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GİRİŞ 
Tõrnaklarda mantar enfeksiyonlarõ nispeten yaygõn olup, sõklõğõ da giderek 

artmaktadõr. Tinea pedis'in var olduğu durumlarda bir veya iki ayak tõrnağõ da 
genellikle enfekte olmuştur. Bu durum çoğu kez hasta tarafõndan diğer ayak tõr-
naklarõ yahut da el tõrnaklarõ enfekte oluncaya kadar ihmal edilir. Ayak tõrnağõ-
nõn mantar enfeksiyonlarõ, tõrnak kenarlarõnõn yumuşak dokulara batmasõyla 
sonuçlanan çok belirgin bir tõrnak kõvrõlmasõ oluşturmadõkça sübjektif şikayet 
vermezler. Bundan dolayõ hasta açõsõndan pek önemsenmez. Parmaklarõ açõkta 
bõrakan ayakkabõlar giymeye ve ayak tõrnaklarõna bakõm göstermeye alõşõk olan 
kadõnlarda mantar enfeksiyonuna bağlõ değişiklikler hemen fark edilir ve bu 
durum onlar için büyük bir sorun olur. 

El tõrnaklarõnõn mantar enfeksiyonlarõ ise, kozmetik nedenlerle veya parmak-
larõn fonksiyonlarõnõ bozabilmelerinden dolayõ her iki cinste de ayak tõrnaklarõ-
na göre çok daha fazla önem taşõmaktadõrlar. 

Onikomikozlarda klinik tanõya ait kriterlere güvenilemez. Örneğin ayakkabõ 
giyen kimselerde ayak tõrnaklarõnda distrofik değişiklikler görülmesi olağandõr. 
Buna benzer nedenlerle oluşan onikodistrofiler, tecrübesiz bir kimseye mantar 
enfeksiyonu gibi gelebilir. Bu bakõmdan onikomikozdan şüphelenilen her 
vak'ada mikroskopik inceleme gerekmektedir. 

Teknik güçlüklerden, çevredeki non-patojen mantar ve bakterilerin bulaşma-
larõnda (60) ve çoğunlukla materyal alõnan yer olan serbest kenarda mantar ele-
manlarõnõn ölü olmalarõndan dolayõ (28) tõrnaklardan kültür elde etme oranõ dü-
şük olmaktadõr. Ayrõca alõnan materyalde direkt mikroskopik olarak ve kültürde 
mantarlarõn saptanmasõ, mantarõn varlõğõnõn kesin delili değildir. Tõrnak 
enfekte olmamõşken, mantar, tõrnak üzerinde veya yakõnõnda bulunabilir. Bu 
bakõmdan, mantar enfeksiyonunun tõrnak plağõnõ tutmasõnõn kanõtõ, histopato-
lojik inceleme ile mantarõ görerek yapõlõr (60). 

Kozmetik nedenler dõşõnda onikomikozun en büyük önemi, uygun koşullar al-
tõnda ortaya çõkabilen yineleyici bir mikoz odağõ olabilmesidir. Böyle bir odağõn 
ortadan kaldõrõlabilmesi için de, her enfeksiyon hastalõğõnõn tedavisinde olduğu 
gibi kesin tanõ gerekir. Ancak bu şekilde elimizdeki en büyük silahlardan birisi 
olan griseofulvin'i kullanabiliriz. Tanõya varmadan bu antibiyotiği gereksiz şe-
kilde uzun süre kullanmanõn, hastanõn bünyesinden başka bütçesine ve yurt e-
konomisine zararlõ olacağõ bir gerçektir. 

Onikomikozun çoğu kez tanõsõ konulmadõğõndan uygun bir biçimde tedavi e-
dilemeyen veya genellikle yineleyerek hastayõ bõktõran, özellikle el tõrnaklarõ 
lokalizasyonunda hastanõn sosyal hayatõnõ etkileyebilen bir hastalõk olmasõ, bi-
zi, tanõ yöntemleri konusunda bir araştõrma yapõlmasõna yöneltti. 

Yabancõ literatürde azlõğõ yanõnda, yurdumuzda Erbakan'õn çalõşmalarõndan 
başka herhangi bir histopatolojik araştõrmaya rastlanmamõş olmasõ, bu konuyu 
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bir parça daha aydõnlatmamõza neden olmuştur. 
Bu nedenlerden dolayõ Kürsü Profesörü Sayõn Hocam Prof. Dr. F. NEMLİOĞ-

LU, "Onikomikoz Vak'alarõnda Klinik ve Etyopatojenik Araştõrmalar" konusunu 
tez olarak vermiştir. 

Bu araştõrmanõn seçiminde ve yürütülmesinde bana destek olan, emek veren, 
erdemlerinden yararlandõğõm Sayõn Hocam Prof. Dr. F. Nemlioğlu'na; tezimin 
hazõrlanmasõnda değerli yardõmlarõnõ esirgemeyen Sayõn Prof. Dr. N. 
Erbakan'a, Sayõn Prof. Dr. E. K. Unat'a, Sayõn Prof. Dr. H.Savaşkan ve Sayõn 
Doç. Dr. Agop Kotoğyan hocalarõma; mikolojik araştõrmalarda büyük yardõmla-
rõnõ gördüğüm Sayõn Doç. Dr. A. Yücel'e ve histopatolojik tetkikler ve değerlen-
dirmelerde büyük titizlikle ilgi gösteren Sayõn Uz. Dr. N. Oruç'a en içten teşek-
kürlerimi sunmayõ bir borç bilirim. 

Toplu bir onikomikoz vak'a grubu üzerinde klinik ve etyopatojenik araştõrma-
larõ değerlendirmeyi ve bir sonuca varmayõ amaç edinerek hazõrlamõş olduğum 
tez, şu bölümlerden meydana gelecektir. 

Birinci bölümde, tõrnağõn yapõsõ ve gelişmesi, sistemli bir şekilde kõsaca göz-
den geçirilecektir. 
İkinci bölümde genel olarak onikomikozlarõn özellikleri anlatõlacaktõr. 
Son bölümde ise, Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Deri Hastalõklarõ ve Frengi 

Kürsüsü'nün iki yõllõk materyalinden seçilen 30 onikomikoz vak'asõnõn klinik ve 
etyopatojenik araştõrma sonuçlarõ bildirilecektir. 
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TIRNAĞIN YAPISI VE GELİŞMESİ    
Tõrnak, her bir parmağõn distalinde, dorsal yüzeye yerleşmiş bir organ olup, 

parmaklarõn büyük ölçüde rahat hareket etmesini sağlar (75). İnsanda tõrnağõn 
başlõca fonksiyonu korumadõr. Falanksõn yumuşak ucunu travmalardan korur 
(1). Parmak ucu hassasiyetinde çok gerekli olan ve küçük objelerin tutulmasõna 
yardõm eden tõrnak, ayrõca kaşõnmak için de kullanõlõr (1,63). Tõrnağõ olmayan 
bir el parmağõ, olandan daha az işe yaramaktadõr (63).  Tõrnaklarda meydana 
gelen herhangi bir deformiteden yakõnmanõn asõl nedeni kozmetik olmaktadõr 
(1,63). 

Tõrnak, bazõ memeli hayvanlarda büyük ölçüde değişikliğe uğramõştõr. Örne-
ğin yük taşõma veya çekme gereği ile at ve iki tõrnaklõlarda olduğu gibi bir tõr-
nak ortaya çõkmõş, yahut da tutucu bir organ olarak pençe olmuştur (63). İnsan 
tõrnağõ, epidermisin özelleşmiş korne bir derivesi olup, hayvanlardaki pençe ve 
tõrnaklarla ayni orijinlidir (36). 

 
ANATOMİ VE HİSTOLOJİ 

TIRNAK PLAĞI (Corpus unguis) 

Tõrnak; kabaca dikdörtgen şeklinde, yarõ saydam, sert boyuna düz, enine kon-
veks lamlar halinde bulunur (75,80). Bu oluşum, tõrnak yatağõ üzerinde parma-
ğõn distal ucuna doğru serbestçe uzar (1). Şekil 1'de tõrnağõn anatomik ve histo-
lojik yapõsõ görülmektedir. 

Yarõ saydam tõrnaktan, alttaki geniş damar ağõna bağlõ olan, tõrnak yatağõnõn 
(lectulus unguis) pembe rengi görülür. Beyazõmsõ, yarõmay şeklindeki "lunula", 
proksimal tõrnak kõvrõmõnõn altõndan dõşarõ çõkar. Lunulaya genellikle başpar-
maklarõn tõrnaklarõnda rastlanõrsa da, diğer geniş tõrnaklarda bulunmasõ da o-
lağandõr (75,78,80). Lunula, matriksin en distal kõsmõ olup, tõrnağõn serbest ke-
narõnõn şekli buna uyar. Lunulanõn rengi, kõsmen matriksin keratojen zonunun 
nukleus içeren hücrelerinin hafifçe dağõlmõş olmalarõnõn etkisiyle; kõsmen de 
matriksi meydana getiren epitelyal hücrelerin kalõnlõğõ ile ilgilidir (75). Gerçek-
ten tõrnak, başlangõçta ince ve yayvandõr. Epidermis kalõn olup, alttaki 
kapillerlerin görülmesini engellemektedir. Dermis ise daha az yoğundur ve tõr-
nak buraya, yatak seviyesinde olduğundan daha gevşek yapõşõr. Işõk burada az 
kõrõlõr ve lunulaya beyaz rengini verir (63). 

Tõrnağõn dõş yüzü parlaktõr. Alt yüzünde ise, uzunlamasõna çizgiler bulunur. 
Bu çizgiler, tõrnak yatağõnõn oluklarõna uyarlar (1). Dört kenarõ olan tõrnağõn 
yan kenarlarõna "margo lateralis", serbest kenara "margo liber", proksimal kõ-
sõmdaki kenara da "margo occultus" adõ verilir (26,80). Margo occultus ve 
lateralis'ler, tõrnak kõvrõmõ (vallum unguis) adõ verilen deri kõvrõmlarõyla örtül-
müştür. Bu yüzden iki lateral, bir de proksimal tõrnak kõvrõmõ bulunmaktadõr 
(75,80). Tõrnak plağõ bu kõvrõmlara bir saat camõ gibi oturur (1). 
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Matriks (Radix unguis), proksimal tõrnak kõvrõmõnõn ventral kõsmõnda yerleş-
miş olan bölgedir(1,2). Proksimal tõrnak kõvrõmõnõn tabanõ ile tõrnak plağõ tava-
nõnõn kesiştiği yerden, lunulanõn kenarõna kadar devam eder (63). Matriks tõr-
nağõn doğduğu kõsõm olup, büyüme proksimalden distale doğrudur. 

Jarrett ve Spearman'a göre Lewis, tõrnak plağõnõ üç ayrõ epidermal germinal 
bölgeden türeyen üç serbest kõsma ayõrmaktadõr: Dorsal, intermedyer ve ventral 
kõsõmlar (36). 

Tõrnak ünitinin bu ayõrõmõ, gümüş proteinat boyasõna dayanõlarak yapõlmõş-
tõr (76). Dorsal tõrnak plağõnõ meydana getiren nukleuslarõnõ hõzla kaybeden 
hücreler, granüler bir tabaka meydana getirmemektedirler. Ancak, katõ ve yassõ 
görünüşteki hücreler, normal insan epidermis keratininden çok, kemiricilerin 
keratinize kuyruk skuamlarõna benzemektedir. İntermedyer tõrnak plağõ ise, 
dorsal kõsõmdan yaklaşõk olarak iki kez daha kalõn olup, tõrnağõn asõl hacmini 
oluşturur. İntermedyer plağõn içerdiği tamamen keratinize olmuş hücrelerin ço-
ğunda, çok açõk bazofilik nukleus artõklarõ kalmõştõr. Tõrnağõn bu kõsmõnda bu-
lunan yüksek asit fosfataz aktivitesinin tõrnağõn bu bölümünde kalabilen nükle-
er materyele bağlõ olduğu sanõlmaktadõr. Bu bölgede disülfit bağlarõ da fazladõr. 
Ventral tõrnak plağõ ise, iki sõra kalõn hücre içeren ince bir tabakadõr. Daha fazla 
eozinofilik olmasõndan dolayõ, hematoksilen ve eozin ile intermedyer plaktan ko-
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layca ayrõlõr. Ayrõca, daha fazla kalsyum ve fosfolipid bağlarõ da içermektedir.  
Lewis'e göre dorsal tõrnak plağõ matriksin dorsal bölümünden, yani proksimal 
tõrnak kõvrõmõndan; intermedyer kõsõm ventral tõrnak matriksinden; ventral tõr-
nak plağõ ise tõrnak yatağõndan oluşmaktadõr (36). Her ne kadar Lewis'in teori-
sinin geçerliliği şüpheli ise de, patolojik şartlar altõnda tõrnak yatağõnõn geniş 
bir kõsmõ, tõrnak plağõna eklenmektedir (63). 

Zaias'a göre tõrnak, matriksin bazal hücrelerinin yassõlaşmasõ, nukleus-
larõnõn bölünmesi ve korne yassõ hücrelerin sitoplazmalarõnõn yoğunlaşmasõ ile 
oluşur. Kõldakilere çok benzeyen bu hücreler, birbirlerine sõkõca yapõşmõşlardõr. 
Böylece devamlõ bir yaprak halinde tõrnağõ oluştururlar. Nükleer bölünme ve 
sitoplazmik yoğunlaşma bölgesine "Keratojen zon" adõ verilir. Bu bölge, kerato-
hyalin granüllerin yokluğu ile karakterizedir. Tritiated glisin ve timidini utilize 
eden normal primatlardaki otoradyografik çalõşmalar, tõrnağõn yapõmõndan 
matriksin sorumlu olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar dorsal, intermedyer ve 
ventral tõrnak teorileriyle ters düşmektedir (75). 

Lever ve Lever-Schaumburg da Zaias ile ayni görüşte olup, tõrnağõn önceleri 
ventral tõrnak matriksi olarak adlandõrõlan tõrnak matriksinden oluştuğunu be-
lirtmektedirler. Tõrnak plağõ hücreleri, keratohyalin granül meydana getirmek-
sizin keratinize olmaktadõrlar. Ne önceleri dorsal tõrnak matriksi olarak adlan-
dõrõlan proksimal tõrnak kõvrõmõnõn, ne de tõrnak yatağõnõn tõrnak yapõmõna 
katkõlarõ yoktur (40). 

 
TIRNAK YATAĞI (Lectulus unguis) 

Lunula ile hyponychium arasõnda uzanan bölgedir (76). Tõrnak, büyüme sõra-
sõnda bu yatakta kayar (47) ve ona sõkõca yapõşõr (2). Tõrnak yatağõ epidermisi-
nin tõrnak yapõmõnda aktif rol oynadõğõna inanõlmadõğõndan, önceleri anatomi 
uzmanlarõ tarafõndan "steril matriks" olarak adlandõrõlmõştõ. Daha sonra yapõ-
lan çalõşmalarda tõrnak yatağõnõn, tõrnak plağõnõn ventral kõsmõnõn yapõmõnda 
rol aldõğõ ileri sürülmüştür (36). Son zamanlarda ise Zaias, tõrnak yatağõnõn tõr-
nak plağõ yapõmõnda rolü olmadõğõnõ göstermiştir (63,75). 

Bir kaç hücre tabakasõndan oluşan bu bölge, keratinli bir madde oluşturur 
(1). Her ne kadar bir kaç boynuzsu hücre, tõrnağõ ventral yüzüne karõşõrsa da, 
normal erişkinlerde yatağõn tõrnak yapõmõna katkõsõ çok azdõr. Keratinizasyon 
işlemi, keratohyalin granüllerin bulunmadõğõ matrikse çok benzer. Hemotok-
silen ve eozin boyasõ uygulandõğõnda boynuzsu materyal tõrnaktan farklõ olarak 
boyanõr. Normalde tõrnak yatağõnõn epidermal yenilenme zamanõ, matriks ve 
dermisinkilerden daha uzundur. Tõrnak yatağõ, distal harekette bağõmsõz olma-
yõp, boynuzsu hücreleri distal olarak hareket eden tõrnağa bağlõdõr. 

Tõrnak yatağõ epidermisi hiponişyuma doğru distal olarak hareket eder. 
Lunula yakõnda germinatif popülasyon olarak görülen hücreler birbirlerine öyle 
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yakõndõrlar ki, aşağõda karõşabilirler. Bu pozisyondan olan distal hareket, ilk 
tõrnak yatağõnõn yapõmõyla aynõ zamanda olarak proksimaldan distale yönelen 
tõrnak yatağõ epidermisinin gelişmesi sõrasõnda keratohyalin tabakasõnõn kay-
bolmasõnõn nedeni açõklamaya yardõm etmektedir (75). 

Bu oluşum tõrnağa o şekilde yapõşõr ki, araya bir iğne ucu bile sokmak imkan-
sõzdõr (1,36). Bu yapõşma nedeniyle tõrnak çekildiğinde yatak, tõrnağõn alt yüzü-
ne yapõşõk kalõr. Sikatrisleşme sõrasõnda epidermis, hipertrofiye olmuş korne bir 
tabaka, yani yalancõ bir tõrnak oluşumuna neden olur. Yatağõn bu keratin-
leşmesi o kadar ileri gider ki, bazen tõrnağõn gelişimine bile engelleme şeklinde 
etki gösterir. Böyle durumlarda keratinli tabakayõ inceltmek gerekebilir (1). 

TIRNAK KIVRIMLARI (Vallum unguis) 

Tõrnak plağõnõn kenarlarõ, distal kõsõm hariç olmak üzere, deri kõvrõmlarõyla 
örtülmüştür. Böylece iki lateral bir de proksimal tõrnal kõvrõmõ bulunmaktadõr. 
Proksimal tõrnak kõvrõmõ üçgen şeklinde olup, ventral yüzey, tõrnak plağõnõn 
dorsal yüzüne sõkõca yapõşõktõr (76). Tõrnak hastalõklarõndan çoğunun, özellikle 
perioniksisin tuttuğu proksimal tõrnak kõvrõmõnõn önemi büyüktür(75). Bu kõv-
rõm iki kat epidermis içerir: 1. Yeni yapõlmõş tõrnağõn üzerindeki ventral kõsõm, 
2. Parmak epidermisinin dorsalini oluşturan dorsal kõsõm, Keratinizasyon 
proçesi, herhangi bir yerdeki epidermisinkinden farklõ değildir. Boynuzsu taba-
kanõn ventral kõsmõ yeni yapõlmõş tõrnağõn üzerine yapõşmõştõr ve kõsa bir yol 
distal olarak alõr. Bu boynuzsu tabaka kütiküla olarak bilinir ve sonunda tõrna-
ğa dökülür. Proksimal tõrnak kõvrõmõnõ tutan hastalõklar, yeni yapõlmõş tõrnağõ 
da etkilerler. Bu etkilerin en olağan belirtileri, çukurlar ve oluklardõr(75,78). 

