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A
Akrodermatitis Kontinua Hallopeau
Topikal takrolimus ile tedavi edilen bir akrodermatitis kontinua Hallopeau
olgusu ve literatüre yeniden bakış, 133
Akne
İstanbul’da akne lezyonlarından izole edilen Gram-pozitif bakterilerin
antibiyotiklere direnç durumu, 32
Akrokordon
Akrokordon içinde keratoakantom, 24
Anaplastik
Deri lezyonları ile prezente olan fatal anaplastik lenfoma kinaz pozitif
anaplastik büyük hücreli lenfoma: Bir olgu sunumu, 52
Androgenetik Alopesi
Erken başlangıçlı androgenetik alopeside iskemi modifiye albümin
düzeyi ve oksidatif stres ile ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi, 115
Antibiyotik Direnci
İstanbul’da akne lezyonlarından izole edilen Gram-pozitif bakterilerin
antibiyotiklere direnç durumu, 32

B
Benign Foliküler Hamartom
Skrotal bölgede çok sayıda pilar kılıf akantomu, 18
Büllöz Pemfigoid
Büllöz pemfigoid tedavisinde omalizumab kullanımı üzerine klinik
deneyimlerimiz, 124

C
Cerrahi insizyon
Jinekolojik ve obstetrik nedenli abdominal cerrahilerde skar gelişimini
etkileyen faktörler, 12
Cinsel İlişki
Penisin non-veneryal sklerozan lenfanjiti: İki olgu sunumu, 98

D
Deri Enfeksiyonları
Türk güreşçilerde deri enfeksiyonları sıklığının araştırılması, 84
Deri Toksisitesi
Stronsiyumun ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen deri toksisitesinde
koruyucu/tedavi edici etkisi, 109
Dermatit
Stronsiyumun ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen deri toksisitesinde
koruyucu/tedavi edici etkisi, 109
Dermoskopi
Psoriatik tırnağın dermoskopik bulguları ve hastalık şiddeti ile ilişkisi, 119

E-F
El-Ayak-Ağız Hastalığı
Pediatri ve dermatoloji kliniklerinin ortak tanısı: El-ayak-ağız hastalığı
olan otuz dokuz hastanın prospektif izlemi, 41
Endometriosis
Primer umbilikal endometriosis: Göbekten adet kanaması olması, 101
Eritematöz Telenjiektazik Rozase
Eritematöz telenjiektazik rozasede yoğun atımlı ışık tedavisinin yaşam
kalitesine etkisi, 46
Fibroepitelyal Polip
Akrokordon içinde keratoakantom, 24

Fototerapi
Lokalize lezyonlara sahip
mikrofototerapinin etkinliği, 78

vitiligo

hastalarının

147
tedavisinde

G
Gougerot-Carteaud Sendromu
Asitretinle tedavi edilen bir Gougerot-Carteaud sendromu: Olgu
sunumu, 56
Granülomatoz
Melkersson-Rosenthal sendromu ve psoriazis: Koinsidans ötesinde bir
birliktelik mi?, 26
Güneşten Korunma
Polikliniğe başvuran hastalarda güneşin zararlı etkileri ve korunma
yolları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışların araştırılması, 2

H-İ
Histopatoloji
Akrokordon içinde keratoakantom, 24
Homosistein
Psoriazis hastalarında kan homosistein, folik asit, vitamin B12 ve vitamin
B6 düzeyleri, 92
İMA
Erken başlangıçlı androgenetik alopeside iskemi modifiye albümin
düzeyi ve oksidatif stres ile ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi, 115

K
Kafa Derisi
Kafa derisinde sıradışı yerleşimli liken sklerozus ve atrofikus olgusu, 104
Kardiyak Tutulum
Pediatri ve dermatoloji kliniklerinin ortak tanısı: El-ayak-ağız hastalığı
olan otuz dokuz hastanın prospektif izlemi, 41
Kemik İliği Transplantasyonu
Kemik iliği transplantasyonu yapılan pediyatrik olgularda mukokutanöz
bulgular, 7
Keratoakantom
Akrokordon içinde keratoakantom, 24
Kısa Form-36
Eritematöz telenjiektazik rozasede yoğun atımlı ışık tedavisinin yaşam
kalitesine etkisi, 46
Konfluent Retiküler Papillomatozis
Asitretinle tedavi edilen bir Gougerot-Carteaud sendromu: Olgu
sunumu, 56
Kozmetik Dermatoloji
Jinekolojik ve obstetrik nedenli abdominal cerrahilerde skar gelişimini
etkileyen faktörler, 12

