerde oluşur

D) Yavaş seyirlidir

E) Ülser-erozyon-krut gelişir

28.  Hangisi irritan kontakt dermatit için önerilen tanı kriterlerinden değildir?

Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)

A) Epidermisin soyulması

B) Yama testi negatifliği

C) Temas sonrası ortaya çıkan yanma

D) Deri belirtilerinin keskin sınırlı olması

E) Dermatitin yayılma eğiliminin fazla olması

29. Topikal tedavide kullanılan antralin hakkındaki yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz.

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)

A) Epidermal proliferasyonu yavaşlatır

B) Alopesi areata tedavisinde kullanılır

C) %10-20 konsantrasyonda etkilidir

D) Deriyi siyaha boyar

E) Gebelik kategorisi C'dir

30. Aşağıdakilerden hangisi skabies için doğru değildir?

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 2)

A) Etken %100 nemli bir ortamda yaşar

B) Bebeklerde yüz, saçlı deri, avuç içi ve ayak tabanı tutulabilir

C) Nodüler skabiesde perivasküler ve subkutan yağ dokusunda çok yoğun lenfosit infilitrasyonu vardır.

D) Nodüler skabies en sık palmoplantar bölgeyi tutar

E) Norveç uyuzu eritrodermi tablosuna yol açabilir

31. Aşağıdakilerden hangisi pedikülozisler için yanlıştır?

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 2)

A) Pedikülozis kapitiste şiddetli seyreden olgularda saçlı derinin tamamının epitelyal atık ve kurutlarla kaplanması plica polonica
olarak adlandırılır

B) Pedikülozis pubis sakal, bıyık, kaş ve kirpik gibi bölgelerde yerleşebilir

C) Pedikülozis pubis´de abdominal ve femoral bölgede mavi- gri maküler lezyonlara maculae ceruleae denir

D) Pedikülozis korporis´de etken elbiselerin dikiş yerlerine sıkıca yapışıktır

E) Phthirus pubis özellikle sokakta yaşayanlarda Bartonella enfeksiyonu için bir vektör görevi üstlenebilir

32. Kronik ürtikerin bir alt grubu olan “kronik uyarılabilir ürtiker”klinik tabloları içinde en sık görülen hangisidir ?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 1)

A) Soğuk ürtikeri

B) Geç basınç ürtikeri

C) Kolinerjik ürtiker

D) Dermografik ürtiker

E) Kontakt ürtiker
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33. Yenidoğanın subkutan yağ nekrozu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Hipokalsemi

B) Hiperkalsemi

C) Hipokalemi

D) Hiperkalemi

E) Hiponatremi

34. 25 yaşındaki bir erkek hastada üretral mükopürülan veya pürülan akıntı, unilateral epididimal hassasiyet ve ödem olması
durumunda akla gelmesi gereken ilk hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

A) Gonore

B) Şankroid

C) Sifiliz

D) Trikomoniazis

E) Herpes simpleks enfeksiyonu

35. Aşağıdakilerden hangisi UVR’nin immünolojik etkilerinden biri değildir?

Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 4)

A) Langerhans hücre morfolojisinde değişiklik

B) IL-1, IL-6, TNF-alfa da azalma

C) Gecikmiş tip hipersensitiviteyi azaltmak

D) Lenfosit popülasyonunda değişiklikler

E) Langerhans hücre fonksiyonunda değişiklik

36. Hangisi kutanöz mast hücre ürünlerinden değildir?

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 3)

A) Histamin

B) Prostasiklin

C) Kondroidin Sülfat E

D) Triptaz

E) IL-4

37. Benzatin penisilin G tedavisi alan hastada gelişen Jarisch-Herxheimer reaksiyonunda primer sorumlu olan enflamatuvar
sitokin hangisidir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) TNF-alpha