HYPONYCHIUM 

Proksimal olarak tõrnak yatağõ, distal olarak da distal olukla sõnõrlanan böl-
gedir(76). Hastalõklarõn tuttuğu olağan bir yer olmasõ bakõmõndan özel bir ilgiye 
yol açmaktõr. 

Normal erişkinlerin el parmaklarõndaki hiponişyum, tõrnak yatağõndan 
distale doğru bir büyüme gösterir(75). Eski araştõrmacõlar, bu yapõnõn filojenetik 
bir önemi olduğuna inanarak, "Sohlenhorn" adõnõ vermişlerdir(76). 

Hiponişyumun keratinizasyon proçesi, volar epidermise benzer. Bol miktarda 
keratohyalin granüller meydana gelir ve korne tabaka, tõrnağõn serbest kenarõ 
altõnda kümelenme eğilimi gösterir (75). Bu bölgedeki hücreler, tõrnak plağõnda-
ki hücrelerden çok daha kuvvetle eoiznofiliktirler. Nükleer boyanma ise tama-
men kaybolmuştur (36). 

TIRNAK OLUKLARI (Sinus unguis) 

Tõrnak kõvrõmlarõ ile tõrnak plağõ arasõndaki oluklardõr (80). Bunlar, 
perioniksisde olduğu gibi, yalnõzca bazõ anormal durumlarda gerçek boşluk du-
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rumuna geçerler. Tõrnak söküldüğünde bu oluklar görülebilir hale gelirler. İki 
lateral, bir de proksimal oluk vardõr. 

Proksimal tõrnak oluğu, üçgen şeklinde bir oluktur. Bu oluğun ventral kõsmõ, 
tõrnak plağõnõ yapan matriks hücreleri tarafõndan çevrilmiştir. Oluğun dorsal 
kõsmõ ise, tõrnak yapõmõna katkõda bulunmaz. 

Lateral tõrnak oluklarõ, proksimal tõrnak oluğundan daha küçük ve daha az 
derindirler. Bunlarõ çevreleyen epidermisin tõrnak yapõmõna bir katkõsõ yoktur 
(76). 

KÜTİKÜLA VE EPONYCHIUM 

Proksimal tõrnak kõvrõmõ epidermisinin, tõrnak plağõ üzerine doğru olan u-
zantõsõna kütiküla denir ve bu oluşum, tõrnak plağõ ile posterior tõrnak kõvrõmõ 
arasõndaki oluğu tõkar(62,63). Eponychium ise tõrnak kõvrõmõ ventralinin tõrnak 
plağõüzerindeki ön uzantõsõ olup, klinik değeri çok azdõr(62). Samman'õn bu ta-
nõmlamasõna karşõlõk Achten, parmağõn ekstansor yüzü derisine eponychiium 
demektedir. Bu oluşumun tõrnağõn proksimal kõsmõnõ örten bölümüne ise 
kütiküla adõnõ vermektedir(1,2). Zaias ise eponychium terimini kullanmamakta, 
proksimal tõrnak kõvrõmõnõn ventral ve dorsal kõsõmlarõndan gelen iki tabakanõn 
kütikülayõ oluşturduğunu belitmektedir(75). Bu korne yaprak deskuame olma-
dan önce kõsa bir süre tõrnak üzerinde yol alõr(76). Eğer kütiküla, dikkatsizce 
yapõlan bir manikürde olduğu gibi kaba bir şekilde çok geriye itilir veya kesilir-
se, tõrnak kõvrõmõnõn tabanõ ile tõrnak plağõ arasõnda bir boşluk açõlõr(63). 

DERMİS 

Dermal yapõ tekdüze olup, altta falanksla sõnõrlõ ve damarlarla da yakõn iliş-
kilidir. Subkutan doku bulunmaz. Tõrnak yatağõnda dermis, buradaki kõvrõmla-
ra paraleldir ve longitüdinal bir uygunluk gösterir. Tõrnak yatağõ, kapillerlerden 
zengin olup, bunlar da dermal papillalara uyarlar. Bu kapillerlerin yõrtõlmasõ, 
normallerde ve hastalõklarda görülebilen splinter hemorajilerin ortaya çõkmasõ-
na yol açar (75). 

Parmaklarda glomus cisimleri gibi özelleşmiş vasküler dokular vardõr. Bunla-
rõn soğuk havalarda kan ikmalini düzenledikleri sanõlmaktadõr (63). Glomus ci-
simleri özellikle tõrnak yatağõnda ve volar derinin uçlarõnda bulunurlar (75). Ay-
rõca zengin bir lenfatik sistem de vardõr (63). 

TIRNAĞIN DAMARLARI 

Matriks ve tõrnak yatağõ, zengin bir şekilde kanla beslenir. Arteryel ikmal, 
tõrnak plağõ altõnda uzanan iki ana arteryel artkusta bu kemerleri oluşturan ar-
ter, falanks ucunun pulpa aralõğõnõn ulaştõktan sonra, kollara ayrõlarak dijital 
arterleri oluştururlar. İki dijital arter, pulpa aralõğõnda çapraz bir anastomoz 
yaparlar, kollarõn birleşme noktasõndan yükselerek distal falanksõn ince beli et-
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rafõndaki palmer aralõktan dorsal olarak geçerler. Arterler bu bölgede medyal 
olarak kemik, lateral olarak da sõkõ ligament tarafõndan sõnõrlanan bir alan için-
de bulunurlar. Sõkõ ligament, tõrnak oluşumundan anterior olarak arkadaki 
distal interfalangial eklemin lateral ligamentine doğru uzanõr. Aralõktan çõkõşta 
arter bölünür, bir dal aksi yönden gelen eşi ile birleşerek distal bir kemer oluş-
turur; diğer dal ise proksimal bir kemer meydana getirir. Proksimal kemer, 
distal interfalangeal eklemin üzerinden dorsal olarak geçen bir damar şeklinde, 
parmağõn orta bölümünden bir dal alõr. Bu damar, proksimal kemer dallarõna 
olduğu kadar, tõrnak yatağõ derisine de kan ikmali yapan, yüzeyel bir kemerin 
oluşumunda yer almaktadõr. Bu ek kan ikmali, olasõlõkla pulpa aralõğõnda ana 
dijital damarlar tahrip olduğu zaman tõrnağõn normal büyümesinden sorumlu 
olup, sklorederma ile pulpa aralõğõ enfeksiyonlarõnda ortaya çõkabilmektedir 
(62, 63). 

Bu zengin kan ikmaline ek olarak, lenfatikler ve sinirler de bol sayõda bulu-
nurlar(63). 

 
TIRNAK PLAĞININ YAPISI 

Tõrnak, keratinize bir yapõdõr. Ancak keratinize hücreler çok yoğun ve belir-
gin bir tabiattadõr. Histologlar tõrnaktaki maddeye "Onychin" adõnõ vermişlerdir 
ve bu da keratine çok fazla benzemektedir (4). Büyük ölçüde kükürt ihtiva eden 
bir protein olan keratin, başlõca Cystine şeklinde bulunmaktadõr. Tõrnak ağõrlõ-
ğõnõn % 4'ünü keratin % 7-12'sini nem, % 0.15-0.76'sõnõ da yağ oluşturmaktadõr 
(4,63).  Tõrnağõn kalsiyum içeriği sanõldõğõndan düşük olup, genellikle % 0.2'nin 
üzerine çõkmamaktadõr (63). 

Tõrnak plağõ kendisini hem antero-posterior, hem de lateral yönlerde kõvõra-
rak büyük bir güç kazanõr. Elektron mikroskobu ve X-õşõnõ difranksiyon tekniği 
ile incelenen tõrnaklarõn sertliklerine, hücrelerin yapõşmasõ ve uygunluklarõ ile, 
keratin fibrillerin ultrastrüktürel uygunluklarõnõn neler olduğu anlaşõlmõştõr. 
Ultrastrüktürel uygunluk intersellüler olup, başlõca bir kenardan diğerine ve 
tõrnak yüzeyine paralel şekildedir. 

 
TIRNAĞIN BÜYÜMESİ 

Tõrnaklarõn büyümesi saçtan farklõ olarak hayat boyu devam eder ve ölümle 
kesilir. Ölümden sonraki 2-3 gün içinde tõrnağõn büyümesine, muhtemelen tõr-
nak etrafõndaki yumuşak dokunun çekmesi neden olur. Büyüme şahõstan şahõsa 
büyük farklõlõk gösterirse de, herhangi bir kişide oldukça sabittir.  

Gençlerde yaşlõlardan daha hõzlõ olmaktadõr. Yaşlandõkça tõrnak kalõnlaşmak-
tadõr (63). 

Bir tõrnağõn matriksten parmağõn ucuna kadar büyümesi, 6-8 ay da olmakta-
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dõr (47). El tõrnaklarõ, ayak tõrnaklarõna oranla daha hõzlõ uzar (63,75).  Aynõ e-
lin parmaklarõndaki tõrnaklarõnda büyüme oranlarõ değişiktir. Genel olarak u-
zun parmaklardaki tõrnaklarõn daha hõzlõ büyüdüğü söylenebilir. Yani orta par-
mağõn sõrasõyla işaret, yüzük, baş ve küçük parmaklar izlerler. Sağ eldeki tõr-
naklarda sol ele göre daha fazla uzarlar. El tõrnaklarõnõn ortalama büyüme hõzõ 
haftada 0.5 ile 5-1.2 mm arasõndadõr (63). Baş parmak tõrnağõ için günde 0.10-
0.12 mm'lik bir büyüme hõzõ saptanmõştõr (75,78). 10-30 yaşlar arasõnda büyüme 
oranõ daha yüksektir, daha sonra bir azalma görülür. Büyüme oranõnõn yazõn ar-
masõ, kõşõn azalmasõ gibi bazõ ailevi eğilimler de bildirilmiştir (75). Mevsimin, 
mesleğin, õrkõn ve cinsin büyüme üzerine etkisi saptanmamõştõr (1). Tõrnağõn 
büyümesi bir çok sistemik bozukluk tarafõn etkilenebilir. Çeşitli hormonal bo-
zukluklar, avitaminozlar, anemi, fizik yorgunluklar, bazõ ilaç zehirlenmeleri ve 
genel durum tõrnağõn büyümesini etkileyen nedenlerdendir (1). Kabakulak, kõ-
zamõk gibi virüs enfeksiyonlarõ ve açlõkta tõrnağõn büyümesini azaltõr, tõrnağõn 
incelmesine oluklanmasõna yol açar. Tõrnaklarõnõ yiyenlerde hamilelerde, trav-
malardan sonra ve sökülen tõrnaklarda büyüme oranõnõn artmõş olduğu görüle-
bilir.  

Jelatin yendiğinde tõrnağõn büyümesinin arttõğõ veya tõrnağõn kuvvetlendiği 
özellikle gösterilememiştir (75,78). 

Tõrnağõn sökülmesi ile yeni bir tõrnağõn geliştiği görülür. Tõrnak söküldüğün-
de açõk bir alan çõkar. Tõrnak yatağõ epidermisi ve hiponişyum kaybolmuştur. 
Bu epidermis, lateral tõrnak kõvrõmlarõnõn epidermis uzantõlarõnõn göç etmele-
riyle restore edilir. Matriks, alttaki dermise çok kuvvetli bağlanmõştõr. Küçük 
tahribatlara izin verir ve yalnõzca en yüzeyel tabakalarõnõ kaybeder. Tõrnak for-
masyonunun devamõnda hiç zaman kaybedilmez (75,78). 

Tõrnak posterior tõrnak kõvrõmõnõn yaptõğõ basõnçtan ötürü yukarõya doğru 
değilde ileriye doğru uzamaktadõr. Eğer matriks, tõrnak kõvrõmõndan uzak bir 
deri üzerine aşõlanacak olursa, oluşacak yeni tõrnak yukarõ doğru büyüyecek-
tir(63). 

 
EMBRYOLOJİ 

El parmaklarõ en erken 42-45 günlük embryolarda görülür. Ayak parmaklarõ 
ise biraz geri kalõr ve 52-54 günlük embryolarda ortaya çõkar (76). Embryonal 
hayatõn 10. haftasõnda distal falankslarõn dorsal yüzeylerinde epitel katlarõnõn 
diğer deri kõsõmlarõna göre daha fazla artmasõyla tõrnaklar ilk gelişmelerine 
başlar. Bu ilk tõrnak yapõsõ, "primer tõrnak alanõ" adõnõ alõr (44,76). Primer tõr-
nak alanlarõ, çevrelerine göre daha yavaş büyüdüklerinden, çevrelerindeki deri, 
onlarõn arka ve yan taraflarõndan üzerlerini aşarak kõvrõmlar meydana getirir 
(44). 11. haftada, distal falanksõn yüzeyinde serbest proksimal ve lateral oluk-
larla birlikte, primer tõrnak alanõ görülür. Proksimalden distal oluğa doğru, tõr-
nak alanõ epidermisinin farklõlaşmasõ, 6-8 sõra hücre içeren stratum 
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intermedyum'un kalõnlaşmasõ şeklinde olur. Distal sõrt adõ verilen bu yapõ, tõr-
nak alanõnda ilk keratinize olan yerdir. 
11. haftada volar dokunma yastõklarõ da şişmiştir. Distal sõrt ve dokunma 

yastõklarõnõn gelişmesiyle, distal sõrtõn derinliği iyice belirir. Matriks 
primordium, tõrnak alanõnõn proksimal kõsõm epidermisinden türeyen hücrele-
rin oluşturduğu kama ucu şeklinde üçgen bir yapõdõr. Matriks primordium, 
distal falanksa doğru büyür. Oluşturduğu dermal üçgen ve onu çevreleyen 
epidermis, gelişerek ileride proksimal tõrnak kõvrõmõnõ oluşturacaklardõr. 13. 
haftada tõrnak alanõ karakterini kazanmõş olup, üç bölgede farklõlaştõğõ görülür: 
Distal sõrt epidermisi, tõrnak yatağõ epidermisi ve matriks primordium'a distal 
olarak uzanan epidermis. Distal sõrt daha fazla gelişmiştir. Distal oluk, volar 
epidermisi distal sõrttan ayõrõr. 14. haftada tõrnak plağõ, proksimal tõrnak kõvrõ-
mõnõn altõndan distal olarak uzanan düz yüzeyi ile tanõnabilir. Distal sõrt daha 
geniş ve daha düzdür. 

Matriks, olduğun distal kõsmõnõ işgal eder ve bir miktar da olduğun dõşõna u-
zanõr. Bu kõsõm lunuladõr. Tõrnak plağõ, lunulada matriksin bazal hücrelerinin 
yassõlaşmasõ şeklinde bir işlem ile yapõlõr. Nukleuslarõnõn fragmantasyonu, si-
toplazmalarõnõn kondansasyonu bunu izler. Bunlarõn sonucunda yassõ bir hücre 
ünitesi şeklinde tõrnak plağõ oluşur. Tõrnak plağõ hücrelerinde kalan nükleer 
materyal miktarõ, erişkin hayatla karşõlaştõrõldõğõnda, embryonik hayatõn erken 
safhalarõnda daha fazla olarak bulunur. 16. haftada tõrnak plağõ ince olup, tõr-
nak yatağõnõn yarõsõnõ kaplar. Proksimal tõrnak kõvrõmõ, kütiküla ve distal oluk 
iyi gelişmiştir. Distal sõrt düzdür. 17. haftada tõrnak plağõ, hemen hemen tüm 
tõrnak yatağõnõ kaplar. Falanks tamamen kalsifiye olmuştur. 17 haftalõktan yeni 
doğana kadar olan tõrnaktaki değişiklikler büyümenin esasõnõ oluştururlar. Par-
mağõn büyümesiyle birlikte matriks daha geniş bir alana uzar. Bu da daha geniş 
bir tõrnak plağõ yapõmõ ile sonlanõr. Tõrnak yatağõ da nisbeten genişler. Matriks 
ve tõrnak yatağõnõn altõndaki dermis, erişkin karakterde olup, ter bezleri ve di-
ğer adneksal yapõlarõn eksikliği göe çarpar. Glomus cisimcikleri ve venöz kanal-
lar çoğu kez görülür. Tõrnak plağõnõn büyümesiyle hemen değişen distal sõrt, 
hyponychium haline gelir. İlerleyen tõrnak plağõ, 20. haftada altõndaki epider-
misten bu tabakanõn ayrõlmasõyla oluşan, distal sõrtõn korne tabakasõyla bitişir. 
Hyponychium tarafõndan yapõlan korne materyal, tõrnak plağõnõn serbest kenarõ 
altõnda birikir ve bu artõk, normal erişkin tõrnağõnda da bulunur(76). 

Tõrnak plağõ ilk zamanlarda bir de epidermisin uzantõsõ olan eponychium ile 
örtülüdür. Keratinleşmiş ince bir tabakadan ibaret olan eponychium, 7. ayda he-
men hemen tamamen atõlõr ve yalnõzca proksimal tõrnak kõvrõmõnõn kenarõnda 
dar bir şerit halinde kalõr (44). 

Erişkinlerde tõrnak plağõnõn yapõm işlemi karakteristiktir. Matriksin yüzeye 
hareket eden kolumnar bazal hücreleri, progressif olarak yassõlaşõrlar, tõrnak 
plağõ hücrelerini oluştururlar. Bazal hücrelerin nukleuslarõnda bölünme ve lizis 
olur, ya tõrnak plağõ hücrelerinde kõsmen kalõrlar, veya nükleer membranlarõn 
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retansiyonu görülür. Tõrnak plağõnõ oluşturmak için sõnõrlõ bir on içindeki bazal 
hücrelerin gösterdiği progressif sitoplazmik bazofili, çok yaygõn bir şekilde orta-
ya çõkar ve bu da tõrnak plağõ hücrelerinde olduğu gibi kaybolur. Yaygõn bazofili 
gösteren alan keratojen zon olarak adlandõrõlõr. Tõrnak plağõ hücreleri, orta de-
recede asidofildirler (76). 

