Turk J Dermatol 2014; 1: 62-63

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı / Turkish Dermatology Board Exam

Hazırlayan:
Türk Dermatoloji Yeterlik
Sınav Komisyonu

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı /
Turkish Dermatology Board Exam

62

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında yılda bir defa yapılan ve Deri ve Zührevi Hastalıklar
uzmanlarının isteğe bağlı olarak girdiği “Dermatoloji Yeterlik Sınavı” Yazılı ve Uygulama
Sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk aşama olan Yazılı Sınav’da uzmanlık
alanında tanımlanmış öğrenim hedeflerine yönelik bilgi, veri yorumlama ve problem
çözmeye yönelik çeşitli zorluk derecelerinden 100 soru sorulmaktadır. Bilgisayar destekli
olarak hazırlanan çoktan seçmeli test şeklindeki yazılı sınava Deri ve Zührevi Hastalıklar
uzmanlarının yanı sıra son yıl uzmanlık öğrencileri de girebilmektedir. Sınavda baraj puanı
aşarak başarılı olan adaylardan uzman olanlar “Çekirdek Eğitim Programı Beceri Hedefleri’ne
göre hazırlanan Uygulama Sınavı’na girme hakkını kazanmakta, yazılı sınavda başarılı olan
son yıl uzmanlık öğrencileri ise ikinci basamak Uygulama Sınavı’na ancak uzman olduktan
sonra girebilmektedirler.
Sınavın iki aşamasında da başarılı olan adaylara sınavın yapıldığı tarihten itibaren on yıl
süreyle geçerli olmak üzere “Dermatoloji Yeterlik Belgesi” verilmektedir.
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2013 Yılı Dermatoloji Yeterlik Yazılı Sınavı Sorularından Örnekler
1. Kızılda rol oynayan toksini işaretleyiniz.

6. Hangisi fibroblastlar tarafından sentezlenmez?

a) Eksfolyatif toksinler

a) Mukopolisakkarit

b) Stafilokokkal enterotoksinler

b) Kollagen lifler

c) Toksik şok sendromu toksin-1

c) Elastik lifler

d) Eritrojenik toksinler

d) Keratin

e) Letal toksin

e) Glikozaminoglikan

2. Prozon fenomeni ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.

7. Pigmente lezyonların tanısında en uygun biyopsi
tekniği hangisidir?

a) Sifiliz tanısında kullanılan treponemal testlerin yaşam
boyu pozitif kalmasıdır

a) Shave

b) Otoimmun hastalıkların seyrinde saptanan yalancı
sifiliz serolojisini belirtir

b) Küretaj

c) Endemik treponemal enfeksiyonların ve boreliyozisin
seyrinde ortaya çıkar

d) İnsizyonel

d) Yüksek titrede antikor varlığına bağlı yalancı negatif
sifiliz serolojisini tanımlar
e) HIV infeksiyonu ile sifiliz birlikteliğinde gözlenen sifiliz
serolojisinin özelliğidir
3. Kaposi sarkomunda prognozu etkileyen en önemli
faktör hangisidir?
a) Yaş
b) Hastalık süresi

c) Punch
e) Eksizyonel
8. Evre 1b mikozis fungoides nedeniyle oral psoralen
ve UVA (PUVA) tedavisi planladığınız tip II deriye
sahip 70 kg’lık bir hastada tedavi planını işaretleyiniz.
a) 8-metoksipsoralen 40 mg, tedaviden 2 saat önce,
1 J/cm2 UVA
b) 5-metoksipsoralen 40 mg, tedaviden 1 saat önce,
1 J/cm2 UVA
c) 5-metoksipsoralen 80 mg, tedaviden 2 saat önce,
2 J/cm2 UVA

c) Klinik tip

d) 8-metoksipsoralen 40 mg, tedaviden 2 saat önce,
2 J/cm2 UVA

d) Mukozal tutulum
e) İmmünsüpresyon
4. Seboreik dermatitin topikal tedavisinde hangi ajan
kullanılmaz?
a) Salisilik asit

e) 8-metoksipsoralen 80 mg, tedaviden 1 saat önce,
1.5 J/cm2 UVA
9. Hangisi kanserle ilişkili bir durum değildir?
a) Birt-Hogg- Dube sendromu

b) Ketokonazol

b) Cowden sendromu

c) Difensipron

c) Griscelli sendromu

d) Metronidazol
e) Takrolimus

d) Vena cava superior sendromu

5. Hangisi ürtikeryal eritema multiformenin klinik
özelliği değildir?

10. Deri tutulumu olmayan porfirya tipini işaretleyiniz.

a) Bül görülmez

a) Porfirya kutanea tarda

b) Anüler eritemli plaklar görülür

b) Eritropoietik protoporfirya

c) Tipik hedef benzeri lezyonlar vardır

c) Akut intermittant porfirya

d) Mukoza tutulumu yoktur

d) Herediter koproporfirya

e) Kaşıntı sıktır

e) Hepatoeritropoietik porfirya

e) Eritema giratum repens

Cevap anahtarı
1.a, 2.d, 3.e, 4.c, 5.c, 6.d, 7.e, 8.a, 9.c, 10.c