B) IFN-gamma

C) IL-6

D) EGFR

E) IL-10

38. Aşağıdakilerden hangisi bazal hücreli kanserin histolojik olarak ayırıcı tanısına girmez?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 4)

A) Trikoepitelioma

B) Dermatofibroma

C) Musinöz karsinoma

D) Adenoid kistik karsinoma

Sınav Önizleme http://turkdermatoloji-sorubankasi.com/admin/sinav-onizleme.php?id=18

7 of 19 5/6/2020, 5:11 PM



E) İnverted foliküler keratoz

39. Aşağıdakilerden hangisi bazal hücreli kanserde (BHK) rekürrens açısından yüksek risk faktörü oluşturmaz?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)

A) Gövdede lokalize 30 mm çapında bir BHK varlığı

B) Periorbital lokalizasyonlu 7 mm çaplı bir BHK varlığı

C) El ve ayak dorsumlarında lokalize 7 mm çaplı BHK varlığı

D) Mikronodüler ve sklerozan histopatolojik tipte BHK varlığı

E) Histopatolojik olarak perinöral invazyonun varlığı

40. Aşağıdakilerden hangisi hedgehog sinyal yolağı inhibitörü olan vismodegibin bazal hücreli karsinomda kullanım
endikasyonlarından değildir?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

A) Nodüler lezyonlarda

B) Cerrahi eksizyonun mümkün olmadığı durumlarda

C) Rekürren olgularda

D) Metaztaz varlığında

E) Lokal ileri bazal hücreli karsinomda

41. Alopesilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

A) Saçların kısa kesilmesi anagen fazın indüklenmesine neden olur

B) Alopesi areata hastalığı trikoskopik muayenesinde görülen sarı noktalar yaygın olmayıp düzensiz dağılımlıdır.

C) Topikal minoksidil uygulaması telogen efluviyuma neden olabilir.

D) Androgenetik alopesi patogenezinde kıl siklusu normal seyreder ancak kıl follikülündeki minyatürizasyon patern alopesiye
neden olur.

E) Androgenetik alopesi görülen kadınlarda sıklıkla menstrüel düzensizlik ve fertilite sorunları eşlik eder.

42. Yirmibeş yaşında kadın hasta polikliniğe el 2. tırnak kenarında ağrı şikayeti ile başvuruyor. Dermatolojik muayenesinde
subungual eritem gözleniyor. Basmakla tırnak proksimali ağrılı. Ön planda düşünülecek tanı ve görüntülemede en değerli yöntem
hangisidir?

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Glomus, BT

B) Leiomyoma, direk grafi

C) Spiroadenom, MR

D) Glomus, MR

E) BCC, BT

43.

Aşağıdaki bulgulardan hangisi veya hangileri bacakta şişlik şikayeti ile gelen hastada lenfödem düşündürür?

I) Stemmer bulgusu

II) Ayak sırtında belirgin ödeme bağlı buffalo hörgücü görünümü

III) Etkilenen bölgede ağrı, hassasiyet ve kolay morarma

IV) Ayak sırtına uzanmayan bilek seviyesinde kesilen ödem

V) Gode bırakmayan ödem

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)

A) I,III, IV, V

B) II, III, V
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C) I, II,V

D) III,IV

E) II, III

44. Ürtiker için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 2)

A) Ürtiker, şiddetli koroner hastalıklar gibi yaşam kalitesini kötü etkiler

B) Atopik hastalarda akut ürtiker insidansı daha yüksektir

C) Lezyonlar 24 saatten daha az sürer ve geride hiçbir iz bırakmazlar.