 

ONİKOMİKOZ'LAR 
 

TARİHÇE 

19. Yüzyõlõn ilk yarõsõna ait olan klasik kitaplar, tõrnak organõnõn mikotik bir 
enfeksiyonundan bahsetmemektedirler (10). Çeşitli yayõnlarda genel olarak 
birleşilen nokta, 1860'larda Mahon kardeşlerden büyüğünün, favuslu bir hasta-
nõn saçlarõnõn epilasyonunda el parmaklarõnõ kullanmasõ sonucu enfeksiyona 
yakalanmasõ ve tõrnak mikozuna dikkat çekmesi; Mahon kardeşlerden küçüğü-
nün de, tõrnak organõnõn favus ve trikofitounun ilk tanõmlamasõnõ yapmasõdõr 
(10,32,34,56).  Daha sonra uzun bir süre tõrnağõn mantar enfeksiyonu seyrek gö-
rülen bir tablo olarak düşünülmüştür (32,56).  Son araştõrmalar, vak'a oranõnõn 
arttõğõnõ göstermiş olup, yüzeyel mantar enfeksiyonu bulunan hastalarõn % 30'a 
kadar varan bir kõsmõnda, tõrnaklarda da mikoz bulunduğu saptanmõştõr (56). 
Görünüşteki bu artma kõsmen, tanõ yöntemlerinin daha iyi olmasõna bağlan-
maktadõr (37,56). 

 
TANIMLAMA 

Onnikomikoz, genel bir terim olup, tõrnağõn çeşitli dermatofit türleri, mayalar 
veya patojen küf mantarlarõyla hastalanmasõ anlaşõlõr( 5,8,37,56). Tinea 
unguium, bazõ otörlerce yalnõzca dermatofitlerin neden olduğu tõrnak enfeksi-
yonlarõnõ anlatmak için kullanõlmõştõr. Aynõ otörler, maya ve küflerin etken ol-
duğu diğer tõrnak enfeksiyonlarõnõ ise onikomikoz başlõğõ altõnda incelemişlerdir 
(8,18,56). Burada, Tõbbi Araştõrma Konseyi Tõbbi Mikoloji Komite'sinin Paris'de 
1967 yõlõnda önerdiği biçimde "Onychomycosis" terimi kullanõlacaktõr (5). 

 
ETYOLOJİ VE PATOGENEZ 

İnsan tõrnaklarõnõn mantar enfeksiyonlarõ; yalnõzca dermatofit ve mayalarõ 
değil, sõk veya seyrek olarak rastlanõlan küfleri de içeren oldukça değişik bir 
fungal floraya dayanmaktadõr (18). 

Tõrnak plağõnõn bir mantar için kuru, besin bulunmayan, sindirilemeyen, ya-
ni uygun bir ortam olduğu görülür. Bununla birlikte dõş yüzey distal ucun bir a-
vantajõ vardõr (Şekil 2). 
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Bu bölgeler, vücudun savunma mekanizmasõndan uzakta kalmõşlardõr. Tõr-
nak plağõnõn diğer kõsõmlarõ tõrnak organõnõn canlõ kõsõmlarõndan türedikleri, ya 
da yakõndan ilgili olduklarõndan, bu bölgelerin aktivitelerinden oldukça yararla-
nõrlar. Ancak bu kõsõmlarõn nemleri, besinleri daha yüksek oranda, içerikleri da-
ha yumuşaktõr. Bu yüzden bu bölgelerin keratinleri distal uç ve dõş yüzeyden 
daha kolay olarak sindirilir. Tõrnaklarda üreyen mantarlar bu yüzden ya canlõ 
konakla zayõf bir temasa, yahut da aşõrõ derecede kuruluk ve açlõğa alõşmak o-
rundadõrlar. Ayakkabõ giyilerek nemli ve õlõk tutulan ayak tõrnaklarõ, el tõrnak-
larõndan daha yumuşak olacaktõr. Önceden mevcut bir hastalõk ya da travma, 
keratinin kimyasal yapõsõnõ önemli derecede etkileyecek; bu da tõrnağõn kõrõlma-
sõnõ kolaylaştõracaktõr. Bütün bu faktörlerin birbirlerini etkilemesi, mantarõn 
kolonize olma yeteneğine dayanõr. Değişik türlerin, değişik iklimsel ve besinsel 
gereksinmeleri vardõr. Canlõ vücut dokularõna yakõnlõklarõna göre de değişik et-
ki oluştururlar (18). 

Mikotik tõrnak hastalõklarõnõn patogenezi şimdiye kadar tam olarak anlaşõl-
mamõştõr. Tõrnağõn hastalanmasõ için sadece mantarõn varlõğõ yeterli değildir. 
Enfeksiyonlarda mutlaka, hastalõğa tutulmayõ sağlayacak önceden düzenlenmiş 
faktörler oluşmalõdõr. Sağlõklõ bir tõrnağõ aşõlamak çok zordur. Deneysel enfeksi-
yonlar ancak tõrnağõn travmaya uğramasõyla oluşturulabilmiştir. Varikö komp-
leksli veya yaşlõ hastalarda da onikomikozlar daha sõk olarak görülebilmektedir. 
Mikotik hastalõklarda olduğu gibi onikomikozlarda da spontan hipoparatiro-
idizm, diabetes mellitus ve Cushing hastalõğõ gibi endokrin hastalõklar, daha bü-
yük hazõrlayõcõ faktörler olarak karşõmõza çõkmaktadõr (37). 

Onikomikoz meydana getiren üç grup mantar bulunur: Dermatofitler, Küfler 
ve mayalar. Her bir grubun, kendilerini diğer gruplardan ayõran karakteristik 
büyüme gereksinmeleri ve sõnõrlayõcõ faktörleri vardõr. Bir grup içerisindeki 
mantarlarõn da gereksinmeleri değişik olabilir. Onikomikoza neden bir manta-
rõn klinik davranõşõnõ, aynõ tõrnağõn değişik bölgeleri ile başka tõrnaklarda deği-
şik yerleşme bölgeleri gösteren sõnõrlamalar ve gereksinmelerle ilgili olarak a-
çõklama olanağõ vardõr (18). 

Dermatofitler 

Dermatofitler, önceden sağlõklõ deri, tõrnak ve saçta primer patojen olarak ka-
bul edilirler. Bir çok araştõrmacõ tarafõndan yapõlan mikroskopik gözlemler ve 
histokimyasal testlerle keratini in vitro olarak sindirebildikleri gösterilmiştir. 
Bu yetenekleri ile patojen davranõşlarõnõn açõklanabileceği düşünülmüştür. Bu-
nun kesinleşmesi için keratinolizis güçlerini in vivo olarak da kullanmalarõ ge-
rekir (18). Ancak Raubitschek ve Maoz; tõrnaklarõ dermatofitlerin in vitro istila-
sõ konusunda yaptõklarõ araştõrmaya dayanarak, keratinolizis delili bulmadõkla-
rõnõ mantarõn meydana getirdiği harabiyetin kimyasal olmaktan çok, mekanik 
etkisiyle ortaya çõktõğõnõ bildirmektedirler (53). Sowinski, yaklaşõk 20 mikron 
genişlikteki gaz içeren tünelimsi yapõlarõn içinde mantar elemanlarõnõn bulun-
duğunu; bu organizmalarõn tõrnak keratinini sindirdiklerini ve fermantatif etki-
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leriyle de gaz oluşturduklarõnõ bildirmektedir (65). Dermatofitlerin şüphe götür-
meyen keratinolitik aktiviteleri parazitik fazda kullanõlmõyorsa, keratinize 
dokullarõn primer patojenleri olan bu mantarlarõn tekdüze pozisyonunu açõkla-
mak güç olacaktõr. Bu durum, çözülmeyen bir problem olarak kalmõştõr (18). 

Dermatofitik onikomikozun en sõk rastlanan nedenleri Trichophyton rubrum 
(20,28,37,50,71) ve Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale'dir (18,73). T. 
interdigitale, normal olarak ayaklar ve ayak tõrnaklarõna sõnõrlõ olup, çok seyrek 
olarak vücudun diğer kõsõmlarõna yayõlabilir. T. rubrum ise bunun aksine eller 
ve el tõrnaklarõnõ kapsayacak şekilde vücudun diğer kõsõmlarõna kolayca yayõla-
bilmektedir. Bu yüzden T. rubrum'un daha iyi adapte olduğu, T. interdigi-
tale'den daha virulan bir parazit olduğu düşünülür (18,73). T. interdigitale'nin 
el tõrnaklarõnda seyrek olarak bulunmasõ bu tõrnaklarõn ayak tõrnaklarõndan 
daha katõ ortam koşullarõna bağlõ olabilir. Ancak bu mantarõn seyrek de olsa el-
lerde enfeksiyon nedeni olduğu unutulmamalõdõr (18). 

Epidermophyton ve Microsporum da dahil olmak üzere diğer dermatofit türle-
ri, daha seyrek olarak tõrnak enfeksiyonuna neden olurlar(7). Aksungur ve 
Demirörs, 1956'lara kadar en sõk onikomikoz nedeni olarak bildirilen E. 
floccosum'a serilerinde hiç rastlamamõşlardõr(3). Onikomikoz yaptõğõ bildirilen 
dermatofitler şunlardõr: T. rubrum, T. mentagrophytes, T. violaceum, T. Schoen-
leinii, T. verrucosum, T. tonsurans, T. megninii, T. concentricum, T. soudanense, 
T. gourvillii, E. floccosum, M. gypseum, M. audouinii, M.canis (32,77). 

Bunlardan yurdumuzda bulunduğu bildirilen türler: T. schoenleinii, T. vio-
laceum, T. tonsurans, T. verrucosum, T. mentagroshytes, T. rubrum, M. audou-
inii, M.canis, M.gypseum ve E.floccosum'dur (71). Orta Anadolu'da en sõk 

Şekil 2. Mantar ve bakteri 
enfeksiyonlarõnõn tõrnağõ tut-
ma bölgeleri (Kejda'dan) 
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onikomikoz etkeninin ise T. rubrum olduğu bildirilmektedir (3). 
Dermatofit türlerinin çoğu, tõrnak yatağõna yakõn olan, yani tõrnak plağõnõn 

ventral ve intermedyer tabakalarõnõ tutmaktadõr. Buralarda tõrnak keratini da-
ha yumuşak ve alttaki canlõ dokulara da daha yakõndõr (18). 

Bir dermatofit tõrnağa kesinlikle çevredeki epidermise ait bir bölgeden girer. 
Giriş iki yoldan olabilir: Birincisinde mantar, proksimal kõvrõmõ etkiler ve lifler, 
tõrnak plağõnõn ventral tabakasõnõn nisbeten yumuşak keratininde tõrnak kökü-
ne doğru büyürler. İkinci yol ise lateral oluklardan başlamaktadõr. Hiflerin tõr-
nağõn ince tabakalõ yapõsõnõ geçip, ventral tabakaya ulaşmalarõ gerekmektedir.  
Her iki durumda da aktif olarak büyüyen miseller tõrnağõn proksimal kõsmõnda-
ki yeni yapõlmõş yumuşak keratinde bulunacaklardõr (5). Her ne kadar deride 
olduğu gibi bu bölgede de büyüyebilme yeteneğine sahip iseler de, konidyumlar 
vasõtasõyla yeniden yapõlma kapasiteleri baskõ altõndadõr. Konak parait arasõn-
da çok hassas bir denge mevcuttur (18). Distal uçtan alõnan tõrnak kõrpõntõlarõn-
dan kültür elde etme atõlõmlarõnõn çoğunun başarõsõz olmasõndan da anlaşõlaca-
ğõ üzere distal uca ulaşan mantar çoğu zaman ölüdür (28). Bu durum, mantarõn 
kimyasal olarak çok sert keratinde yaşama yeteneksizliğine, besinlerinin kaybõ 
olasõlõğõna ve tõrnak yatağõndan uzaklaşmakla nemin azalmasõna bağlanabilir 
(18). 

Küfler 

Son zamanlarda tõrnaklarda aktif olarak kolonize olduğu saptanan küflerin 
sayõsõnda devamlõ bir artma vardõr (5,18,55). 

Gentles ve Evans (29) ile Campbell'in (13) hastalarõnõn el ve ayak tõrnaklarõn-
dan izole ettikleri Hendersonula toruloidea bunlardan birisidir. Cycloheximid'e 
hassas, griseofulvin'e dirençli olan bu non-dermatofit'in üremesi üzerinde 
dermatofitlerin ve mayalarõn bir etkisi yoktur (29). Bu mantar daha ziyade bir 
dermatofit gibi davranmaktadõr (18). 

Scopulariopsis brevicaulis'in oluşturduğu enfeksiyonlarda tõrnak kazõntõlarõ-
nõn mikroskopik incelenmesinde bu küf, tõrnak dokusu içinde belirgin aseksüel 
sporlar halinde görülür (8,29),  Tõrnaklarõn primer patojeni olduğu genellikle 
kabul edilmektedir (8,18,56).  Proteolitik olup, fõrsatçõ patojenlerden birisidir 
(16). 

Zaias, onikomikoz yaptõğõ doğrulanmõş Aspergillus türlerini aşağõdaki şekilde 
sõralamõştõr:  A. candidus, A.flavus, A. fumigatus, A. glaucus, A. nidulans, A. 
sydowii, A. terreus, A. ustus ve A. versicolor.  Bu Aspergillus türleri, tõrnaklarda 
direkt mikroskopi ile görülebilecek filamanlar oluştururlar (77).  Rosenthal ve 
arkadaşlarõ, hastalarõnda saptadõklarõ Aspergillus fumigatus'u, tõrnakta önce-
den mevcut anomali veya travma hikayesi bulunmamasõ yüzünden primer pato-
jen olarak kabul etmektedirler (58). 
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Pyrenochaeta unguis hominis, yalnõzca ayak tõrnaklarõndan izole edilen ol-
dukça yeni bir organizmadõr. Punithalingam ve English, bu organizmanõn iki 
hastanõn ayak tõrnaklarõnda görüldüğünü bildirmişlerdir (51). 

Cephalosporium türleri, ayak tõrnaklarõnõ seyrek olarak enfekte eden non-
dermatofitlerdir.  Genellikle yüzeyel beyaz onikomikoza neden olmalarõnõn, 
mantarõn büyümesindeki saprofitizme bağlõ olabileceği düşünülmektedir.  
Saprofitizm mikroskopik muayenede eğrelti otu yaprağõ şeklinde miselyumlarõn 
varlõğõ ile doğrulanmaktadõr (19). 

Tõrnaklarda onikomikoz oluşturduğu bildirilen diğer küfler: Fusarium 
oxysporum, Arthroderma tuborculatum, Phyllosticta sydowii, Cheatomium 
globosum (56), Geotrichum candidum (37) gibi organizmalardõr.  Curvularia 
lunata, Penicillium citrinum gibi küfler de üretilebilirlerse de, bunlarõn flaman 
şekillerine tõrnaklarda rastlama olanağõ yoktur ve havada bulunduklarõ da bi-
linmektedir (77). 

Bu mantarlarõn hiç biri keratinolitik değildir. Bu yüzden bunlarõn hepsi ya 
keratinize olmayan intersellüler maddede yaşamalõ, yahut da önceden mevcut 
bir travma veya hastalõkla tõrnak keratininin kõsmen bozulmasõ avantajõna sa-
hip bulunmalõdõrlar.  Çoğu kez, dermatofit enfeksiyonlarõnda görülmeyen şekil-
de ikinci şõk karşõmõza çõkar (18).  H. toruloidea ve S. brevicaulis istisna edile-
cek olursa, küfler tõrnağõ sekonder olarak istila ederler, asla primer parazit ol-
mazlar (5). Tõrnaklarõ etkileyen dermatozlarõ bulunan hastalarda onikomikoz-
larõn nisbeten yüksek bir sõklõkta görülmesi bunu doğrular.  Yaşlõ kimselerde de 
seniliteye bağlõ değişikliklerle tõrnaklar çoğu kez etkilenmiştir.  Yaşlõ hastalarda 
küflerin neden olduğu onikomikozlarõn, dermatofitik onikomikozlara nazaran 
iki kez daha sõk ortaya çõkmasõ, yaşla ilgili tõrnak değişikliklerinin küflerin tõr-
nağa girmesini kolaylaştõrdõğõnõ göstermektedir.  Dermatofitlerin aksine küfler, 
çoğu kez tõrnağõn dõş tabakalarõnda kolonize olur ve burada aşõrõ derecede kuru-
luk ve açlõkla mücadele ederler.  Yani canlõ konak dokusundan oldukça uzağa 
yerleşmişlerdir. Yüzeyel beyaz onikomikoz bunun olağan bir gösterisidir.  Ancak 
küfler, mümkün olduğu takdirde daha yumuşak çevre koşullarõnõ tercih ederler 
(18). 

Dermatofit enfeksiyonlarõnda olduğu gibi küf enfeksiyonlarõ da ellerden çok 
ayak tõrnaklarõnõ tutmaktadõr (8). Genellikle bir el tõrnağõ tutulur ve buna ait 
bir travma hikâyesi de genellikle sağlanõr.  Bunun aksine birden fazla, hattâ bü-
tün ayak tõrnaklarõnõn ayni küfle enfekte olmasõ, seyrek görülen bir tablo değil-
dir.  Ayakkabõlarla bütün ayak tõrnaklarõna çok düzenli çevre koşullarõ sağlandõ-
ğõ hatõrlanacak olursa, neden birden fazla ayak tõrnağõnõn tutulduğu açõklanmõş 
olur (18). 

Scopulariopsis brevicaulis gibi Aspergillus türleri de in vivo sporlanma yete-
neğine sahiptir ve bu sporlar tõrnakta direkt muayenede görülürler.  Bu durum, 
küflerin tõrnakta gerçek saprofit olarak büyüdüklerini düşündürür. Ancak 
sporlanma, her zaman görülmemektedir (18). 
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Dermatofitler gibi küfler de, tõrnak gibi sert ve tabakalõ bir ortamda in vitro 
olarak gelişirlerken, eğrelti otu yaprağõ şeklinde miselyumlar meydana getirir-
ler. Bu miselyumlarõn intersellüler maddeyi sindirerek sert keratin tabakalarõ 
arasõnda küfün büyümesine yardõmcõ olduğu zannedilmektedir. Miselyumlarõn 
in vivo yapõmõnõn, mantarõn parazitliğe adapte olma derecesiyle ilgili olduğu gö-
rülür (18). 

