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A
ABCD skorlama sistemi
Orta Anadolu Bölgesi’nde akral melanositik nevüslerin dermoskopik
özellikleri, 53
Akne fulminans
Adölesan hastada akne fulminansın eşlik ettiği SAPHO sendromu, 76
Akne vulgaris
Psoriazis ve akne vulgaris hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi
kullanımının değerlendirilmesi, 60
Akne vulgaris patogenezinde D vitamini ve interlökin-17’nin rolünün
değerlendirilmesi, 68
Akne vulgaris hastalarında iskemi-modifiye albümin düzeyinin
değerlendirilmesi, 84
Akral melanositik nevüs
Orta Anadolu Bölgesinde akral melanositik nevüslerin dermoskopik
özellikleri, 53
Allerjik kontakt dermatit
Mesleksel dermatit olgularının değerlendirilmesi, 44
Alopesia areata
Alopesia areata hastalarında saf ses odyometri ile işitmenin
değerlendirilmesi, 19
Androgenetik alopesi
Androgenetik alopesisi olan kadınlarda prostat spesifik antijen düzeyleri,
1
Atipik varyant
Üçüncü basamak bir hastanedeki mikozis fungoides, mikozis
fundoides varyantları, alt tipleri ve atipik formlarının klinikopatolojik
değerlendirilmesi, 140

B
Büllöz pemfigoid
Psoriazis hastasında ustekinumab ile ilişkili gelişen büllöz pemfigoid ve
literatür derlemesi, 32

C-Ç
Corynebacterium minutissimum
İnterdijital maserasyonu olan hastalarda eritrazma sıklığı, 97
Çocukluk çağı psoriazisi
Çocukluk çağı psoriazisinde tırnak dermoskopi bulguları, 106
Çoklu kinaz inhibitörleri
El-ayak sendromu ve el-ayak deri reaksiyonunun olgu serisi ile
değerlendirilmesi, 28

D
Deri transplantasyonu
Dermatolojik cerrahide yüzün kozmetik ünitelerini dikkate almak yüz
güldürür, 167

Dermatolojik cerrahi işlemler
Dermatolojik cerrahide yüzün kozmetik ünitelerini dikkate almak yüz
güldürür, 167
Dermoskopi
Orta Anadolu Bölgesinde akral melanositik nevüslerin dermoskopik
özellikleri, 53
Dermoskopik olarak melanomu taklit eden pigmente Bowen Hastalığı
(Bowenoid Papülozis), 73
Çocukluk çağı psoriazisinde tırnak dermoskopi bulguları, 106
Duncan’ın kirli dermatozu
Terra-firma forme dermatoz: Üç olgu bildirimi, 150

E-F
Eksizyonal yara
Topikal lipozomal resveratrolün insizyonal ve eksizyonal yara iyileşme
sürecine etkileri, 128
Ekstragenital
Spontan regresyon gösteren pediatrik ekstragenital liken sklerozus:
Olgu sunumu, 113
El-ayak sendromu
El-ayak sendromu ve el-ayak deri reaksiyonunun olgu serisi ile
değerlendirilmesi, 28
Endotriks
Endotriks tip kıl tutulumu bulunan bir tinea korporis olgusu, 116
Eritrazma
İnterdijital maserasyonu olan hastalarda eritrazma sıklığı, 97
Eritroderma
Sekonder sifiliz ile ilişkili eritroderma: Olağandışı bir sunum ve büyük
taklitçinin yeniden canlanması ile ilgili bir rapor, 154
Filiform
Sistemik isotretinoin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen idiyopatik
palmoplantar filiform hiperkeratozis, 119

G
Genital siğil
Gebe kadında genital siğili taklit eden vestibuler papillomatozis, 122
Granulomatöz hastalık
Deri tutulumu ile tanı alan sarkoidoz olgusu, 78

H-İ
Hamartomatöz adneksiyal tümör
Aksillar yerleşim gösteren bir lineer siringokistadenoma papilliferum
olgusu: Nadir bir lokalizasyon, 38
Hidradenitis süpürativa
Dirençli hidradenitis süpürativa olgularında adalimumab etkinliği:
Retrospektif değerlendirme, 101