D) Bazen göz kapakları, dudaklar gibi yerlerde anjiyoödem eşlik eder

E) Bir ürtiker plağının çıktığı alanda tekrar bir ürtiker lezyonu çıkması için 4-6 saat süre gerekir

45.  Aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde fontosensitivite görülmez?

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)

A) Cockayne Sendromu

B) Bloom Sendromu

C) Kindler Sendromu

D) Rothmund Thomson Sendromu

E) Wiskoth Aldrich Sendromu

46. İlaç reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)

A) Non steroid anti-enflamatuar ilaçlar, bradikinin sentezini arttırır ve ilaç reaksiyonlarına neden olur

B) ACE inhibitörleri lökotrien sentezini arttırır ve dirençli ilaç reaksiyonlarına neden olur

C) Yüksek eozinofili ve atipik lenfositler, Stevens-Johnson sendromu reaksiyonunun bir bulgusudur

D) Lenfositoz, intradermal püstüller, akut generalize ekzantematöz püstülozun karakteristik bulgularıdır

E) Ekzematoz ilaç reaksiyonu genellikle duyarlanmadan sonraki temastan 48-72 saat sonra gelişir.

47.  Aşağıdaki ajanlardan hangisi fototoksik reaksiyona neden olmaz ?

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 1)

A) Retinoidler

B) Oksibenzon

C) Psoralenler

D) Tetrasiklin

E) Furokumarinler

48. Aşağıdakilerden hangisinin Munro Mikroabsesi gelişiminde rolü yoktur?

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 2)

A) ICAM-1

B) IL-1

C) IgE

D) E-Selectin

E) TNF-alfa

49. Derinin yüzeyel mikozları içinde inflamatuvar yanıtın minimal olduğu hastalık hangisidir?

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

A) Pitriyasis Versikolor

B) Tinea Kapitis

Sınav Önizleme http://turkdermatoloji-sorubankasi.com/admin/sinav-onizleme.php?id=18

9 of 19 5/6/2020, 5:11 PM



C) Tinea Korporis

D) Tinea Manum

E) Kutanöz Kandidiasis

50. Palmoplantar püstüloz yakınması ile başvuran hastada aynı zamanda akne vulgaris ve sternal bölgede ağrılı şişlik
saptanmıştır. Aşağıdaki sendromlardan hangisi düşünülmelidir?

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)

A) PAPA

B) PASH

C) SAPHO

D) DITRA

E) CAMPS

51. Mycobacterium marinum infeksiyonu ile ilgili doğru seçenek hangisidir?

I. Balıkçılarda görülme riski yüksektir.
II. Sporotrikoz benzeri lezyonlar görülebilir.
III.İnflamatuvar bölgesel lenfadenopati karakteristiktir.
IV. Bakteriyolojik kültürde üretilemez.

Mikobakteriyal hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) I, II

B) I, II, III

C) II, III

D) II, III, IV

E) III, IV

52. Normalde kaşıntı hissi yaratmayan bir uyaranın, kaşıntılı bir alanın çevresinde kaşıntı hissine neden olması durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 4)

A) Allokinezi

B) Psikojenik pruritus

C) Periferik duyarlanma

D) Nörojenik pruritus

E) Hiperkinezi

53. Aşağıdaki sendromlardan hangisinde café-au-lait makülleri tipik deri bulguları arasında yer almaz?

Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 4)

A) Nörofibromatozis

B) Piebaldizm

C) Legius sendromu

D) McCune-Albright sendromu

E) Sjögren-Larsson sendromu

54. Diffuse non-epidermolitik palmoplantar keratoderma, yünsü saç ve kardiyomiyopati otozomal resesif geçişli hangi hastalıkta
görülür?

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 3)

A) Olmsted Sendromu

B) Naxos Hastalığı

C) Papillon Lefèvre Sendromu

D) Bart Pumphrey Sendromu
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E) Huriez Sendromu

55. Skabiyes ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 3)

A) Çocuklarda akral vezikülobüllöz lezyonlar skabiyes tanısında tipiktir.

B) İlk enfestasyonda duyarlılık 2-6 haftada kazanılır.

C) Tekrarlayan enfestasyonlarda semptomlar 1-2 günde gelişebilir.

D) Tedavide kullanılan permetrine direnç gelişimi günümüzde artmaktadır.