Mayalar 

Mayalarõn ekolojisi, dermatofit ve küflerden oldukça farklõdõr.  Candida ve di-
ğer maya türlerinin çoğu tõrnaklarda bulunurlar.  Ancak bunlarõn çoğu, direkt 
mikroskopide nadiren görülür.  Tõrnak dokusunda harabiyet yapmaksõzõn tõr-
nakta kesin bir saprofit olarak büyüdükleri görülür (18). 

Candida enfeksiyonlarõ çoğu kez kronik bir perioniksis şeklinde başlarlar.  İl-
tihaplanma, özellikle elde olmak üzere bir çok parmakta görülür.  Lateral ve 
proksimal kõvrõmlar, eritematö-ödemasiye ve ağrõlõ bir durumdadõr.  Bu tablo-
nun etkilemesiyle tõrnak da sekonder olarak parazitlenir. Perioniksis bulunma-
yan vak'alara da rastlanõr (1).  Perioniksissiz başlayan, yani primer tõrnak 
kandidiyazlarõ, lateral veya distal tõrnak bölgesinden başlar ve klinik olarak 
dermatofitlerin oluşturduğu onikomikozdan ayõrt edilemez (2). 

Mayalar ne keratinolitiktir, ne de sağlõklõ tõrnaklarda kolonize olabilirler.  
Tõrnaklarda en sõk rastlanan iki tür olan Candida albicans ve Candida 
parapsilosis, güçlü patojenler olarak kabul edilmektedir (18). Bunlardan 
Candida albicans, herhangi bir yüzeyde kronik olarak bulunduğunda, ölü olan-
larõndan türeyen sellüler bir materyalin derin yapõlar içine penetre olmasõ olasõ-
lõğõ vardõr.  Gerçekten Stone ve Mullins'in yaptõklarõ çalõşmada, nisbeten steril 
bir tõrnak kõvrõmõ içine canlõ olmayan Candida albicans, kapalõ olarak uygulan-
dõğõnda, karakteristik bir perioniksisin ortaya çõktõğõ bildirilmektedir.  Bundan 
da Candida albicans'õn epidermal bariyer ve mukozayõ zedeleyebilme yeteneğine  
sahip irritan bir maddeyi içerme avantajõna sahip bulunduğu anlaşõlmaktadõr 
(66). 

Çoğu kez kronik perioniksis oluşturmayan Candida parapsilosis ise, genellik-
le ayak tõrnaklarõnda bulunur. Normal deride olağan şekilde bulunan bu orga-
nizmanõn rezervuarõnõn normal deri olduğu düşünülmektedir.  In vitro olarak 
kolayca miselyum meydana getiren bu maya in vivo olarak bunu seyrek yap-
maktadõr.  Daha sert olan el tõrnaklarõndan çok ayak tõrnaklarõnõ seçmesi, 
Candida albicans'dan daha zayõf bir patojen olduğunu gösterir (18). 

Kronik perioniksis gösteren tablolarda tõrnağõn renkli olmasõ, bakterilerin 
bulunmasõna dayanmaktadõr. Pseudomonas yeşil, Proteus cinsi ise siyah bir tõr-
nak oluştururlar.  Siyah renge koliform bakteriler de neden olabilmektedirler.  
Ancak saman sarõsõ rengini, herhangi bir organizma meydana getirebilmektedir 
(48). 
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Candida albicans ve Candida parapsilosis�den başka, C. guilliermondii de tõr-
naklarõ tutmaktadõr.  C. intermedia, C. romnusta, C. tropicalis, Torulopsis can-
dida, T. glabrata, Trichosporum beigelii, T. capitatum, Rhodotorus ve R. rubra 
gibi mayalar tõrnaktan izole edilmelerine karşõlõk, direkt mikroskopi ile 
psödohifleri görülmemiştir (77).  Walshe  ve English, tõrnaklarõ tutan kandida 
türlerine C. krusei, C.pseudotropicalis ve C.utilis'i de eklemişlerdir (73). 

SIKLIK 

Onikomikoz, önceleri seyrek görülen bir tablo olarak düşünülmüş, ancak da-
ha sonralarõ, belki de tanõ yöntemlerinin daha iyi olmasõna bağlõ olarak vak'a 
oranõnõn arttõğõ görülmüştür.  Rippon, yüzeyel mantar hastalõklarõnõn % 30'unu, 
tõrnak hastalõklarõnõn ise %20'sini onikomikozlarõn oluşturduğunu bildirmekte-
dir (56). 

Onat ve arkadaşlarõnõn 29362 hastalõk dermatoz serisinde ise, tüm 
dermatozlarõn % 0,65'i onikoz, onikozlarõn da % 14'ü onikomikoz olarak bulun-
muştur.  Ayni seride dermatozlardaki onikomikoz oranõ % 0,09'dur (49). 

Her iki cins eşit olarak etkilenmekte, çocuklarda seyrek görülmektedir.  Dün-
yanõn her tarafõnda rastlanan onikomikoz  (14,32), düzenli ayakkabõ giyilen yer-
lerde daha sõk olarak karşõmõza çõkmaktadõr (34). 

Aksungur ve Demirörs, inceledikleri 72 vakanõn 22'sinin ayak, 40'õnõn el, 
10'unun da el ve ayak lokalizasyonu gösterdiğini bulmuşlardõr. Ayni otörlerin 
vakalarõnda büyük çoğunluğun yaşõ 15-44 arasõnda olup, belirgin bir cins ayõrõ-
mõ görülmemiştir. Bu serideki 25 vaka dermatofit, 37 vak'a kandida 
onikomikozudur ve 10 vakada da her hangi bir mantar üretilemediği bildiril-
mektedir (3). 

Turgut, diğer ülkelerde fazla görüldüğü halde, yurdumuzda onikomikozlarõn 
daha az olmasõnõ bazõ sağlõk koşullarõna bağlamaktadõr.  İslâm âdetlerine göre 
ellerin sõk yõkanmasõ, tõrnaklarõn kesilmesi, kozmetiklerin ve deterjanlarõn az 
kullanõlmasõ ve plajlara az gidilmesi, ayni otör tarafõndan onikomikozlarõn fazla 
olmamasõna etken faktörler olarak sayõlmõştõr.  Vakalarõn %65'ini kandida 
onikomikozlarõnõn oluşturduğu bu seride; hastalõğõn el tõrnaklarõnda, 30-40 yaş-
lar arasõnda kadõnlarda; mesleklerden de ev kadõnlarõ, işçi kadõnlar ve ameleler-
de sõk görüldüğü bulunmuştur. Bu incelemede dermatozlarõn %9'u mikoz, mi-
kozlarõn da % 9'u onikomikoz olarak saptanmõştõr(70). 

Sekonder olarak onikomikoz meydana getirebilen perioniksis, hemen hemen 
her zaman ellerde görülür ve hastalarõn çoğu da kadõndõr.  Bu kişiler neme, 
travmaya, keratolitiklere erkeklerden daha çok maruz kalõrlar. Tablo, bulaşõkçõ, 
garson, aşçõ, kozmetikçi, ev kadõnõ, barmen, balõkçõ vs.de meslekî bir tehlike ola-
bilmektedir (35). 
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Fazla yõkanma, deterjan, kozmetikler, pedikür, mani kür ve antibiyotiklerin 
fazla kullanõlmasõ, onikomikozlarda artma nedeni olarak gösterilmektedir (24). 

KLİNİK BULGULAR 

Onikomikozlarda klinik ve mikolojik özellikler ile patogenez, patojen manta-
rõn bir başõna ya da ilgili mikrobik flora ile birlikte tipik bir biyokimyasal etkin-
lik göstererek tõrnağõn yõpranmasõna yol açtõğõnõ ve tamamen kendine özgü dört 
ayrõ türde konak-parazit ilişkisi gösterdiğini ortaya koymuştur.  Bu dört klinik 
şekil; distal subungual onikomikoz, yüzeyel beyaz onikomikoz, proksimal 
subungual onikomikoz ve kandida onikomikozudur (77). 

DİSTAL SUBUNGUAL ONİKOMİKOZ 

Distal subungual onikomikozun en sõk görülen klinik şekil olmasõ muhtemel-
dir (77).  Gözlemcilerin bir kõsmõ mantarõn serbest kenardan (24,32,33,37,46), 
bir kõsmõ ise lateral kõvrõmlardan girdiğini bildirmişlerdir (34).  Ancak bu du-
rum ortaya önemli bir sorun koymaz.  Çünkü lateral tõrnak kõvrõmlarõnõn distal 
bölümünün stratum korneumu, anatomik açõdan hiponişyumun ayni olabilmek-
tedirler.  Bütün gözlemciler, Önce stratum korneumun istila edildiğini, daha 
sonra da enfeksiyonun tõrnak yatağõna geçtiği konusunda da birleşmektedirler.  
Hastalõğõn bu erken döneminde tõrnak plağõ normal görünümdedir.  Tõrnak ya-
tağõ ve hiponişyumun, kendilerini istila eden mantarlara gösterdikleri tepki, 
başka bölgelerdeki epidermisin gösterdiği tepkinin aynidir,  Yani, korne tabaka-
nõn giderek kalõnlaşmasõ sonucu, subungual keratoza yol açan akut veya 
subakut bir dermatit görülür (Şekil 3). Bu korne kalõnlaşma, tõrnak plağõnõn 
serbest ucunun kalkmasõna ve normal tõrnak-tõrnak yatağõ bitişme yerinin ay-
rõlmasõna yol açar.  Bu tablo oluştuğu zaman, tõrnak plağõnõn altõndaki hava ta-
bakasõ, onikolizisin beyaz görüntüsünü oluşturur (77).  Buradaki boşluk kirle 
dolar veya daha sonra bakteriyel bir bulaşma olur.  Bunlar da tõrnağõn renginin 
daha fazla bozulmasõna neden olurlar.  Özellikle Trichophyton megninii enfeksi-
yonlarõnda bütün tõrnak beyazlaşabilmektedir (63). 

Hastalõk ilerledikçe, ilgili organizmalar proksimal bir gelişme göstererek, tõr-
nak yatağõ stratum korneumunda üremekte ve tõrnak plağõ alt yüzeyini istila 
etmektedirler. İstilacõ organizmalarõn patojenlik yeteneklerine göre bu tablo ya-
vaş yavaş veya birdenbire ortaya çõkmaktadõr.  Hasta tõrnak yatağõ epidermisi 
tarafõndan oluşturulan fazla miktardaki korne maddeler tõrnak plağõnõ yaklaşõk 
45°lik bir açõ oluşturana kadar kaldõrmaktadõrlar.  Zamanla tõrnak plağõ daha 
da etkilendikçe, doğal saydamlõğõnõ kaybeder, sertlik özelliği de kaybolarak ko-
layca ufalanan hamurumsu veya peynirimsi bir karakter alõr (l,12,14,15, 
32,34,50,56,61,71,77). Tõrnak plağõnõn da renginin değiştiği, kahverengi, yeşil, 
gri, siyah gibi renkler aldõğõ da görülür. Bu durumda sadece istilacõ mantarõn 
değil, mikrobik floranõn da rolü bulunmaktadõr (77). 

Epidermal artõklarõn oluşturduğu peynir şeklindeki kitle ve keratin, manta-
rõn daha da hõzlõ büyümesi için fertil bir ortam sağlar.  Tõrnak yatağõnõn 
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irritasyonu, daha da fazla keratinizasyonu uyarõr (56).  Bu bakõmdan hastalõğõn 
son safhasõnda anormal tõrnak ya kõvrõlõr, yahut da travmatik olarak dökülür.  
Zaman zaman küçük hemorajiler tõrnak plağõndan görülebilirler (63,77).  Hasta 
tõrnak plağõ tõrnak yatağõ üzerinde büyümeye devam eder veya bir süre için tõr-
nak yatağõ açõkta kalõr.  Hastalõk, yukarõda tanõmlanan dönemlerden herhangi 
birinde durabilir ve uzun süre o durumda kalabilir; yahut da hõzla bütün etap-
lardan geçebilir (77).Vakalarõn büyük bir çoğunluğunun asemptomatik olmasõ 
da önemli bir özelliktir (67,77),  Bazen distrofik tõrnak plağõna olan baskõ, ayak-
kabõ içinde bir ayrõya neden olur ve bu etkiyle de tõrnak batabilir (77).  Her ne 
kadar tõrnaklardan biri ya da çoğunun etkilenmediği görülür ve bu da dermato-
loglar arasõnda sürekli bir tartõşma ve merak konusu olursa da, genellikle el ve 
ayak parmaklarõndan çoğunun tõrnaklarõnõn hastalõğa yakalandõğõ görülür 
(32,77). 

Önceki araştõrõcõlar, hastalõğõn klinik görünümünü etraflõca açõklamõşlar ve 
subungual keratozun, onikomikozun en kesin belirtisi olduğunu bildirmişlerdir.  
Ancak elde edilen sonuçlar, klinik kriterlere güvenilemeyeceğini göstermektedir 
(67). 

Distal subungual onikomikoza, etyolojide bahsedilen bütün dermatofitler, 
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Şekil 3. Trichophyton mentagrophytes�in neden olduğu  
bir distal subungual onikomikoz vak'asõ (Vak'a 30.) 



küfler ve mayalar neden olabilmektedir. Anormal tõrnaklarõn geri kalan % 25 
kadarõnda ise, patojen olmalarõ mümkün difteroid ve mikrokok gibi bakteriler 
izole edilmektedir(77). 

Onychomycosis favosa seyrek görülen bir tip olup, sekonder olarak baş ve vü-
cut favusu sõrasõnda ortaya çõkmaktadõr (70). Tõrnağõ serbest kenarõndan istilâ 
eder. Önce tõrnağõn altõnda, saydam tõrnaktan görülen mõsõr sarõsõ rengin de bir 
leke biçiminde başlamakta, bu lekenin yayõlmasõyla tõrnak kalõnlaşmakta, daha 
sonra da yukarõdaki safhalarõ geçirmektedir (33). 

YÜZEYEL BEYAZ ONİKOMİKOZ (Leukonychia mycotica)  

İlk kez Almanya'da "Leukonychia trichophytica" adõyla tarif edilen bu tabloya 
sonralarõ, daha uygun terimler olan leukonychia mycotica ve yüzeyel beyaz 
onikomikoz isimleri verilmiştir (65,77). 

Tõrnağõn yüzeyinde opak ve sõnõrlõ bir bölge halinde başlar.  Başlangõçtaki bu 
lezyonlar çoğu kez nokta halinde olup, kenarlarõ düzensizdir.  Tek veya çok sayõ-
da olabilirler (56).  Gri renkteki bu lekelere bir damla sedir yağõ damlatõlacak 
olursa, münavebeli dizilmiş gümüş rengi iplikçikler ortaya çõkar.  Büyüteçle ba-
kõldõğõnda sabit bir manzara görülür.  İnce iplikler ya tõrnak eksenine dik dizil-
mişlerdir, ya da dallanmõş bir yapõ gösterirler.  Bu ipliklerin anatomik yapõsõ, 
gaz içeren boşluklardõr.  Bu iplikçikler başka hiç bir tõrnak hastalõğõnda görül-
mez, tamamen patognomoniktir (65). 

Daha da eskiyen lezyonlar sarõmtõrak bir renk alõrlar. Tõrnak yüzeyi kaba bir 
görünümde olup, yoğunluğu normal tõrnaktan daha yumuşaktõr ve kolaylõkla u-
falanõr (77). Enfeksiyon asemptomatik olup, yaşayan dokulardan ayrõlmasõ yü-
zünden iltihabî bir cevap ortaya çõkmaz.  Kronikleşip, yõllarca sürebilmektedir 
(56). 

Yüzeyel beyaz onikomikozun en sõk rastlanan nedeni, Trichophyton menta-
grophytes'dir.  Ayrõca Cephalosporium  ve Aspergillus türleri ile Fusarium oxy-
sporum da ayni klinik tabloyu oluşturabilmektedir (77). 

PROKSİMAL SUBUNGUAL ONİKONİKOZ 

Seyrek karşõlaşõlan bu klinik tipe, özellikle Avrupa literatüründe rastlanmak-
tadõr.  Başlõca klinik görünümü, proksimal tõrnak kõvrõmõnõn altõndan distal ola-
rak uzanan alanlar şeklindedir.  Genellikle lunula bölgesinde ortaya çõkar (77).  
Ancak tablo pek belirgin olmadõğõ gibi, klinik olarak da alõşõlmadõk görünümü 
dolayõsõyla genellikle tanõ konulamamaktadõr. Etken olan mantarlar, proksimal 
tõrnak kõvrõmõndan girerler ve bu bölgenin korne hücreleri arasõnda, hattâ 
matrikste bulunurlar.  Böyle lokalize olmuş mantarlar, ancak tõrnağõn distal 
kõsmõnda mikoz semptomlarõ görülüyorsa, tõrnağõn histopatolojik muayenesinde 
ortaya çõkarlar (6). 

Bir veya daha çok el ve ayak tõrnağõ tutulmuştur. Lezyon, tõrnak plağõ yüzeyi-
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ne değil, daha derin bir bölgeye lokalize olmuştur.  Tõrnak plağõnõn büyümesiyle 
beyaz odak distal olarak taşõnõr.  Sonunda tõrnak plağõnõn tümünü kaplayan ge-
niş alanlar tutulmuş olabilir. Tõrnaktaki beyaz tabakalarõn kazõntõsõnõn direkt 
mikroskopik yöntemle incelenmesi ile bol miktarda hifsel elemanlar görülebilir.  
Bu tip onikomikozu yaptõğõ bildirilen mantarlar: T. rubrum, T. megninii, T. 
schoenleinii ve T. tonsurans'dõr.  Bazõ otörler, T. mentagrophytes�i de bu gruba 
sokmaktadõrlar (77).  

CANDIDA ONİKOMİKOZU 

Kronik perioniksis vak'alarõnõn çoğunda Candida albicans enfekte olmuş tõr-
nağõ etkiler.  Ancak bu durum, tõrnağõn organizma ile gerçek istilasõ anlamõna 
gelmez.  Gerçek istila ortaya çõktõğõ zaman bu çoğu kez, kronik perioniksis veya 
uzun süren onikolizisin bir komplikasyonudur.  Bazen perioniksis veya oniko-
lizis anamnezi de yoktur.  Böyle durumlarda tablo, dermatofitik onikomikozu 
çok iyi taklit edecektir.  Her ne kadar direkt preparattaki görünüş yardõmcõ ola-
bilirse de, mantar kültürü yapõlmadan bu ikisini ayõrmak olanaksõz olabilir (63). 