L
Lenfanjit
Penisin non-veneryal sklerozan lenfanjiti: İki olgu sunumu, 98
Lenfoma
Deri lezyonları ile prezente olan fatal anaplastik lenfoma kinaz pozitif
anaplastik büyük hücreli lenfoma: Bir olgu sunumu, 52
Liken Planus
Plantar yerleşimli eroziv liken planus olgusu, 129
Liken Sklerozus ve Atrofikus
Kafa derisinde sıradışı yerleşimli liken sklerozus ve atrofikus olgusu, 104
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Liken Striatus
Erişkin bir hastada tetanoz aşısı sonrası ortaya çıkan liken striatus: Olgu
sunumu, 59

M-N-O
Melkersson-Rosenthal
Melkersson-Rosenthal sendromu ve psoriazis: Koinsidans ötesinde bir
birliktelik mi?, 26
Metabolik Sendrom
Metabolik sendromlu psoriazis hastalarında ürik asitin rolü, 37
Nötrofilik Dermatozlar
Subkorneal püstüler dermatoz “Sneddon-Wilkinson hastalığı”: Bir olgu
sunumu, 21
Onikomadezis
Pediatri ve dermatoloji kliniklerinin ortak tanısı: El-ayak-ağız hastalığı
olan otuz dokuz hastanın prospektif izlemi, 41
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Radyasyon
Stronsiyumun ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen cilt toksisitesinde
koruyucu/tedavi edici etkisi, 109

S
Sarkoidoz
Diagnosis: A rare involvement: Scalp sarcoidosis with dermoscopic
features without systemic involvement, 142
Siklosporin-A
Plantar yerleşimli eroziv liken planus olgusu, 129
Sneddon-Wilkinson Hastalığı
Subkorneal püstüler dermatoz “Sneddon-Wilkinson hastalığı”: Bir olgu
sunumu, 21
Spor

P-R

Türk güreşçilerde deri enfeksiyonları sıklığının araştırılması, 84

Palmoplantar
Plantar yerleşimli eroziv liken planus olgusu, 129
Pilar Kılıf Akantomu
Skrotal bölgede çok sayıda pilar kılıf akantomu, 18
Pilar Neoplazma
Skrotal bölgede çok sayıda pilar kılıf akantomu, 18
Primer
Primer umbilikal endometriosis: Göbekten adet kanaması olması, 101
Primer Kutanöz
Deri lezyonları ile prezente olan fatal anaplastik lenfoma kinaz pozitif
anaplastik büyük hücreli lenfoma: Bir olgu sunumu, 52
Psoriatik Artrit
Psoriazisli hastalarda romatolojik anket ile değerlendirilme erken
psoriatik artrit tanısı saptanmasına verimli biçimde yardımcı olur, 88
Psoriazis
Melkersson-Rosenthal sendromu ve psoriazis: Koinsidans ötesinde bir
birliktelik mi?, 26
Metabolik sendromlu psoriazis hastalarında ürik asitin rolü, 37
Psoriazisde komorbiditeler: Psoriazisin sistemik hastalık olarak kabul
edilmesi ve güncel yaklaşım, 71
Psoriazisli hastalarda romatolojik anket ile değerlendirilme erken
psoriatik artrit tanısı saptanmasına verimli biçimde yardımcı olur, 88
Psoriazis hastalarında kan homosistein, folik asit, vitamin B12 ve
vitamin B6 düzeyleri, 92
Psoriatik tırnağın dermoskopik bulguları ve hastalık şiddeti ile ilişkisi,
119
Puerperium
Jinekolojik ve obstetrik nedenli abdominal cerrahilerde skar gelişimini
etkileyen faktörler, 12

Subkorneal Püstüler Dermatoz
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Subkorneal püstüler dermatoz “Sneddon-Wilkinson hastalığı”: Bir olgu
sunumu, 21

T-Ü
Topikal
İstanbul’da akne lezyonlarından izole edilen Gram-pozitif bakterilerin
antibiyotiklere direnç durumu, 32
Trikoskopi
Diagnosis: A rare involvement: Scalp sarcoidosis with dermoscopic
features without systemic involvement, 140
Ürik Asit
Metabolik sendromlu psoriazis hastalarında ürik asitin rolü, 37

V-Y
Vitiligo
Lokalize

lezyonlara

sahip

vitiligo

hastalarının

tedavisinde

mikrofototerapinin etkinliği, 78
Vizüel Analog Skalası
Eritematöz telenjiektazik rozasede yoğun atımlı ışık tedavisinin yaşam
kalitesine etkisi, 46
Yaşam Kalitesi
Eritematöz telenjiektazik rozasede yoğun atımlı ışık tedavisinin yaşam
kalitesine etkisi, 46
Yumuşak Fibrom
Akrokordon içinde keratoakantom, 24