E) Permetrine tolerans gelişimi giderek artmaktadır.

56. Eritema nodosumla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Histolojik olarak vaskülitin olmadığı, lobüler pannikülitle karakterizedir.

B) 15-40 yaş arasında sık görülür.

C) Hastalarda çoğunlukla geçirilmiş streptokokkal enfeksiyon vardır.

D) Daha sıklıkla kadınlarda görülür.

E) Sarkoidoz, Behçet, inflamatuvar barsak hastalıklarının seyri sırasında görülebilir.

57. Lepra hastalarında sindirilemeyen bakterilerin hücre içinde oluşturduğu köpüksü lepra hücrelerine ne ad verilir?

Mikobakteriyal hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) Kolloid hücreler

B) Wirchow hücreleri

C) İğsi hücreler

D) Reed-sternberg hücreleri

E) Multinükleer dev hücreler

58. Aşağıdaki ifadelerden granuloma anülarenin klinik özelliklerinden olmayanı seçiniz.

Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Sıklıkla simetrik, akral dağılımlı, anüler plaklar ile seyreder

B) Kadınlar daha sık etkilenir

C) Diyabet, tiroid hastalıkları ve hiperlipidemi gibi sistemik hastalıklarla ilişkili olabilir.

D) Güneş maruziyeti ve fototerapi yeni lezyon oluşumunu tetiklemez

E) Yaygın granuloma anüler geç başlangıç yaşına sahip olup, tedaviye dirençlidir.

59. Molluskum kontagiosum kliniği ile ilgili aşağıda belirtilenlerden doğru olanı seçiniz.

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 4)

A) Kuru deri teması hastalığın en kolay bulaş yoludur

B) Santral göbeklenme gösteren kubbe şeklinde saydam papüller çocuk hastalar için tipik olup erişkinlerde nadiren görülür.

C) Ekstremite ekstensörleri kıvrım bölgeleri ve fleksör alanlara göre daha fazla etkilenir.

D) Molluskum kontagiosum lezyonunun eritem ve ödemli inflame görünümü, lezyonun iyileşeceğinin klinik habercisi olabilir, bu
bulgu BOTE işareti olarak da adlandırılır

E) Molluskum dermatiti, daha çok erişkinlerde aksilla, antekubital fossa veya popliteal fossada şiddetli bir egzamadır.

60. Genellikle orta yaşlı hastaların el tırnaklarında görülen, tırnakta kalınlaşma ve longitudinal (uzunlamasına) sarı çizgilenme ile
karakterize tablo hangisidir?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Keratoakantoma

B) Onikomatrikoma
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C) Bowen hastalığı

D) Miksoid kist

E) Glomus tümörü

61. Aktif bir konjesyon sonucu ortaya çıkan, kızıl, kızamık, kızamıkcık, sifiliz, roseola ve erizipelde görülen canlı kırmızı
renkteki klinik görüntüyü,hangi elemanter lezyonla tanımlarsınız?

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 1)

A) Makülopapül

B) Makül

C) Papül

D) Papüler plak

E) Ekzantematöz papül

62. Pemfigus patogenezinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

A) Pemfigus vulgariste intersellüler antikorlar, çoğunlukla desmoglein-3 yapısındadır

B) Desmoglein 1'e bağlanan bir toksin, pemfigus büllerinin oluşmasını açıklar

C) Desmoglein 3'e karşı gelişmiş IgG4 antikorları sadece aktif pemfiguslu hastalarda vardır

D) Desmoglein 3'ün EC2 (extrasellüler-2) parçasına karşı gelişen IgG4 tipi antikorlar, akantolizin gerçek nedenidir

E) Pemfigusun klinik tiplerindeki farklılıklar antijenlerin eksprese edildiği anatomik bölgelerle ilişkilidir

63. Behçet Hastalığının klinik bulgularından hangisi yanlıştır?

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

A) Majör, minor, herpetiform aftlar, oral mukozanın ağrılı ülserleridir.