Tablo genellikle lateral tõrnak kõvrõmõ altõndan başlar. Çevredeki doku 
eritemli, ödemli ve basmakla hassas olabilir. Tõrnağõn buna komşu olan kõsmõ 
esmerleşmiş olup sõrtlar gösterir. Onikolizis bulunabilir. Daha sonra tüm tõrnak 
plağõ tutulabilir (Şekil 4).  Hastalõklõ tõrnaklar mat ve ufalanmayan türdendir.  
Çoğunlukla tõrnak plağõnda longitudinal beyaz çizgiler görülmektedir.  Tõrnak 
yatağõ kalõnlaşmõştõr (1,2,14,15,32,35,50,63,70,71,77).  Tõrnak genellikle kahve-
rengi (63) olmakla beraber, tõrnağõn rengi, bazõ bakterilerin varlõğõna göre değiş-
mektedir (48).  Enfeksiyon daha çok el tõrnaklarõnda görülmektedir. Ellerin de-
vamlõ neme maruz kaldõğõ kimselerde perioniksisin sõk görülebilmesinden dola-
yõ bu, beklenen bir olaydõr. Ayak tõrnaklarõnda nisbeten seyrek görüldüğü bildi-
rilmektedir. Buna karşõlõk Walshe ve English'e göre Szodoray ve Herpay, ayak 
tõrnaklarõnõn da maya enfeksiyonlarõ için oldukça olağan bir yer olduğunu bul-
muşlardõr (73). Etken en sõk Candida albicans ise de, diğer kandida türlerine de 
rastlanabilmektedir (63). 

HİSTOPATOLOJİ 

Klinik açõdan histopatolojik muayene, enfekte bir tõrnakta mantarõn bulunup 
bulunmadõğõ sorusunu cevaplamada yardõmcõ olmaktadõr.  Histopatolojik yön-
temle aşağõdaki bilgiyi elde etme olanağõ vardõr: 
1. Mantarõn tõrnak plağõnda dizilişi ve tutulmanõn tõrnak yapõsõna etkisi gös-

terilebilir; 
2. Tõrnak plağõnda mantarõn varlõğõ gösterilebilir. Bu da pozitif bulguyu doğ-

rular veya mantarõn yalnõzca tõrnağõ çevreleyen alanda bulunduğunu gösterir; 
3. Tõrnak yatağõnda veya subungual korne materyalde mantarlar gösterilebi-

lir; 
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4. Klinik tablo ve histopatolojik bulgunun sabit olup olmadõğõ gösterilebilir; 
5. Hastalõğõn tedavisinin seçiminde yol gösterici olabilir (60). 
Histopatolojik inceleme için kesilen parçalar veya çekilen tõrnak önce yumu-

şatõlõr. Bu işlem genellikle bazõ asit çözeltileri veya su kullanõlarak yapõlõr. Daha 
sonra  parafine gömülür ve 15-20 mikron kalõnlõğõnda çok sayõda kesitler alõnõr 
(27). Bütün mantarlar Gram ve PAS pozitiftirler (22). Histopatolojik incelemede 
Hotchkiss-McManus boyasõ (PAS, Periodik asit-Schiff) tõrnak mikozunun ortaya 
çõkarõlmasõnda en iyi yol olarak görülmektedir (1). Kligman ve arkadaşlarõ tara-
fõndan öğütlenen bu yöntem; mantarlarõn hücre duvarlarõnõn, her ikisi de hay-
vansal dokularda bulunmayan sellüloz ve kitin karõşõmõndan oluşmasõna dayan-
maktadõr. Önce periodik asitle doku hidrolizine gerek vardõr. Bu işlemle serbest 
kalan aldehidler, Schiff reagenti ile birleşirler ve kõrmõzõ ile morumsu kõrmõzõ-
nõn değişik tonlarõnda boyanõrlar. Ayrõca õşõk yeşili ile de zõt boyama yapõlõr (38). 

Dermatofit Onikomikozlarõ 

Tõrnaklarõn dermatofit enfeksiyonlarõnda önce tõrnak yatağõ (8) veya 
hiponişyal keratin tutulur (2).  Enfeksiyon buradan ventral tõrnak diye de ad-
landõrõlan plağõn alt bölümüne geçer (8). Achten, ventral bölümü tutmadan sa-
dece plağõ tutan dermatofitik onikomikoza his rastlamadõğõnõ belirtmektedir (2).  
Tõrnağõn en yüzeyel kõsmõ, yalnõzca yüzeyel beyaz onikomikozda ve pek seyrek 
olarak tutulur.  Bu yüzden tanõ için tõrnağõn tüm kalõnlõğõ incelenmelidir (8,56). 

Enfekte tõrnaklarõn kesitlerinde alt bölümde, yani hiponişyal keratinde man-
tar hifleri bütün yönlere doğru bir dizilme gösterirler (2).  Oysa ki, tõrnak pla-
ğõnda hifler ve artrosporlar tõrnak lamelleri arasõnda horizontal olarak bulunur-
lar (2,8). Yüzeyel beyaz onikomikozda ise, tõrnağõn en yüzeyel bölümünde aşõn-

Şekil 4.  Candida 
Onikomikozu (Vak�a 26) 
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dõran eğrelti otu yaprağõ veya delici organlar adõ verilen ve çeşitli görünümlerde 
karşõmõza çõkabilen modifiye hifsel elemanlarõn varlõğõ saptanõr (77). 

Barlow ve English�e göre Hanusova, dermatofit onikomikozlarõnda hiponişyal 
veya diğer adõyla subungual bölgedeki keratozun, hiperkeratoz değil de 
parakeratoz olduğunu kabul etmektedir.  Hiflerin, epidermisin alt kõsõmlarõnõ ve 
dermişi bir toksin vasõtasõyla tahriş ettiğini düşünmektedir.  Bu tahriş germinal 
tabakaya vardõğõ zaman, normal biçimde oluşan keratinize hücrelerin yerini 
parakeratozik, lipid içeren hücreler almaktadõr.  Stratum granulosum�daki hüc-
reler, PAS-pozitif, non-lipoid, kolloidal bir madde ile kabaca şişerler.  Bu anor-
mal hücreler, fungal hifleri bulunan doku ile sarõlmõş kolonlar halindedir ve ara-
larõnda küçük abseler bulunur (5). 

Bir onikomikoz tanõsõnõ sonuca bağlamak için, doku alõnõrken hiponişyal 
keratinin de alõnmasõ gerekir (1). Ayni şekilde hiponişyal keratin, direkt muaye-
ne ve kültür için de gereklidir.  Tõrnağõn tüm kalõnlõğõnõ kapsamasõndan dolayõ 
histopatolojik muayene, diğer laboratuar yöntemlerinden çok daha önemli ol-
maktadõr.  Bu yöntemle, direkt muayene ve kültür için parazitli bölgeden kazõn-
tõ yapõlamamasõ olasõlõğõnõn çokluğu nedeniyle küçük tutulma bölgelerini ortaya 
çõkarma olanağõ da vardõr (2). 

Dermatofitlerin yaptõğõ onikomikozlarda hiponişyal bölgede kalõnlaşma, 
onikolizisli bir pakionişi tablosu görülür. Daha seyrek olarak tõrnak plağõnda 
hiperkromatik bölgelere de rastlanabilmektedir (2). 

Onikomikozlarda en güzel tõrnak kesitleri transvers olarak yapõlanlardõr. 
Çünkü kesit düzeyi, mantarõn büyüme yönüne paraleldir (Şekil 5). Miselyumlar 
dar yarõklarda bulunabilirlerse de, en çok 20 mikron genişliğindeki büyük boş-
luklarda rastlanõrlar (2).  Bu görünüm tamamen, tõrnağõn keratinolitik etkiye 
uğramasõna bağlõdõr (65). 

Maya Onikomikozlarõ 

Tõrnağõn kandida enfeksiyonlarõ primer veya sekonder olur.  Tablo sekonder 
ise, akõntõlõ bir perioniksisden sonra ortaya çõkacaktõr.  Primer durumlarda ise 
hiç şüphesiz daha önce perioniksis tablosu bulunmayacaktõr.  Hastalõk lateral 
veya distal tõrnak bölgelerinden başlar ve klinik olarak dermatofitlerin oluştur-
duğu onikomikozlardan ayõrt edilemez (2). 

Candida albicans önce tõrnak plağõnõ  tutar. Tõrnak yatağõnõ enfekte etmesi 
oldukça uzun bir süre sonra olabilir ve oldukça da seyrektir.  Candida albi-
cans'õn sõk sõk Staphylococcus epidermidis ile birlikte bulunmasõ da ilginçtir 
(37). 

Mayalar genellikle tõrnağõn dorsal kõsõmlarõnda ve hiponişyal keratinin üst 
tabakalarõnda sporlar halinde bulunurlar.  Bazen de tõrnak plağõnõn üst ve 
lateral kõsõmlarõndaki keratin yarõklarõnõn içinde bol miktarda görülebilirler.  
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Ancak tõrnak dokusu içine işlemezler.  Ventral hiponişyal bölgede bulunduklarõ 
zaman, bazen sporlardan psödo-miselyumlarõn çõktõğõ görülür.  Bunlar gerçek 
miselyumlardan düzenli ara bölmelerinin olmamasõ ve kalõnlõklarõnõn düzensiz 
olmasõyla ayõrt edilir.  Tõrnak plağõnda ise az sayõda kandida sporundan 
psödomiselyum çõkar ve tõrnak plağõnda dağõnõk gruplar yaparlar (Şekil 5).  
Dermatofitlerin aksine mayalar keratinolitik değildirler (2). 

Candida albicans tarafõndan tutulan bütün tõrnak bölümleri anormal şekilde 
kalõnlaşmakta,  proksimal tõrnak kõvrõmõ ve tõrnak yatağõnda yoğun iltihabî re-
aksiyonlar görülmektedir. Hiponişyumun iltihaplanmasõ da mevcut fibrovaskü-
ler dokunun çoğulmasõna ve parmak ucunda bir balon oluşmasõna neden olmak-
tadõr (77). 

Kandida enfeksiyonlarõnda tõrnak çevresinden yapõlan biyopsilerde akantoz 
ve parakeratoz ile birlikte dermisde genellikle plazmositer olan perikapiller bir 
enfiltrasyon görülür. Ekzemada tanõmlanan iltihabî-eksüdatif değişiklikler, 
kandida perioniksisinde de görülür (2). PAS-pozitif miselyal elemanlar, yalnõzca 
stratum korneumda görülmektedirler (35). 

Küf Onikomikozlarõ 

Hemen hemen yalnõzca ayak tõrnaklarõnda rastlanan küfler, çoğu kez tõrnak 
plağõ içindeki boşluklarda bulunurlar.  Hendersonula toruloidea ve Scopulari-
opsis brevicaulis hariç tutulacak olursa, bu boşluklar mekanik olarak veya 
dermatofit enfeksiyonlarõyla oluşmuş olup, sekonder olarak küfler tarafõndan 
tutulmuşlardõr.  Bunlarõn büyüme yoğunluk, lan dermatofitlerden çok daha faz-
ladõr.  Karakteristik aseksüel sporlu bu mantarlar, olağan şekillerinde görülür-
ler (8,18). 

Hiç biri keratinolitik olmayan küfler, tõrnağõn dõş yüzeyinde, yani canlõ doku-
lardan oldukça uzakta kolonize olurlar(18). 
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Şekil 5. T. mentagrophytes�in 
neden olduğu bir onikomikoz 
vak�asõnda keratin  tõrnak la-
mellerinin keratinolizisi ve o-
luşan boşluklarda mantar ele-
manlarõ görülmektedir. (PAS,  
x 500, Vak'a 30) 



TANI 

Subungual hiperkeratoz, daha çok kahverengi olan bir diskolorasyon ve tõrna-
ğõn lateral kenar boyunca yataktan ayrõlmasõ, onikomikoz tanõsõnda başlõca kli-
nik belirtiler olarak kabul edilebilir.  Ancak elde edilen sonuçlar, klinik kriterle-
re güvenilemeyeceğini göstermektedir. Tõrnaktaki distrofi travmatik olarak da 
ortaya çõkabileceğinden yanõltõcõ olabilir. Subungual keratin birikmesi, tõrnağa 
kalõnlaşmõş ve bükülmüş bir görünüm verir ki, bu tablo onikomikozun en güve-
nilir belirtisidir. Yalnõzca kliniğe dayanõlarak konulan tanõ, vak'alarõn % 65'inde 
doğru olmaktadõr (67). 

Klinik olarak onikomikozdan şüphelenilen tõrnak, yüzeydeki kontaminanlarõ 
temizlemek için % 70'lik alkol  ile silinir (11,71).  Margo liberin içine sokulan 
steril bir bisturi ile tõrnak yatağõna bakan yüzey kazõnarak materyel alõnmalõ-
dõr.  Mayalar ise en çok tõrnak çevresindeki deri ve tõr nağõ hastalandõrdõklarõn-
dan, inceleme materyeli bu bölgelejr den alõnmalõdõr (22).  Kazõntõ veya kõrpõntõ-
nõn tõrnağõn tam kalõnlõğõnca alõnmasõ alõnmasõ uygun olur (63).  Materyal, ste-
ril bir petride toplanõr (11). 

Bu şekilde alõnan muayene maddesi, bir lam üzerine konur, üstüne % 15-
25'lik KOH eriyiğinden bir damla damlatõlõr ve lamel ile kapatõlõr.  Bundan son-
ra ya altõndan hafifçe õsõtõlõr veya içinde nemli kurutma kağõdõ bulunan bir 
petride bir saat bõrakõlõr (22,69,71). Diğer bir yöntem de hasta tõrnağõn kalõnlõ-
ğõnca alõnan parçanõn, % 5�lik KOH içinde 24 saat bekletilmesidir (32,63).  Bu 
yöntemlerde KOH keratini eritir ve sellüloz yapõsõndaki mantarõn hif ve sporlarõ 
açõğa çõkar (22).  Şekil 7�de bir KOH preparasyonundaki mantar elemanlarõ gö-
rülmektedir. 

KOH ile direkt muayenede ortaya çõkan artefaktlar, kristaller ve lamel altõn-
da kurumalar bazen hatasõz bir inceleme yapõlmasõna olanak vermez.  Oysa ki, 
solüsyona dimetil sülfoksit (DMSO) eklenirse, saydamlaşma süresi kõsalõr, ku-

Şekil 6.  C. albicans�õn neden 
olduğu bir onikomikoz 
vak'asõnda keratinolizis gös-
termeyen mantar elemanlarõ 
görülmektedir. (PAS, x 500, 
Vak'a 21) 
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ruma olmaz.  Zaias ve Taplin'e göre, %60 su ve %40  DHSO solüsyonunun ağõrlõ-
ğõnõn % 20�si kadar da KOH içeren bu preparatla 1 dakika sonra korne hücreler 
saydamlaşmakta, hifler açõk seçik ortaya çõkmaktadõr.  Böyle bir preparatõn 20 
dakika içinde incelenmesi gerekir (79). 

Onikomikoz vakalarõnda elde edilen tõrnak parçalarõndan mantarlarõ izole et-
menin ne denli zor olduğu bilinmektedir.  Çok yüzeyel olan yüzeyel beyaz 
onikomikoz dõşõnda mantarlar en yoğun biçimde tõrnağõn proksimal ucunda gö-
rülürler.  Tõrnaklar genellikle serbest uçtan kesildiklerinden ve bu yöreye ancak 
tõrnağõn uzamasõ ile ulaşabildiklerinden, buradaki hifler ölüdür.  Bu nedenle 
tõrnak kõrpõntõlarõnda hifler görülebilmekte, ancak kültürler çoğunlukla başarõ-
sõz olmaktadõr.  Bu yüzden English ve Atkinson, tozlarõ emerek yandaki torbada 
biriktiren dişçi matkabõnõ materyal almakta kullanmayõ önermektedirler.  
Mikroskopik olarak pozitif tõrnaklardan alõnan toz, yaygõn olarak kullanõlan tõr-
nak kõrpõntõlarõna göre daha başarõlõ kültürler vermektedir ((((17).  7).  7).  7).  Luedemann ve 
LeBreton ise kesik tõrnak parçalarõnõ homojenize ve pulverize eden özel bir de-
ğirmen kullanmõşlar, elde ettikleri tozla direkt mikroskopik ve kültür araştõr-
malarõ yapmõşlardõr.  Bu yöntemle hifler, tõrnak hücrelerinden serbest olarak 
açõkça görülmüşlerdir.  Tõrnak hücreleri arasõnda bir rüptür oluşmaktadõr.  Kü-
çük tõrnak kümeleri, büyük tõrnak parçalarõna oranla, KOH ile daha kolay yu-
muşatõlmaktadõr.  Ayrõca tõrnaklardan pozitif kültür elde etmenin de daha ko-
lay olduğu öne sürülmektedir(41). 

Mantarlarõn muayene maddesinden ayrõlmasõ ve tanõnmasõ için kullanõlan 
besiyerlerinden en önemlisi; pepton, agar agar ve sudan yapõlmõş olan 
Sabouraud�nun glikozlu jelozudur.  Buna bakterilerin üremesini önlemek için 
chloramphenicol; saprofit mantarlarõn üremesini önlemek için de cycloheximide 
eklenmektedir (11,71). 

Sporlarõ havada bol miktarda bulunan küfler ve insan derisinde bulunabilen 
mayalar, cycloheximide bulunmayan besiyerlerinde, tõrnaklarõn çoğundan izole 
edilebilir. Tõrnakta gerçekten bulunan saprofit mantarlar ile yukarõdaki kay-
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Şekil 7.  Potasyum hidroksit ile 
hazõrlanmõş tõrnak 
preparasyonunda mantar ele-
manlarõnõn görünüşü ( x 200, 
Vak�a 23) 



naklardan bulaşanlarõ birbirlerinden ayõrmak büyük önem taşõmaktadõr. 
English'e göre bir onikomikoza neden olarak küf veya mayayõ itham edebilmek 
için, aşağõdaki kriterlerin tamamlanmõş olmasõ gerekmektedir: 
1. Bir dermatofite ait herhangi bir bulgu mevcut olmamalõdõr; 
2. Direkt mikroskopide miselyum, artrospor veya maya hücresi gibi uygun 

fungal elemanlar görüldüğünde, önemli olduğu düşünülen sadece bir küf veya 
maya izole edilmiş olmalõdõr; 

3. Bir küf enfeksiyonunun tanõsõ için cycloheximide'li veya eycloheximide�siz 
besiyerinde bir dermatofit izole edilmemeli ve 20 ekimden en az 5�inde küf üre-
melidir (18). 