Dermatofitoz
Endotriks tip kıl tutulumu bulunan bir tinea korporis olgusu, 116

Hiperkeratoz
Sistemik isotretinoin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen idiyopatik
palmoplantar filiform hiperkeratozis, 119

Dermatoloji yaşam kalitesi indeksi
Rozasea hastalarında pulsed dye lazer tedavisinin yaşam kalitesi
üzerindeki etkisi, 93

İndüklenebilir ürtiker
Semptomatik dermografizmli hastalardaki tedavi yanıtlarının önerilen
ölçeklerle değerlendirilmesi, 135
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Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı
Orta-şiddetli psoriazisli hastalarda karaciğer hastalıkları birlikteliğini
araştıran kesitsel bir çalışma, 15

İnterdijital maserasyon
İnterdijital maserasyonu olan hastalarda eritrazma sıklığı, 97
İskemi-modifiye albümin
Akne vulgaris hastalarında
değerlendirilmesi, 84

iskemi-modifiye

albümin

düzeyinin

K
Kondiloma lata
Sekonder sifilizin alfabesini okuyabiliyor musunuz?, 165
Kontakt dermatit
Türkiye/Ankara ilinde sık görülen kontakt allerjenler: Yama testi
sonuçlarını içeren retrospektif bir çalışma, 49
Kronik spontan ürtiker
Kronik spontan ürtiker tedavisinde omalizumab: Gerçek yaşam verisi,
145

Odyometri
Alopesia areata hastalarında saf ses odyometri ile işitmenin
değerlendirilmesi, 19
Omalizumab
Kronik spontan ürtikerde omalizumab tedavisinin etkinliği: Retrospektif
değerlendirilme, 65
Semptomatik dermografizmli hastalardaki tedavi yanıtlarının önerilen
ölçeklerle değerlendirilmesi, 135
Kronik spontan ürtiker tedavisinde omalizumab: Gerçek yaşam verisi,
145
Onikoskopi
Çocukluk çağı psoriazisinde tırnak dermoskopisi bulguları, 106

L

Oral Ülser
İleri yaşta Riga-Fede benzeri ülserler: Bir olgu sunumu, 157

Lazer tedavisi
Üniversite hastanesi lazer ünitesi ilk yıl deneyimleri, 7

P-R

Lenfoma
Diffüz büyük B hücreli lenfoma, bacak tipi, 161
Lentigo
Üniversite hastanesi lazer ünitesi ilk yıl deneyimleri, 7
Liken sklerozus
Spontan regresyon gösteren pediatrik ekstragenital liken sklerozus:
Olgu sunumu, 113
Lipozom
Topikal lipozomal resveratrolün insizyonal ve eksizyonal yara iyileşme
sürecine etkileri, 128