B) Genital ülserlerin major olanlarının tamamı,minor olanların ise yarısı sikatris bırakarak iyileşir

C) Eritema nodozum erkeklerde, papülopüstüler döküntüler kadınlarda daha sık görülür

D) Ekstragenital ülserler, göğüs altı, koltuk altı, ayak parmak arası gibi intertriginöz alanlarda ortaya çıkar

E) Paterji reaksiyonunun pozitifliği, hastalığın aktivasyon remisyon durumuna göre değişebilir

64. Gardner sendromu ile ilişkilendirilen genetik mutasyon hangisidir?

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 3)

A) APC

B) MSH2

C) MLH1

D) PTEN

E) MSH6

65. "Patlayan yıldız paterni" aşağıdaki melanositik nevuslardan hangisi için tipiktir?

Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 3)

A) Nevus spilus

B) Displastik nevus

C) Becker nevus

D) Epitelioid hücreli nevus

E) Balon hücreli nevus

66. Aşağıdaki dermoskopik bulgulardan hangisinin tespit edilmesi bir displastik nevusta lezyonun çıkartılmasını gerektirmez?

Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 3)

A) Radyal çizgiler
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B) Santral siyah noktalar

C) Çap artışı

D) Fokal genişleme

E) Ağ yapısında topaklaşmalar

67. Doğumda veya erken infantil dönemde başlayan, deride, saçta ve gözde pigment azalması ile seyreden sendrom
aşağıdakilerden hangisidir?

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 5)

A) Angelmann Sendromu

B) Psödotalidomid Sendromu

C) Menkes Sendromu

D) Griscelli Sendromu

E) Apert Sendromu

68. Vezikülopüstüler lezyonları olan bir yenidoğanda, lezyondan yapılan yaymanın Giemsa ile boyanmasında eozinofil hakimiyeti
varsa ve lezyonlar çizgisel şekilde yerleşmişse en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 2)

A) Eritema toksikum neonatorum

B) İnkontinensiya pigmenti

C) Otozomal dominant hiper IgE sendromu

D) İnfantil eozinofilik pustuler follikülit

E) Herpes zoster

69. Prepubertal akneli hastalarda konjenital adrenal hiperplazi ile ilişki hangisinde öncelikle düşünülmelidir?

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Neonatal akne

B) İnfantil akne

C) Orta çocukluk aknesi

D) Preadölesan akne

E) Ekskoriye akne

70. Atopik dermatit topikal tedavisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 4)

A) Topikal steroidler hem akut hemde idame tedavisinde kullanılabirler

B) Dupilumab, interlökin 4 ve 13'ü inhibe ederek etki göstermektedir.

C) Topikal kalsinörin inhibitörlerinden takrolimus proaktif tedavide kullanılabilir

D) Krizaborol, fosfodiesteraz 4 inhibitörüdür ve şiddetli atopik dermatit tedavisinde 2 yaş ve üzeri onaylıdır

E) Krizaborol, c-AMPyi degrade ederek IL-10 ve IL-4 başta olmak üzere sitokin üretimini artırır

71. Mosaisizm ile ilişkili olmayan hastalık/sendrom aşağıdakilerden hangisidir?

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 5)

A) X'e bağlı dominant kondrodisplaziya punktata

B) MIDAS sendromu

C) Goltz sendromu

D) Lineer Hailey-Hailey hastalığı

E) Prader-Willi Sendromu

72. Derin mantar infeksiyonları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)
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A) Cryptococcus neoformans infeksiyonlarında kültür preparatında kapsüllü maya hücreleri görülür.

B) Mayamsı görünümlü lobomikoz infeksiyonlarında kronik dönemde keloid benzeri lezyonlar görülür.