AYIRICI TANI 

Çeşitli mantarlarõn oluşturduğu onikomikozlardaki klinik tabloyu, bazõ has-
talõklar da meydana getirebilmektedir. Bunlardan en önemlisi psoriasis'dir.  El 
tõrnaklarõnõn daha çok tutulduğu bu hastalõkta sõklõk sõrasõyla şu belirtiler gö-
rülür: yüksük tõrnak, diskolorasyon, onikolizis, subungual kalõnlaşma, fazla kõv-
rõlma ve oluklanma (78). Vücudun başka    yerlerinde psoriasis belirtisi yoksa, ta-
nõ çok güçtür (56). 

Samman'a göre en sõk görülen dört tõrnak bozuklumu arasõndaki ayõrõcõ tanõ, 
aşağõdaki tabloda gösterilmiştir (62): 
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 Onikomikoz Psoriasis Perioniksis Ekzema 

Renk Sarõ-kahverengi Normal-sarõ-
kahverengi 

Tõrnak plağõnõn ke-
narlarõ kahverengi-
siyah 

Normal veya hafifçe 
değişiklik.  

Onikolizis Sõk Sõk Genellikle yok Tõrnağõn ucuna sõnõr-
lõ veya yok 

Yüksük tõrnak Seyrek Çoğunlukla Seyrek Dağõnõk çukurlar sõk-
tõr 

KOH 
preparatõnda 
hifler ve 
sporlar 

Bol miktarda hifler Yok Tõrnak kenarlarõ ve 
kõvrõmlarõnda hif ve 
sporlar bulunabilir 

Yok 

Enlemesine 
sõrtlar 

Yok Seyrek Sõk Sõk 

Diğer Başka bölgede 
asosiye mantar 
enfeksiyonlarõ 

Başka bölgede 
asosiye psoriasis 
veya psoriasis 
anamnezi 

Çoğunlukla nemli 
işlerde çalõşan ka-
dõnlarda 

Yakõn bir ekzema 
anamnezi 



Lichen planus, deri belirtileri olmadan yalnõzca tõrnaklarõ tutabilmektedir.  
Longitudinal oluklar, proksimal tõrnak kõvrõmõnda kabarõklõk, pterijyum for-
masyonu ve anonişi gibi belirtiler verebilir.  Tõrnak plağõ incelebilir (15,78). 

Pachyonychia congenita'da doğumdan hemen sonra tõrnaklarõn renkleri bozu-
lur, matriksten uca doğru artan bir şekilde kalõnlaşõr, yandan üçgen şeklinde 
görülürler.  Palmoplanter hiperkeratoz, verrüköz oluşumlar ve hiperhidroz, ta-
nõya yardõmcõ olur (63). 

Leukonychia, tõrnak plağõnõn beyazlaşmasõnõ anlatõr. Tamamen beyaz tõrnak-
lar dominant olarak intikal eden leukonychia totalis�de görülür.  Leukonychia 
punctata ve leukonychia striata, sirkonskrit beyazlaşma tablolarõ olup, arsenik 
ve talyum zehirlenmelerinde, manikür ve asitlerle koterizasyondan sonra, şid-
detli beyin travmalarõnda görülmektedir.  Yüzeyel beyaz onikomikoz, bu tablo-
lardan ayõrt edilmelidir (39). 

Onikomikozlara benzeyen büyük bir hastalõk grubu da onikodistrofilerdir.  
Kasaplar, profesyonel balerinler ve benzer mesleklerde bu tür bozukluklar ola-
bilmektedir (37). 

Darier hastalõğõnda longitudinal beyaz çizgiler görülür. Bazan tõrnak plağõ, 
aşõrõ derecede kalõnlaşmaktadõr ((((62).).).). 

Acrodermatitis continua suppurativa Hallopeau, çok nadir olarak 
onikomikozlarla karõşabilmektedir.  Bu tablo, tõrnak çevresinde püstülöz bir 
ekzantem halinde başlar. Püstüllerin içeriği, mikolojik ve bakteriyolojik bakõm-
dan daima sterildir (37). 

Bunlardan başka Beau çizgileri, Hipokrat parmağõ, onikogrifoz, onikgfaji, 
onikotillomani, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, neoplazmalar, tõrnak batmala-
rõ, subungual ekzostozlar, tuberoz sklerozun fibromlarõ onikomikozu taklit eden 
anomalilerdir.  Skleroderma, Raynaud hastalõğõ, hipertiroidizm, keratoderma 
blenorajika, keratoderma palmaris, idyopatik onikolizis, pamfigus, sifiliz gibi 
proksimal tõrnak kõvrõmõnõ etkileyen hastalõklar da distrofik tõrnaklarõn ortaya 
çõkmasõna neden olabilmektedirler.  Bildirilen hastalõklarõn çoğu, birden fazla 
tõrnağõ tutar ve simetrik bir dağõlõş gösterirler.  Oysa ki, asimetrik dağõlõş göste-
ren onikomikoz bir tõrnağõ da tutabilmektedir.  Bütün vak'alarda kesin tanõ, mi-
kolojik olarak konur (56). 

TEDAVİ VE PROGNOZ 

Onikomikoz, antimikotik tedaviye en az cevap veren bir klinik tablodur (25).  
Tedavi edilmezse kronikleşir ve ömür boyu devam edebilir.  Klinik olarak tama-
men iyileşmiş tõrnaklarda bile hastalõğõn yinelemesi çok olağandõr. Yalnõzca 
topikal tedavi, şifa bakõmõndan iyi sonuçlar vermemektedir (56). 

Dermatofitik Onikomikozlarõn Tedavisi 
Bu tip onikomikozlarda oral griseofulvin, lokal antimikotikler ve tõrnak sö-

külmesi (avulsiyon) gibi tedavi yöntemleri kullanõlõr. 
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GRİSEOFULVİN: Russell ve arkadaşlarõna göre ilk kez 1939 yõlõnda Oxford ve 
arkadaşlarõ tarafõndan Penicillium griseofulvum Dierkx�den izole edilen 
griseofulvinin fungistatik ajan olarak gücü, sekiz yõl sonra anlaşõlmõştõr (59). 
Antibakteriyel etkisi olmayan, fakat dermatofitlere etkisi bulunan sistemik bir 
antibiyotiktir (6,9).  Beyaz, acõ, termostabil bir toz olup, suda az, etanol ve 
metanol'de çok erir (71). 

Griseofulvine genellikle iyi tahammül edilir (21). Bununla birlikte hafif ve ge-
çici olarak baş ağrõsõ, uykusuzluk, baş dönmesi, iştahsõzlõk, diyare, bulantõ, 
gastrit gibi yan etkiler ortaya çõkabilmektedir (21 ,63 ,71).  Geçici bir belirti olan 
baş ağrõsõ, tedaviye devam edildiği takdirde kaybolur.  Diğer belirtiler nadiren 
tedaviyi durduracak kadar, şiddetli olabilmektedir (9).  Griseofulvin ile tedavi 
edilen farelerde meydana geldiği bildirilen porfirya vak�alarõnõn õşõğõ altõnda, 
griseofulvinin karaciğer fonksiyonlarõ üzerinde etkisi bakõmõndan dikkatli ol-
mak gerekir.  Griseofulvin ile tedavi edilen hastalarda, genellikle benzer yan et-
kiler görülmez (55) ise de, porfirya ve karaciğer hastalarõ ile, düşüklere, 
malformasyonlara neden olabileceği düşüncesi ile gebelere verilmemesi uygun 
olur (21). 

Bu antifungal antibiyotik ağõz yolu ile verilince, sindirim kanalõndan kolayca 
emilir; kan yolu ile deri, saç ve tõrnağõn skleroproteinine gelerek burada birikir 
ve fungustatik etkisiyle derrnatofitlerin üremesini ve diğer kõsõmlara geçmesini 
önler (21,71). 

Griseofulvinin mikrokristal şekli daha kolay emildiğinden, yarõ dozla tedavi 
yapõlabilmektedir. Yağlõ bir yemekle birlikte verilen ayni dozdaki mikrokristal 
griseofulvin, normal bir yemekle verilenle karşõlaştõrõldõğõnda, yaklaşõk iki kat 
fazla bir serum düzeyi sağlamaktadõr (55,71). 

Yeterince yüksek doku düzeylerini oluşturacak griseofulvin, hiç kuşkusuz 
onikomikozu iyileştirmektedir (77). Griseofulvin tedavisinden önceki zamanlar-
da mantarõn etkisiyle subungual hiperkeratoz oluşmuşsa, tõrnağõn çõkartõlmasõ 
gerektiği iddia ediliyordu.  Griseofulvin ile bu fikirden önceleri vazgeçilmiş ise 
de, son zamanlarda otörlerin çoğu yine tõrnağõn sökülmesi gerektiğini bildir-
mektedirler. Çünkü griseofulvinin tõrnak keratinine giremediği anlaşõlmõştõr. 
Bu yüzden keratinizasyon proçesinin başlamadõğõ vak'alarda daha iyi sonuçlar 
alõnmaktadõr (65). 

Griseofulvin tedavisi ile el tõrnağõ enfeksiyonlarõnda büyük çoğunlukla klinik 
şifa elde edilmektedir.  Tedavideki başarõsõzlõk, büyük olasõlõkla ilacõn yetersiz 
emilimine veya dozun azlõğõna bağlõdõr.  Bu yüzden tedavinin başlangõcõnda bi-
raz yüksek doz öğütlenmektedir.  Ayak tõrnağõ enfeksiyonlarõnda ise tedavi da-
ha az yeterli olmaktadõr (63). 

Griseofulvin tedavisine, klinik şifa görülene kadar devam edilir. Bu süre yak-
laşõk olarak el tõrnaklarõnda 3-6 ay, ayak tõrnaklarõnda 8-24 aydõr (52,63,77). 
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Erişkinlere oral yolla günde 1 gr. griseofulvin verilir (12,21,23,32,34,52,56, 
63,71,77).  Samman, onikomikozlarda şöyle bir yöntem önermiştir:  70 Kg. veya 
daha fazla ağõrlõktaki bir yetişkine günde l gr. fine-partikül griseofulvin, ilk iki 
hafta boyunca verilir.  Sonraki 2-4 haftalõk sürede 750 mg.lõk doz uygulanõr.  
Daha sonra klinik şifa sağlanana kadar hastaya her gün 500 mg, griseofulvin 
verilir.  Tedavinin süresi, tõrnağõn büyüme hõzõna dayanmaktadõr.  Daha hafif 
yetişkinlerde başlangõç dozu 750 mg.dõr. Bu da daha sonra 500 mg�a düşürülür.  
Çocuklarda 500 mg.la başlanõp, daha sonra 375-250 mg.a inilir (63).  Mikronize 
griseofulvinle ise erişkinlerde tedaviye 500 mg.lõk dozla başlanõr (52). 

Griseofulvin devamlõ olarak verildiği takdirde el tõrnağõ enfeksiyonlarõnda % 
80-90 şifa sağlanmaktadõr (57). Ayak tõrnağõ enfeksiyonlarõnda ise griseo-
fulvinle şifa oranõ %12'dir (56).                                                                              

Hastalarõn önemli derecede yüksek miktarõnda griseofulvinle tedaviye ara ve-
rilir verilmez, onikomikoz nüksetmektedir.  Tedavi görmüş veya normal tõrnak-
larõn yeniden enfekte olmasõna yol açan faktörler bilinmemektedir ve sayõlarõ-
nõn çok fazla olduğu zannedilmektedir (77). 

TIRNAĞIN SÖKÜLMESİ (Avulsiyon): Histopatolojisinden de anlaşõldõğõ gibi 
tõrnaktaki mantarlar, yalnõzca klinik olarak görülen yerlerde bulunmazlar, bun-
larõn dõşõnda da klinik olarak görünmeyen uzantõlar yaparlar.  O halde şunu 
vurgulamamõz gerekiyor: Mantar penetrasyonu, klinik tablonun fazlasõyla dõşõ-
na taşmaktadõr.  Bu olguyu göz önünde tutacak olursak, delme, törpüleme, kes-
me vs. gibi yöntemlerle tõrnağõn enfekte kõsõmlarõnõ uzaklaştõrarak mikozun te-
davi edilebileceğini düşünmek kesinlikle yanlõştõr(65). 

Tõrnak sökme işlemi bir dermatolog tarafõndan yapõlmalõdõr. Cerrahlarõn uy-
guladõklarõ yöntem, iyi sonuç vermemektedir.  Bilindiği gibi cerrahlar bu işlemi 
makasla tõrnağõn köküne kadar longitudinal olarak keserek uygularlar, Sonra 
her bir tõrnak parçasõ Koch pensi ile kavranõr ve rotasyon hareketleriyle tõrnak 
yatağõndan ayrõlõr.  Bursa unguise dorsal ve ventralden sõkõca yapõşmõş olan tõr-
nak kökünün çevresinden ekstraksiyonu çok zordur.  Bu parça çõkarõlõrken 
matriks çoğu kez harap olur.  Bu da büyüyen tõrnağõn deforme; çõkmasõnõn ne-
denidir.  Cerrahlarõn uyguladõklarõ yöntem bu yüzden uzun süredir terk edil-
miştir (65). 

Koruyucu ekstraksiyon yönteminde McKay'in tanõmladõğõ tõrnak elevatörü 
kullanõlõr (45).  Önce hasta ellerini iyice yõkar ve kurular.  Proksimal falanksa 
elastik bir band yerleştirilir.  Parmak ve tõrnak su ve sabunla fõrçalanarak ve 
tentürdiyotla iyice silinerek sterilize edildikten sonra steril bir havlu üzerine 
yerleştirilir.  Steril bir bezde delik açõldõktan sonra parmak bunun içine sokulur.  
Etil klorür spreyi ile tõrnağõn tam proksimalinde dorsolateral yüz uyuşturulur.  
Hipodermik bir iğne ile bu noktadan % 2�lik novokain solüsyonundan 0,5 ml. 
proksimal ve lateral tõrnak kõvrõmlarõna enjekte etmek suretiyle lateral olarak 
derinde yerleşmiş dijital sinir uyuşturulmuş olur. Ayni işlem simetrik olarak 
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tekrarlanõr.  Şimdi bütün parmak ucu uyuşmuştur (15).  Elevator, proksimal 
tõrnak kõvrõmõ ile tõrnak plağõ arasõna 4-5 mm. derinlikte sokulur.  Bu şekilde 
tõrnak, tüm derinliğince perionişyumdan ayrõlmõş olur. Daha sonra elevator, 
serbest kenarõn altõndan tõrnak köküne kadar sokularak tõrnak, yatağõndan ay-
rõlmõş olur.  Artõk tüm tõrnağõ çõkarmak çok kolaydõr (65).  Gevşemiş tõrnak, bir 
hemostatla yakalanõr ve çekilir.  Kanama olmaz (15).  Bu safha dan sonra tõr-
naksõz tõrnak yatağõnõn temizliği gelir.  Burada daima keratin kalõntõlarõ bulun-
duğundan, temizlenmesi gerekmektedir.  Plantar elemanlarõ bakõmõndan zengin 
olan bu kalõntõlar, büyüteç altõnda keskin bir kaşõkla kazõnmalõdõrlar.  
Proksimal ve lateral tõrnak kõvrõmlarõ altlarõnõn da önemli birer mantar enfeksi-
yonu giriş kapõsõ olmalarõ yüzün den dikkatle temizlenmeleri gerekir (65).  Hafif 
bir sõzõntõ olabilir.  Elastik band kaldõrõlõr.  Parmağa geniş bir tampon uygula-
narak, hastaya parmağõnõ yukarõ doğru tutmasõ öğütlenir.  Bu bölgeye her gün 
antibiyotikli pomad uygulanõr (15). 

LOKAL ANTİMİKOTİKLER: Onikomikozlarda günümüze kadar çok çeşitli lokal 
antimikotik uygulamasõ yapõlmõştõr. İyot, benzoik asit, salisilik asit, rezorsin, 
kükürt, undesilenik asit, jansiyan morunun etkili fungusit ilaçlar olduğu bildi-
rilmektedir (50). 

Ravitz, onikomikozlu hastalara günde üç kez % 70!lik alkolde % 5'lik tentür 
halinde asterol dihidroklorid uygulamõş, T. rubrum enfeksiyonunu etkilememiş, 
T. gypseum ve C. albicans enfeksiyonlarõnda ise düzelme görülmüştür (54). 

Suringa, glutaraldehidin % 10'luk sulu solüsyonunu kullanmõş, serisindeki 
yüzeyel beyaz onikomikoz vak�alarõnda 4-6 hafta sonra belirgin bir düzelme sap-
tamõştõr (68). 

Mahgoub, onikomikozlarda yalnõzca clotrimazol (Canesten)�i günde iki kez 
uygulamõş olup, olumsuz sonuçlar almõştõr (42). 

Reiss, % 20 laktik asit, % 30 salisilik asit içeren lanolin şeklindeki bileşimi 
günde 2-3 kez olmak üzere 4-5 gün kullanarak tõrnağõn yumuşadõğõnõ ve bir bõ-
çak veya küretle kolayca tõraş edilebilir hale geldiğini bildirmektedir. Hastalan-
mõş tõrnağõn bu şekilde kaldõrõlmasõndan sonra lokal fungusit kullanmayõ öner-
mektedir (55). 