M-N-O
Mast hücresi
Kronik spontan ürtiker tedavisinde omalizumab: Gerçek yaşam verisi,
145
Melanom
Dermoskopik olarak melanomu taklit eden pigmente Bowen Hastalığı
(Bowenoid Papülozis), 73
Meme kanseri
Zosteriform kutanöz meme kanseri metastazında sitolojik tanı:
Histopatolojik korelasyon ile olgu sunumu, 36
Mesleksel dermatit
Mesleksel dermatit olgularının değerlendirilmesi, 44
Metabolik sendrom
Orta-şiddetli psoriazisli hastalarda karaciğer hastalıkları birlikteliğini
araştıran kesitsel bir çalışma, 15
Mikozis fungoides
Üçüncü basamak bir hastanedeki mikozis fungoides varyantları, alt
tipleri ve atipik formlarının klinikopatolojik değerlendirilmesi, 140
Mohs cerrahisi
Dermatolojik cerrahide yüzün kozmetik ünitelerini dikkate almak yüz
güldürür, 167
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Pernio
Pernio tanısı konulan hastaların demografik bulgularının incelenmesi
ve B12 vitamin, folat ve ferritin düzeylerinin kontrol grubu ile
karşılaştırılması, 88
Pigmente Bowen hastalığı
Dermoskopik olarak melanomu taklit eden pigmente Bowen Hastalığı
(Bowenoid Papülozis), 73
Piyoderma gangrenosum
İnfliksimab tedavisi sonrası polinöropati gelişen tedaviye dirençli bir
pyoderma gangrenosum olgusu, 24
Plak müköz
Sekonder sifilizin alfabesini okuyabiliyor musunuz?, 165
Polinöropati
İnfliksimab tedavisi sonrası polinöropati gelişen tedaviye dirençli bir
pyoderma gangrenosum olgusu, 24
Prostat spesifik antijen
Androgenetik alopesisi olan kadınlarda prostat spesifik antijen düzeyleri,
1
Psoriazis
Orta-şiddetli psoriazisli hastalarda karaciğer hastalıkları birlikteliğini
araştıran kesitsel bir çalışma, 15
Psoriazis hastasında ustekinumab ile ilişkili gelişen büllöz pemfigoid ve
literatür derlemesi, 32
Psoriazis ve akne vulgaris hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi
kullanımının değerlendirilmesi, 60
Pulsed dye lazer
Rozasea hastalarında pulsed dye lazer tedavisinin yaşam kalitesi
üzerindeki etkisi, 93
Resveratol
Topikal lipozomal resveratrolün insizyonal ve eksizyonal yara iyileşme
sürecine etkileri, 128
Riga-fede hastalığı
İleri yaşta Riga-Fede benzeri ülserler: Bir olgu sunumu, 157
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Rozasea
Üniversite hastanesi lazer ünitesi ilk yıl deneyimleri, 7
Rozasea hastalarında pulsed dye lazer tedavisinin dermatoloji yaşam
kalitesi üzerindeki etkisi, 93

S
SAPHO
Adölesan hastada akne fulminansın eşlik ettiği SAPHO sendromu, 76

TNF-α inhibitörleri
İnfliksimab tedavisi sonrası polinöropati gelişen tedaviye dirençli bir
pyoderma gangrenosum olgusu, 24
Tzank yayma
Zosteriform kutanöz meme kanseri metastazında sitolojik tanı:
Histopatolojik korelasyon ile olgu sunumu, 36

Ü

Sarkoidoz
Deri tutulumu ile tanı alan sarkoidoz olgusu, 78

Ülser
Diffüz büyük B hücreli lenfoma, bacak tipi: Bir olgu sunumu, 161

Sekonder sifiliz
Sekonder sifilizin alfabesini okuyabiliyor musunuz?, 165

Ürtiker
Kronik spontan ürtikerde omalizumab tedavisinin etkinliği: Retrospektif
değerlendirilme, 65

Semptomatik dermografizm
Semptomatik dermografizmli hastalardaki tedavi yanıtlarının önerilen
ölçeklerle değerlendirilmesi, 135
Sifiliz
Sekonder sifiliz ile ilişkili eritroderma: Olağandışı bir sunum ve büyük
taklitçinin yeniden canlanması ile ilgili bir rapor, 154

V-Y
Vestibuler papillomatozis
Gebe kadında genital siğili taklit eden vestibuler papillomatozis, 122

Siringokistadenoma papilliferum
Aksillar yerleşim gösteren bir lineer siringokistadenoma papilliferum
olgusu: Nadir bir lokalizasyon, 38

Yama testi
Mesleksel dermatit olgularının değerlendirilmesi, 44
Türkiye/Ankara ilinde sık görülen kontakt allerjenler: Yama testi
sonuçlarını içeren retrospektif bir çalışma, 49

T

Z

Tamamlayıcı ve alternatif tedavi
Psoriazis ve akne vulgaris hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi
kullanımının değerlendirilmesi, 60

Zona
Zosteriform kutanöz meme kanseri metastazında sitolojik tanı:
Histopatolojik korelasyon ile olgu sunumu, 36

Terra-firma forme dermatozis
Terra-firma forme dermatoz: Üç olgu bildirimi, 150

W

Tinea korporis
Endotriks tip kıl tutulumu bulunan bir tinea korporis olgusu, 116

Wood muayenesi
İnterdijital maserasyonu olan hastalarda eritrazma sıklığı, 97
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