C) Koksidiyomikoz infeksiyonlarında vücut sıvılarından alınan örneklerde gemici lümeni denilen tomurcuklu maya hücreleri
görülür.

D) Histoplazma kapsülatum makrofajları ve retiküloendotelyal sistemi infekte eder.

E) Aktinomikoz infeksiyonlarında apse lezyonlarında kükürt tanecikleri denilen sarı renkli tanecikler görülür.

73. Aktinik keratozlarda biyopsi endikasyonlarından olmayan hangisidir?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)

A) Hipertrofik tip olması

B) Palpasyonda dermal komponentin olması

C) 6 mm den büyük olması

D) Yüzeyinde pigmentasyon olması

E) Gerildiğinde parlak bir görüntü olması

74. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımı, Stevens-Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz gelişimi açısından düşük
risk (diğerlerine oranla) taşır?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 4)

A) Allopurinol

B) Karbamazepin

C) İbuprofen

D) Levofloksasin

E) İpilimumab

75. Genellikle alt ekstremitelerde yerleşen ,livedo retikülarisin eşlik edebildiği ağrılı eritematöz, ülsere olabilen nodüllerle
karakterize pannikülit formu hangisidir?

Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Nekrobiyozis lipoidika

B) Eritema induratum

C) Alfa1-antitripsin eksikliği panniküliti

D) Kutanöz poliarteritis nodoza

E) Eritema nodozum

76. En fazla kutanöz immunsupresyon yapan dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir?

Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 3)

A) 200-290nm

B) 290-320nm

C) 320-340nm

D) 340-400nm

E) 400-410nm

77. Penisiline alerjik reaksiyon tanımlanan sekonder sifiliz hastasının tedavisinde seçilecek antibiyotik hangisidir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

A) Penisilin

B) Doksisiklin

C) Rifampisin

D) Klindamisin

E) Seftriakson

78. Aşağıdaki tedavilerden hangisi hem lipoatrofi hem lipohipertrofi sebeplerindendir?
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Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)

A) İnsülin

B) Demir

C) Benzatin penisilin

D) Heparin

E) Metotrexat

79. Omalizumab ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 3)

A) Antihistaminlerin dört katına çıkılan dozlarına yanıt vermeyen olgularda kullanılabilir.

B) Ürtiker tedavisinde siklosporin a ve lökotrien antagonistleri ile aynı basamakta yer alır.

C) İmmünglobulin E'nin Fc?RI bağlanma bölgesindeki C?3 alanına selektif şekilde bağlanır.

D) Kronik spontan ürtikerde etkili bir tedavi seçeneğidir.

E) İlacın etkinliği enjeksiyondan sonraki üçüncü haftada ortaya çıkmaktadır.

80. Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla 4. dekattan sonra ortaya çıkan bazal hücreli karsinomun erken yaşlarda görüldüğünde akla
gelmesi gereken hastalıklardan değildir?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)

A) Albinizm

B) Kseroderma pigmentozum

C) Gorlin sendromu

D) Rasmussen sendromu

E) Prader-Willi sendromu

81. Gebelik dermatozları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)

A) Gebeliğin intrahepatik kolestazı fetus için ciddi bir risk oluşturmaz.

B) Gebeliğin pruritik ürtikeryal papül ve plakları sıklıkla multiparlarda, üçüncü trimesterde görülür ve sonraki gebeliklerde
genellikle tekrarlamaz

C) Pemfigoid gestasyoneste lezyonlar, tipik olarak önce periumblikal alandan başlar.

D) Pemfigoid gestasyoneste dolaşan Ig G antikorlarının Ig G4 alt tipi (Herpes gestasyones faktor) büllöz pemfigoid antijeni 2'ye
bağlanır.

E) Gebeliğin intrahepatik kolestazında, baştan başlayan kaşıntı, aşağıya gövdeye ve ekstremitelere yayılır.