Domonkos, tõrnağõn çekilmediği durumlarda, aşağõdaki formülü öğütlemekte-
dir (15): 

                                I.  Thymol                    0,1 gr. 
                                         Acide salicylique    6 gr. 
                                         Teinture d'iode     12 gr. 
                                         Acetone                   8 gr. 
                                         Xylol                       4 gr. 
                                        Alcool q.s.a.d.      100 gr. 
                                   S. Sabah-akşam haricen 
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KOMBİNE TEDAVİ: Onikomikozlarda antimikotik tedavinin etkili olabilmesi 
için, tõrnağõn cerrahî olarak çõkarõlmasõ, ağõz yolu ile griseofulvin verilmesi, de-
ğişik lokal antimikotik preparatlarõn uzun süre kullanõlmasõ gerekmektedir 
(7,9,12,15,23,25,32,65).  Baxter, tõrnağõn çekilmesinden sonra haloprogin veya 
tolnaftat�õn günde iki üç kez uygulanmasõnõ öğütlemektedir (7).  Erbakan, şöyle 
bir kombine tedavi önermiştir (23): 
1. Cerrahî olarak mantarlõ tõrnaklar çõkartõlacak, 
2. 3-6 ay süre ile günde l gr. griseofulvin verilecek, 
3. Geceleri Pom. Wilkinson; 3 sabah Canesten krem, 3 sabah Multifungin 

pomad, 3 sabah % 5'lik Alcool-iodee şeklinde 2-3 ay lokal tedavi, 
4. Hasta bölge ile ilgili kaynamayan eşyalara Multifungin pudra ekilecek, 24 

saat sonra silkelenerek kullanõlacak. 2-3 ay bu şekilde devam edilecek. 
Törpülemek ve keratolitik yöntemler, hastalõğõn ancak başlangõç dönemlerin-

de pozitif sonuçlar verirler (37). 
Erbakan, onikomikoz vak�alarmda tedavi süresinin tõrnağõn yapõsõndaki bo-

zukluğun derecesiyle orantõlõ olduğunu bildirmektedir.  Yani, tõrnak yapõsõ bo-
zuk olanlarda, gerekli tedavinin yapõlmasõna rağmen, tõrnağõn gelişmesi ve yapõ 
bozukluğunun uzun süre devam ettiği görülür.  Halbuki tõrnağõn yapõsõ az bo-
zulmuş olanlarda, bu sürenin daha az olduğu gözlenmiştir (25). 

Maya Onikomikozlarõnõn Tedavisi 

Tablo çoğu kez karşõmõza kronik perioniksisle birlikte çõktõğõndan, bu özelli-
ğin tedavide dikkate alõnmasõ gerekir. 

Mayalara griseofulvin etkili değildir ve bu yüzden kullanõlmaz (63).  Oral yol-
la verilen nystatin ise, barsaklajr dan emilmediği (6) için, kan yoluyla tõrnakla-
ra gelemeyeceğinden etkisizdir. 

Bazõ genel önlemler alõnmalõdõr.  Gerekli banyo ve seyrek el yõkamalarõ hariç, 
sudan aylarca uzak tutulmalõdõr. Bu durum, su ve sabunla çalõşan kimselerde 
pratik değildir, Her hangi bir õslak çalõşmada pamuklu bezden astarlõ lastik el-
divenler giyilmelidir.  Astarsõz lastik eldivenlerden kaçõnmalõdõr. Çünkü bunlar-
da el içi terli kalõr ve bu da sonraki kandida ve bakteri proliferasyonu için uy-
gun bir ortam sağlar (32). 

Many ve arkadaşlarõ, tõrnaklarõn kandida enfeksiyonlarõnõn sõklõğõ ve bunla-
rõn tedaviye dirençleri yüzünden, avulsiyon, radyoterapi ve lokal Amphotericin-
B uygulamasõ gibi tedavi yöntemlerini karşõlaştõrmõşlardõr.  Bu araştõrma so-
nunda aşağõda anlatõlan yöntemin en etkili olduğu bulunmuştur: 

Proksimal tõrnak kõvrõmõ ile tõrnak plağõ birbirlerinden ayrõlarak bir enfeksi-
yon cebi meydana getirilir. Buraya eşit miktarlarda karõştõrõlmõş Amphotericin-
B ve antibakteriyel pudra (bacitracin, neomycin, polymyxin) ile boşluk dolana 
kadar tampon yapõlõr.  Tampondan sonra, kütiküla üzerinden bir bandla hafifçe 
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kapatõlõr.  Band çõkarõldõktan sonra günde iki kez Amphotericin-B losyonu uy-
gulanõr. Seyrek olarak ilk tampondan sonra ortaya çõkan ağrõ hissi, günlerce so-
ğuk su banyolarõnõ gerektirebilmektedir.  Haftalõk olarak yinelenen bu işleme, 
hassasiyet ve boşalma kaybolana kadar devam edilir.  Kuruluğa dikkat etmeyen 
hastalarda bu yöntemle de şifa oranõ düşük olmaktadõr (43). 

Gerçek bir antimikotik etkiye, sahip bulunan boraks, bir zamanlar modern 
bir antibiyotik olarak kullanõldõğõ halde zamanla değerini yitirmiştir.  Ancak 
Herold ve Fragner, boraksõn gerek deri yüzeyinde, gerekse tõrnaklarda ve tõrnak 
yataklarõnda dikkatli ve sõnõrlõ bir şekilde kullanõlmasõ halinde iyi sonuçlar ve-
receği görüşünde olup, uzun süre kullanõlmasõ halinde bile hiç bir tehlike yarat-
mayacağõnõ düşünmektedirler.  Bu otörlerin yönteminde % 10 boraks içeren gli-
serin şeklindeki preparasyondan tõrnak veya çevresine günde 1-2 damla damla-
tõlõr.  Perioniksislerde ortalama l ay, kandida onikomikozlarõnda ortalama 3 ay 
sonunda iyi sonuçlar alõndõğõ bildirilmektedir. Vak�alarõn % 24'ünde nüks görül-
müştür (31). 

Candida albicans ile oluşan onikomikoz ve perioniksislerde günde 2-3 kez 
nystatin krem (52) veya bundan daha etkili olan Amphotericin-B losyon kullanõ-
labilir.  Amphotericin-B, antikandidal ve antifungal bir antibiyotik olup, Strep-
tomyces nodosus'un bir susundan elde edilir.  Suda az erir.  % 3 oranõnda aktif 
madde içeren sulu vehikül halindeki losyonu genel olarak kullanõlmaktadõr.  Ö-
zellikle Candida albicans�a karşõ üstün bir aktiviteye sahiptir.  Losyon, günde 
dört kez sürülür.  İlâç, kibrit çöpüne sarõlõ bir pamukla mümkün olduğu kadar 
tõrnak kõvrõmõ altõna sürülmeli, tüm tõrnak kõvrõmõ bölgesi kapalõ tutulmalõdõr.  
Lokal olarak kullanõlan Amphotericin-B�nin deri duyarlõğõnõ arttõrõcõ gücü çok 
düşüktür (57). 

Kronik perioniksis mevcut olduğunda, kloroform içindeki % 2-4�lük thymol, 
günde bir kaç kez tõrnak kõvrõmõna yuvarlak bir cam çubukla tatbik edilecek o-
lursa, ayrõlmõş tõrnak kõvrõmõ altõnõn kuru kalmasõna yardõmcõ olur (61).  Ayni 
etki ile kloroform içinde % 5�lik chrysarobin de kullanõlabilir (35). 

Candida albicans onikomikozlannda % 2�lik Violet de Gentian solüsyonu da 
başarõyla kullanõlmaktadõr (15). Ayrõca oklüsif olarak krem bazõnda % 10'luk 
thiobendazole�den de başarõlõ sonuçlar alõndõğõ bildirilmektedir (56,77). 

Maya onikomikozlarõnda yukarõdaki basit önlemler etkisiz olduğunda tedavi 
güçtür.  Böyle durumlarda tõrnağõn sökülmesi gerekir.  Eğer onikolizis varsa, 
tõrnak yatağõ kalõnlaşõp kabalaşacağõndan, tõrnak söküldükten sonra tõrnak ya-
tağõnõn da kazõnmasõ gerekir (63). 

Küf Onikomikozlarõnõn Tedavisi 

Bunlarda şimdilik etkili bir ilaç yoktur.  Hastalanmõş tõrnaklarõn sökülmesi-
nin en iyi tedavi olduğu düşünülmektedir.  Bu yöntem, vak�alarõn çoğunda ta-
mamen iyileştirici niteliktedir (77).  Ancak, tõrnağõn sökülmesinden sonra has-
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talõk yineleyebilmektedir.  Böyle vak'alarõ tedavi etmeden bõrakmak daha iyidir 
(63). 

KORUNMA 

Onikomikozlarda reenfeksiyon, özellikle ayakkabõ, çorap, eldiven gibi giyim 
eşyalarõyla olmaktadõr.  Virulan mikotik elemanlar tekstil, lastik ve tüyler üze-
rinde uzun süre yaşayabilmektedirler.  Dermatofitler, sentetik dokularda 3-12 
ay, pamuklu ve keratinli maddelerde bir kaç yõl yaşayabilmektedirler.  Bu ne-
denle naylon, pamuklu ve yün çamaşõrlarõn ve diğer giysilerin dezenfeksiyonuna 
özel bir dikkat gösterilmelidir.  Pamuklu eşyalarõn 15 dakika kaynatõlmasõ ye-
terlidir.  İpekli eşya, ayakkabõ ve eldiven gibi kaynatõlamayan eşyalar, % 10'luk 
formalin çözeltisinde kimyasal olarak dezenfekte edilebilirler.  Endüstriyel işlet-
meler, madencilik ve spor kuruluşlarõ gibi yerlerde şu noktalara dikkat etmek 
gerekir: 
1. Duşlar, banyo ve soyunma odalarõndaki tahta õzgaralar kaldõrõlmalõ, zemi-

nin düzenli olarak mekanik temizliği yapõlmalõdõr.  Temizlikte yerler % 5 
kloramin veya % 5 kresol-sabun çözeltisiyle dezenfekte edilmelidir. 

2. Hastalar tedavi edilmelidir. 
3. İşçilerin sandaletleri, kendilerine ait ve yõkanabilir yapay bir maddeden ol-

malõ, havlu ve sandaletler yalnõzca bir kişi tarafõndan kullanõlmalõdõr. 
4. Diğer bir kişiye, devredilecek kişisel eşyalar, iyice dezenfekte edilmiş olma-

lõdõr (37). 
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MATERYAL VE   METOD  

 
A. VAK'ALARIN SEÇİLMESİ 

Çalõşmamõzdaki vak'alar, Nisan 1976-Mart 1977 tarihleri arasõnda İstanbul Üniver-
sitesi Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Deri Hastalõklarõ ve Frengi Kürsüsü, klinik ve polikli-
niğine başvuran hastalardan seçilmiştir. 

Onikomikozun klinik tanõsõ, 39 hastada tõrnağõn subungual hiperkeratoz göstererek 
kalõnlaşmasõ, esmer-sarõmtõrak diskolorasyon, matlaşma, şekil bozukluğu, onikolizis 
gibi belirtilere dayanõlarak konulmuş; bunlardan mikolojik veya histopatolojik olarak 
doğrulanan 30 vak'a, araştõrmamõzõn kapsamõna alõnmõştõr. 

Her cins, yaş ve meslek grubundan seçilen vak�alarõn hiç olmazsa son onbeş gündür 
lokal tedavi görmemiş olmasõna dikkat edilmiştir.  Hastalara hem tanõ, hem de tedavi 
bakõmõndan gerekli olan tõrnak sökme işlemi teklif edilmiş, ancak hiç birinin kabul et-
memesi yüzünden materyal, mikolojik araştõrma için subungual bölgeden bisturi ile ka-
zõnarak, histopatolojik araştõrma için de margo liber'den tõrnağõn tüm kalõnlõğõnca ma-
kasla kesilerek alõnmõştõr. 

 

B. METOD 

Çalõşmamõzdaki hastalarõn tõrnaklarõndan alõnan materyalin mikolojik araştõrmala-
rõndan bir kõsmõ Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Mikrobiyoloji-Tropikal Hastalõklar ve Para-
zitoloji Kürsüsü�nde, bir kõsmõ da kliniğimiz laboratuarõnda yapõlmõştõr.  Histopatolojik 
araştõrmalarõn ise tümü, Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Genel Patoloji-Patolojik Anatomi 
Kürsüsü�nde yapõlmõştõr, 

MİKOLOJİK İNCELEME: Alõnan tõrnak kazõntõlarõndan bir kõsmõ, direkt mikroskopik 
inceleme için bir lam üzerinde % 30'luk KOH ile karõştõrõlmõş, üzerine lamel kapatõla-
rak alttan hafifçe õsõtõldõktan sonra mantar elemanlarõ aranmõştõr. 

Direkt mikroskopide mantar elemanlarõnõn bulunup bulunmamasõna bakõlmaksõzõn, 
geri kalan tõrnak kõrpõntõlarõ, cycloheximide ve chloramphenicol�lü ve yalnõzca 
chloramphenicol'lü Sabouraud besiyerlerine ekilmiştir. 

Dermatofitlerin tanõsõ, makroskopik ve lam kültürlerindeki özelliklerine dayanõlarak 
yapõlmõştõr. 

Mayalar, kokularõna ve makroskopik görünümlerine göre tanõnmõş; Candida 
albicans'õn diğer mayalardan ayrõlabilmesi için boru oluşumu aranmõştõr. 

Bu deney şöyle yapõldõ (74): Temiz bir tüpe 0,5 cc. serum koyuldu.  Bunun üzerine  3 
x 107  hücre/cc. bulunan tuzlu sudaki Candida süspansiyonundan pipetle 0,2 cc. Damla-
tõldõ. Bu karõşõm, 37° C'da 3 saat bekletildi.  Bu süre sonunda hazõrlanan preparat, me-
tilen mavisiyle boyanarak veya doğrudan doğruya lam-lamel arasõnda incelendi.  Boru 
oluşmasõnõn görüldüğü suşlar Candida albicans, görülmeyenler Candida sp. olarak de-
ğerlendirildi. 

Yalnõzca cycloheximide'siz besiyerinde küf ürediğin de., ayni küfün ayrõ ayrõ zaman-
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larda en az beş kez elde edilmesi prensibi esas olarak alõnmõştõr (73).  Ancak bu 
vak�alardan hiç birinden bu sayõda materyal alõnamadõğõndan, küf üreyen vak�alarda 
bir tanõya gidilememiştir. 

HİSTOPATOLOJİK İNCELEME: Tõrnağõn tüm kalõnlõğõnõ kapsayacak şekilde makasla 
serbest kenardan kesilen parçalar, % 5'lik sülfosalisilik asit solüsyonunda, kalõnlõklarõ-
na göre ortalama bir hafta tutuldular.  Bu süre içinde solüsyon iki kez değiştirildi.  Bir 
haftanõn sonunda tõrnak parçalarõ sülfosalisilik asit solüsyonundan alõnarak 24 saat 
distile suda tutuldu.  Bundan sonra parçalar bir gazlõ bezle iyice kurulanõp nemi alõn-
dõktan sonra, uç kõsõmlarõ mikrotom ağzõna gelecek şekilde parafin bloklara gömüldü-
ler. Bu şekilde işlem gören tõrnaklar, mikrotomla 15-20 mikron kalõnlõğõnda kesildiler 
ve Periodik asit-Schiff boyasõ  ile boyanarak incelendiler (27). 

Yukarõda anlatõlan şekilde hazõrlanan preparatõn mikroskopik olarak incelenmesi 
sonucu, mantar elemanlarõnõn çevresinde keratinolizis görülenler dermatofit, görülme-
yenler ise non-dermatofit olarak değerlendirildi. 

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Bulgularõn değerlendirilmesinde vak'a sayõsõ, 
bunlarõn yüzdeleri yanõnda, np ve nq ³ 5 olan durumlarda manalõlõk testi uygulandõ 
(30,72). Bu test için: 

 

 

 

ve gözlenen iki oranõn karşõlaştõrõlmasõnda: 

 

 

 

formülleri kullanõldõ.  Daha sonra indirgenmiş sapma tablosundan (72) manalõlõk de-
recelerini gösteren P değerleri bulundu ve buna göre bir sonuca varõldõ. 

 
 
BULGULAR 

Çalõşmamõz, 13�ü kadõn, 17�si erkek olmak üzere toplam 30 vak'ayõ kapsa-
maktadõr.  Hastalarõmõzõn isim, cins, yaş, hastalõk süresi, meslek, lokalizasyon, 
tutulan tõrnak sayõsõ, asosiye mikoz, mikolojik araştõrma sonuçlarõ, travma hi-
kâyesi, ilk tutulan tõrnak, hastalõğõn başlangõç yeri, klinik bulgular ve 
histopatolojik araştõrma sonuçlarõ, Tablo 1�de topluca gösterilmiştir. 

CİNSİYET: Materyalimizi oluşturan 30 vak�anõn 13�ü kadõn, 17�si erkektir.  
Yüzde ile anlatõlacak olursa, vak'alarõn % 43,3�ü kadõn, % 56,7'si erkektir (Tablo 
2). 
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                                   TABLO 2.  CİNS DAĞILIMI 
YAŞ: Vak�alarõmõzda en küçük yaş 18, en büyük yaş 60 olarak saptanmõştõr.   

Hem kadõnlarda, hem de erkeklerde onikomikozun en sõk görüldüğü yaş grubu, 
vak�alarõmõzda 21-30 arasõ olarak bulunmuştur (Tablo 3). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 3. YAŞA GÖRE DAĞILIM 

LOKALİZASYON:  Onikomikozlarda lokalizasyon, el, ayak, el-ayak şEklinde ay-
rõldõğõnda, vak�alarõmõzda en sõk ayak lokalizasyonu görülmektedir.  13 vak'ada 
görülen ayak lokalizasyonunu 9 vak�a ile el, 8 vak'a ile de el-ayak lokalizasyonu 
izlemektedir.  Cinsiyete göre oranlanacak olursa, kadõnlarda en çok el (5 vak'a, 
% 38,5), erkeklerde en çok ayak (9 vak'a, % 53) lokalizasyonuna rastlanmõştõr.  
Kadõnlarda ayak ve el-ayak lokalizasyonlarõ 4�er vak�a olup, % 30,8 oranõ elde 
edilmektedir.  Erkeklerde ise el ve el-ayak lokalizasyonlarõ 4'er vak'a olup, bun-
larõn erkek vak'alara oranõ % 23,5'dur (Tablo 4). 