82. Burun ve kulakların üzerinde, ellerde ve ayaklarda üzerinde simetrik dağılım gösteren eritemli, papüloskuamöz plaklar ile
başvuran bir erkek hastada aşağıdaki tümörlerden hangisi öncelikle araştırmalıdır?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 4)

A) Üst solunum yolu skuamöz hücreli karsinoması

B) Prostat adenokarsinomu

C) Hematolojik maliniteler

D) Akciğer kanseri

E) Mide adenokarsinomu

83. Aralıklı ateş, kemik ve eklem ağrısı veya artrit, sedimantasyon yüksekliği, IgM gamapatisi ve tekrarlayan kaşıntısız
döküntülerin eşlik ettiği hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 4)

A) Still Hastalığı

B) Ailevi Akdeniz Ateşi

C) Muckle-Wells Sendromu
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D) Schnitzler Sendromu

E) Sistemik Kapiller Kaçış Sendromu

84. Palmoplantar püstüloz ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 2)

A) PSORS1 geni ile güçlü birliktelik vardır

B) Sigara kullanımı hastalığı şiddetlendirir

C) Kadınlarda daha sık görülür

D) Akrosiringiumda inflamasyon vardır

E) Etiyolojide TNF-alfa inhibitörü ilaçların rolü vardır

85. Allerjik ve irritan kontakt dermatitle ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 2)

A) İrritan kontakt dermatit ve alerjik kontakt dermatit aynı sıklıkta görülür.

B) Deri yama testi alerjik kontakt dermatit tanısında altın standart sayılan önemli bir testtir.

C) Alerjik kontakt dermatit, Tip 1 hipersensitivite reaksiyonu sonucunda oluşur.

D) Sistemik kontakt dermatit, daha önceden kontakt alerjisinin olduğu bilinen bir kimyasala deri yoluyla tekrar maruz kalma
sonucunda oluşur.

E) İrritan kontakt dermatit, gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonudur.

86. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yüze aslan benzeri görünüm vermez?

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 2)

A) Cockayne Sendromu

B) Mikozis Fungoides

C) Lepra

D) Kronik aktinik dermatit

E) Skleromiksödem

87. Aşağıdaki ifadelerden granuloma anülare için yanlış olanı seçiniz.

Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)

A) Temel patoloji elastik lif dejenerasyonu olarak kabul edilmektedir

B) Histopatolojik tanıda müsin ve histiyosit varlığı iki önemli bulgudur.

C) En sık saptanan patolojik patern histiyosit ve lenfositlerle kuşatılmış, merkezi bağ doku dejenerasyonu olan palizadik
granulomlardır.

D) Sarkoidoz benzeri epiteloid histiositik nodüller nadiren görülebilir.

E) Olguların yarısı 2 yıl içinde kendiliğinden gerileyebilir, nüks sıklıkla aynı anatomik lokalizasyonda yerleşmeye meyillidir.

88. Tırnakta longitudinal (uzunlamasına) eritronişi aşağıdaki durumların hangisinde görülmez?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Darier Hastalığı

B) Liken Planus

C) Matriks tümörleri

D) Onikomatrikoma

E) Onikopapilloma

89.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi/hangileri akneiform erüpsiyona yol açabilir?

I) Danazol

II) Fenitoin

Sınav Önizleme http://turkdermatoloji-sorubankasi.com/admin/sinav-onizleme.php?id=18

16 of 19 5/6/2020, 5:11 PM



III) Lityum

IV) Siklosporin

V) İzoniazid

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) I,III

B) I, II, IV

C) IV, V

D) II, III, V

E) I,II,III,IV,V

90.

Aşağıdaki propionibacterium acnes ile ilgili ifadelerden yanlış olanı seçiniz.

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 5)

A) Normal deri florasında bulunabilen gram pozitif bakteridir

B) Tip 2 ve tip 4 propionibacterium acnes akne ile ilişkilendirilmiştir

C) Lipazlar, kemotaktik faktörler ve enzimlerin salınımını direkt olarak uyararak akne patogenezinde rol oynar

D) IL-1, IL-8, IL-12, TNF-a, ve matriks metalloproteinazlar gibi proinflamatuvar sitokinleri artırır

E) Monositlerin CD209+ makrofajlara ve CD1b+ dendritik hücrelere dönüşümünü uyarır

91. Yapısal saç anomalilerinden hangisinde saç frajilitesinde artış izlenmez?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)

A) Pili torti

B) Pili annulati

C) Moniletriks

D) Trikotiyodistrofi

E) Trikoreksis invaginata

92.

Hangi hastalığın/hastalıkların seyri sırasında diffüz retiküler hiperpigmentasyon izlenmez?

I. Dowling-Degos Hastalığı
II.Naegeli-Franceschetti-Jadasson Sendromu
III. Diskeratozis konjenita
IV. Carney kompleksi

Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 4)

A) I, II ve III

B) I ve III

C) II ve IV

D) Yalnız IV

E) I, II, III ve IV

93. Aşağıdakilerden hangisi primer Raynaud hastalığı için doğrudur?

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

A) Sistemik skleroz ile birlikte görülür

B) Sıklıkla tek taraflıdır

C) Tırnak kapiller mikroskobisinde bulgu tespit edilmez

D) Olguların çoğunda gangren gelişir
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E) Sıklıkla ileri yaş erkeklerde ortaya çıkar

94. Hangisi akral melanositik lezyon için malign dermoskopik paternlerdendir?

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)

A) Paralel oluk paterni

B) Kafes benzeri patern

C) Paralel sırt paterni

D) Fibriler patern

E) Psödopigment ağı

95. Aşağıdakilerden hangisi melanom risk faktörleri arasında yer alır?

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

A) Koyu renk göz rengi

B) Fitzpatrick deri tipi 4

C) Düşük sosyoekonomik durum

D) Madencilik

E) Nevüs sayısının 50'den fazla olması

96. Parvovirus B19 aşağıdaki klinik tablolardan hangisi ile ilişkili değildir?

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)

A) Eritema infeksiyozum

B) Papüler-purpurik eldiven-çorap sendromu

C) El-ayak ağız hastalığı

D) Degos benzeri lezyonlar

E) Peteşi ve erozyonların eşlik ettiği enantem

97. Mikozis fungoides hastalarının dermal infiltrasyonlarında immunhistokimyasal olarak gösterilen hangi hücrelerin varlığı anti-
tümöral etkinlik göstererek iyi prognoz ve uzamış survi ile ilişkilendirilmektedir?

Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 4)

A) CD2+ hücreler

B) CD4+ hücreler

C) CD7+ hücreler

D) CD8+ hücreler

E) CD26+ hücreler

98. Vücudunun %15’inde eritemli- hafif atrofik yamaları olan, klinik ve radyolojik olarak boyunda ve aksillada 1,5-2 cm’lik periferik
lenf nodları tespit edilen, kan ve herhangi bir organ tutulumu olmayan mikozis fungoidesli hastanın klinik evrelemesi kaçtır?

Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 3)

A) Evre Ia

B) Evre Ib

C) Evre IIa

D) Evre IIb

E) Evre III

99. Aşağıdakilerden hangisi Sistemik Lupus Eritematozus tanısı için SLICC-2012 tanı kriterleri içindeki klinik ölçütlerden değildir?

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

A) Akut kutanöz lupus

B) Kronik kutanöz lupus
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C) Oral ülserler

D) Fotosensitivite

E) Serozit

100. Neonatal lupus ile ilgili hangisi yanlış ifade edilmiştir?

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Anti-Ro antikor pozitifliği %100'dür.

B) En sık yüz ve periorbital bölge tutulur.

C) Fotosensitivite yoktur.

D) Lezyonlar skarsız iyileşir.

E) Kalp bloğu görülebilir.
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