YAŞ GRUPLARI 
 

 CİNSİYET  
 

 
 

TOPLAM 
 

 
 

 KADIN 
 

 
 

ERKEK 
 

 
 

  

 VAK�A % 
 

VAK'A 
 

% 
 

VAK� A 
 

% 
 

0   -  10 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11   -  20 
 

2 
 

6,7 
 

1 
 

3,3 
 

3 
 

10,0 
 

21   -  30 
 

4 
 

13,3 
 

8 
 

26,7 
 

12 
 

40,0 
 

31   -  40 
 

2 
 

6,7 
 

2 6,7 
 

4 
 

13,3 
 

41   -  50 3 
 

10,0 
 

12 
 

6,7 
 

5 
 

16,7 
 

51   -  60 
 

2 
 

6,7 4 13,3 
 

6 
 

20,0 
 

60 + - 
 

- 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

TOPLAM 
 

13 
 

43,3 
 

17 56,7 30 
 

100,0 
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CİNSİYET VAK�A SAYISI VAK'A YÜZDESİ 

KADIN 13 
 

% 43,3 
 

ERKEK 17 
 

% 56,7 
 

TOPLAM 30 
 

% 100,0     
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 4.  LOKALİZASYON BÖLGELERİ 

MESLEK GRUPLARI:  Vakalarõmõzda meslek gruplarõnda ilk sõrayõ 9 vak'a ile 
(% 30) ev kadõnlarõ almaktadõr.  Bunu sõk görülme sõrasõyla emekliler, serbest 
meslek sahipleri, hastane personeli, öğrenciler ve memurlar izlemektedir. 
Vak�alarõmõz içinde l çiftçi, l de işçi bulunmaktadõr.  Bu meslek gruplarõnda 
cinslere göre vak�alarõn sayõsõ ve bunlarõn yüzdeleri Tablo 5�de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLO 5.  MESLEK GRUPLARI 

MİKOLOJİK ARAŞTIRMA: Vak�alarõmõzda yapõlan Sabouraud kültürlerinde 22 
vak�ada (%73,3) kültür elde edilmiş olup bunlardan 17�si maya, 5�i dermatofit o-

 
LOKALİZASYON 

 
 

CİNSİYET    
TOPLAM 

 

 KADIN 
 

 
 

ERKEK 
 

 
 

  

 VAK' A 
 

% VAK'A 
 

% 
 

VAK�A 
 

% 
 

EL 
 

5 
 

38,5 
 

4 
 

23,5 
 

9 
 

30,0 
 

AYAK 
 

4 
 

30,8 
 

9 
 

53,0 
 

13 
 

43,3 
 

EL-AYAK 
 

4 30,8 
 

4 
 

23,5 
 

8 
 

26,7 
 

TOPLAM 
 

13 100 17 
 

100 
 

30 
 

100 
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MESLEK   GRUPLARI 
 

 
CİNSİYET 

 

  
TOPLAM 

 

 
 

 
 

KADIN 
 

ERKEK 
 

VAK' A 
 

% 
 

  Ev kadõnõ 
 

9 
 

- 
 

9 
 

30,0 
 

  Emekli  memur 
 

1 
 

4 
 

5 
 

16,7 
 

  Serbest  meslek 
 

- 
 

5 
 

5 
 

16,7 
 

  Hastane personeli 
 

2 
 

1 
 

3 
 

10,0 
 

  Öğrenci 
 

- 
 

3 
 

3 
 

10,0 
 

  Memur 
 

1 
 

2 
 

3 
 

10,0 
 

  Çiftçi 
 

- 
 

1 
 

1 
 

3,3 
 

  İşçi 
 

- 
 

1 
 

1 
 

3,3 
 

  TOPLAM 
 

13 
 

17 
 

30 
 

100,0 
 



larak bulunmuştur. Geri kalan 8 vak'ada ise ya mantar üretilememiş, ya da küf 
üreyen vak�alarda yeterince materyal alõnamadõğõndan tanõya gidilememiştir.  
Bu yüzden bu 8 vak�a, ''üreme olmayanlar" grubunda toplanmõştõr.  Tablo 6�da 
cinsiyete göre mantar türlerinin dağõlõmlarõ gösterilmiştir. 

TABLO 6. MANTAR   TÜRLERİNİN   CİNSİYETE   GÖRE DAĞILIMI 

Tabloda görüldüğü gibi mayalar kadõnlarda 8 vak'ada (%26,7), erkeklerde 9 
vak'ada (% 30) olmak üzere toplam 17 vak'ada (% 56,7) üretilmiştir. 
Dermatofitlerin ise, kadõnlarda l (% 3,3) ve erkeklerde 4 vak�a (% 13;3) şeklinde 
toplam 5 vak'ada (% 16,6) kültürleri elde edilmiştir. 

ASOSİYE MİKOZ: Hastalarõmõzõn 14�ünde (% 46,7) mikotik odak olarak yalnõz-
ca onikomikoz bulunurken, 16 vak'ada (% 53,3) direkt mikroskopik olarak bir 
veya iki bölgede asosiye mikoz saptanmõştõr.  Onikomikoz ile asosiye mikozlarõn 
lokalizasyon bölgeleri Tablo 7'de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLO 7. ASOSİYE MİKOZ 
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  MANTAR TÜRÜ 

 
 

 
CİNSİYET 

 
 

 
 

    
TOPLAM 

 

 KADIN 
 

 
 

ERKEK 
 

 
 

  

 VAK'A 
 

% VAK' A % VAK� A 
 

% 

  Candida albicans 
 

3 10,0 
 

6 20,0 
 

9 
 

30,0 
 

  Candida sp. 
 

5 
 

16,7 
 

3 
 

10,0 
 

8 
 

26,7 

  T. mentagrophytes 
 

- 
 

- 
 

4 
 

13,3 
 

4 
 

13,3 
 

  T. rubrum 
 

1 3,3 
 

- 
 

- 
 

1 
 

3,3 
 

  Üreme olmayanlar 
 

4 
 

13,3 
 

4 
 

13,3 
 

8 
 

26,7 
 

  TOPLAM 
 

13 
 

43,3 
 

17 
 

56,7 
 

30 
 

100,0 
 

  ASOSİYE MİKOZ VAK'A SAYISI % 

  Tinea pedis 12 40,0 

  Tinea pedis et manus 1 3,3 

  Tinea pedis et inguinalis 2 6,7 

  Tinea manus 1 3,3 

  Bulunmayan 14 46,7 

  TOPLAM 30 100,0 



İLK TUTULAN TIRNAK VE BU TIRNAKTA ONİKOMİKOZUN BAŞLANGIÇ YERİ: 
Vak'alarõmõzda onikomikozun ilk başladõğõ tõrnak, anamnezlerden saptanmõş 
olup; 30 hastanõn 21'inde (%70) el veya ayak başparmak tõrnaklarõ olarak bu-
lunmuştur.  Hiç bir hastada küçük parmak tõrnaklarõndan başlangõç olmamõş-
tõr,  l hasta onikomikozun hangi tõrnaktan başladõğõnõ hatõrlayamamõş, l hasta 
da her iki elinin başparmak tõrnağõndan birden başladõğõnõ söylemiştir.  Tablo 
8'de diğer tõrnaklarda başlama sõklõğõ da gösterilmekte olup, başparmak tõrnak-
larõnõn toplam bölümündeki 22 tõrnak, 21 hastaya aittir. 

TABLO 8.  İLK TUTULAN TIRNAKLAR 

İlk tutulan tõrnakta onikomikozun başlangõç yeri, anamnezlerden anlaşõldõğõ 
üzere en sõk 9 vak'a ile distal bölgeden olmaktadõr.  Tõrnağõn lateralinden ve 
çevre derisinden olan başlangõç 7'şer vak'ada görülmüştür. 6 vak'ada onikomi-
koz tõrnağõn proksimalinden, l vak'ada da hem lateral hem de distal bölgeden 
birlikte başlamõştõr (Tablo 9). 

TABLO 9.  ONİKOMİKOZUN BAŞLANGIÇ YERLERİ 

TRAVMA HİKAYESİ:  Vak'alarõmõzdan 13'ünde (% 43,3) anamnezde bir travma 
hikayesi bulunmaktadõr.  Bu 13 vak'anõn 9'unu (%69) kadõnlar, 4'ünü (%31) er-
kekler oluşturmaktadõr, Bu bulgular Tablo 10'da gösterilmiştir. Eğer bu bulgu-
larõ cinsiyete göre oranlayacak olursak, 13 kadõn vak'anõn 9'unda (% 69) travma 
hikayesi varken, 17 erkek vak�anõn yalnõzca 4 tanesinde (%23,5) travma hikaye-
si olduğu görülür. 
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  TIRNAKLAR BAŞPARMAK 
TIRNAĞI 

2. TIRNAK 3. TIRNAK 4. TIRNAK 5. TIRNAK 

  SAĞ EL 2 - 1 1 - 

  SOL EL 7 - - 2 - 

  SAĞ AYAK 7 1 - 2 - 

  SOL AYAK 6 1 - - - 

  TOPLAM 22 2 1 5 - 

  BAŞLANGIÇ YERİ VAK'A SAYISI % 

  Distal kenar 9 30,0 

  Lateral kenar 7 23,3 

  Proksimal kenar 6 20,0 

  Lateral ve proksimal kenarlar 1 3,3 

  Çevre derisi 7 23,3 

  TOPLAM 30 100,0 



 
 
 
 
 

TABLO 10. TRAVMA HİKAYESİ 

HİSTOPATOLOJİK BULGULAR: Materyalimizi oluşturan 30 vak�anõn 25�inde 
histopatolojik olarak mantar saptanmõştõr. Maya üretilen 17 vak�anõn 3'ünde, 
dermatofit üretilen 5 vak�anõn ise 2'sinde histopatolojik olarak mantar eleman-
larõna rastlanmamõştõr.  Maya üreyen 17 vak�anõn 14�ünde mantar görülmüş, 
bunlarõn hiç birisinde keratinolizis saptanmamõştõr. 

TABLO 11.  HİSTOPATOLOJİK BULGULAR 

Dermatofit üreyen 5 vak'anõn mantara rastlanan 3'ünde de keratinolizis gö-
rülmüştür. 

Kültür elde edilmeyen 8 vak'anõn 2 tanesinde keratinolizis görülerek bunlar 
dermatofit olarak değerlendirilmiştir (Vak�a 19 ve 28). Non-dermatofit olarak 
değerlendirilen diğer altõ vak'anõn 2 tanesinde belirgin tomurcuklanma gösteren 
maya hücrelerine rastlanmõştõr (Vak�a 11 ve 13). 

Bu sonuçlara göre vak'alarõn 7'si dermatofitik, 19�u maya, 4'ü non-dermato-
fitik onikomikozdur. 

Histopatolojik bulgularõn dökümü, Tablo 11'de gösterilmiştir. 
 
KLİNİK BULGULAR: 7 dermatofitik onikomikoz vak�amõzõn hepsi de distal sub-

ungual onikomikoz tipinde olup, yüzeyel beyaz onikomikoz ve proksimal subun-
gual onikomikoz tiplerine rastlanmamõştõr. 

Bu vak�alarõn 6�sõnda tõrnak plağõ kalõn bir görünümdeydi.  7 vak�anõn hep-
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  CİNSİYET VAK'A SAYISI % 

  KADIN 9 69 

  ERKEK 4 31 

  TOPLAM 13 100 

  HİSTOPATOLOJİ SABOURAUD      KÜLTÜRÜ  TOPLAM 

 DERMATOFİT MAYA ÜRETİLEMEYEN  

  Keratinolizis görülenler 3 - 2 5 

  Keratinolizis görülmeyenler - 14 6 20 

  Mantar saptanamayanlar 2 3 - 5 

  TOPLAM 5 17 8 30 



sinde de tõrnaklar matlaşmõştõ ve subungual birikim gösteriyordu.  Tõrnaklarõn 
hepsinde genel renk esmer-sarõmtrak olarak saptandõ.  Buna l vak�ada sarõ, 2 
vak�ada kahverengi, 3 vak�ada da siyah renk eklenmişti. 4 vak�a onikolizis, 4 
vak�a da tõrnak yüzeyinde çukur ve oluk gibi distrofi gösteriyordu. 

TABLO 12.  KLİNİK BULGULAR 

19 maya onikomikozunun hepsinde de tõrnak matlaşmõştõ.  Bunlardan 14�ü 
subungual birikim gösterirken, 11�i kalõn, 4�ü normal, 4�ü ince olarak gözlendi.  
9 vak�ada onikolizis, 7 vak�ada tõrnakta kõvrõlma, 10 vak�ada da tõrnak yüzeyin-
de çukur ve oluk gibi şekil bozukluğu görüldü.  Maya onikomikozlarõnda en sõk 
rastlanan renk, 16 vak�ada rastladõğõmõz esmer-sarõmtõrak renkti. 

Serimizdeki onikomikozlarõn klinik bulgularõ, Tablo 12'de gösterilmiştir. 
TUTULAN TIRNAK SAYISI: Mayalar, kadõnlarda daha çok sayõda el tõrnağõnõ, er-

keklerde ise daha çok sayõda ayak tõrnağõnõ tutmuşlardõr.  Bu el/ayak oranõ 10 
kadõn vak�ada 26/18, 9 erkek vak�ada 10/34 tõrnak şeklindedir.  Dermatofitler ve 
non-dermatofitler ise, her iki cinste de daha çok sayõda ayak tõrnağõnõ tutmuş-
lardõr. 

Kadõn vak�alarda onikomikozlar, eşit sayõda el ve ayak tõrnağõnõ tutmuşlar-
dõr.  El/ayak oranõ 13 vak�ada 36/ 36 şeklindedir.  Erkeklerde ise tutulan ayak 
tõrnağõ sayõsõ daha çoktur,  17 erkek vak�adaki el/ayak oranõ 29/71 tõrnak şeklin-
de saptanmõştõr. 
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  KLİNİK MAYA LAR DERMA TOFİT NON- DERM. TOP LAM 
  BULGULAR VAK�A % VAK�A % VAK�A % VAK�A % 
  Kalõn 11 57,9 6 85,7 4 100 21 70,0 
  Normal 4 21,0 - - - - 4 13,3 
  İnce 4 21,0 1 14,3 - - 5 16,6 
  Parlak - - - - - - - - 
  Mat 19 100,0 7 100,0 4 100 30 100,0 
  Tabakalanma 5 26,3 1 14,3 1 25 7 23,3 
  Subungual 
  birikim 

14 73,3 7 100,0 4 100 25 83,3 

  Onikolizis 9 47,3 4 57,1 3 75 16 53,3 
  Fazla kõvrõlma 7 36,8 2 28,6 1 25 10 33,3 
  Distal kopma 4 21,0 - - - - 4 13,3 
  Lateral kopma - - - - - - - - 
  Proksimal kopma 1 5,2 1 14,3 1 25 3 10,0 
  Beyaz 3 15,8 - - 2 50 5 16,6 
  Sarõ 1 5,2 1 14,3 1 25 3 10,0 
  Esmer-sarõmtõrak 16 84,2 7 100,0 3 75 26 86,6 
  Kahverengi 3 15,8 2 28,6 - - 5 16,6 
  Siyah 1 5,2 3 42 ,8 - - 4 13,3 
  Yeşil 1 5,2 - - 1 25 2 6 ,6 
  Çukur-oluk 10 52,6 4 57,1 2 50 16 53,3 
  Perioniksis 3 15,8 1 14,3 - - 4 13,3 



TABLO.13  TUTULAN TIRNAK SAYISI 

Genel toplama bakõlacak olursa, tüm onikomikoz vak�alarõmõzda tutulan a-
yak tõrnağõ sayõsõnõn daha çok olduğu görülmektedir.  30 vak�ada el/ayak oranõ, 
65/107 olarak bulunmuştur (Tablo 13). 

HASTALIK SÜRESİ: Materyalimizi oluşturan 30 vak�anõn 13'ü (%43,3) 3-6 sene-
lik    onikomikoz anamnezi vermiştir. 9 vak'a (% 30) 1-12 aylõk, 8 vak'a da (% 26,7) 
10 yõlõn üstünde onikomikoz vak�alarõ olarak saptanmõştõr.  Tablo 14�de, vak�ala-
rõmõzõn hastalõk süreleri özetlenmiştir. 

 
 
 
 
 

TABLO 14.  HASTALIK SÜRELERİ 

    
TARTIŞMA 

Onikomikoz literatüründe, izole edilen mantarlar, patojene karşõlõk 
kontaminanlar, tõrnağõn çeşitli kõsõmlarõnõn mantar tarafõndan tutulmasõ, man-
tarõn tõrnağõn yõpranmasõna yol açan biyokimyasal özellikleri ve histopatolojik 
verileri de içerecek şekilde, şaşõlacak aranda geniş çalõşmalarda varõlan gerçek-
ler ve gözlemler belirtilmektedir. Bunun yanõ sõra bu çalõşmalarõn çoğu, bazõ te-
mel sorunlarõ çözümlemekten çok, büsbütün çapraşõk duruma getirmiştir. Örne-
ğin, patojen mantarlarõn hangileri olduğu; bütün patojen mantarlarõn tõrnağõ 
ayni şekilde tutup tutmadõklarõ; birlikte bulunan bakteriyel floranõn bunda rolü 
olup olmadõğõ, varsa ne olduğu tam olarak anlaşõlamamõştõr (77). 

Onikomikoz, tõrnaklarda dermatofitlerin, mayalarõn ve patojen küf mantarla-
rõnõn oluşturduğu bir hastalõk olarak tanõmlanõr.  Bu mantarlarõn tõrnakta yer-
leşmeleri üç şekilde olmaktadõr: 
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  MANTARLAR KADIN   ERKEK    TOPLAM  
 VAK�A EL AYAK VAK�A EL AYAK VAK�A EL AYAK 

  MAYA 10 26 18 9 10 34 19 36 52 

  DERMATOFİT 2 10 16 5 11 28 7 21 44 

  NON-  
  DERMATOFİT 

1 - 2 3 8 9 4 8 11 

  TOPLAM 13 36 36 17 29 71 30 65 107 

  HASTALIK SÜRESİ VAK�A SAYISI YÜZDESİ 

  1 - 12 Ay 9 30,0 

  3 - 6 Yõl 13 43,3 

  10 yõldan çok 8 26,7 



1. Parazitik: Dermatofit enfeksiyonlarõnõn çoğunu ve olasõlõkla S.brevicaulis 
enfeksiyonunu da kapsar; 

2. Uzun süreli saprofitik: Yüzeyel T. mentagrophytes var. interdigitale enfek-
siyonlarõnõ, Aspergillus sporlarõyla olan enfeksiyonlarõn çoğunu ve bazõ 
Cephalosporium enfeksiyonlarõnõ kapsar; 

3. Geçici saprofitik: Cephalosporium sporlarõnõn diğerlerinin, P. ovalis'in ve 
diğer küflerden bazõlarõnõn enfeksiyonlarõnõ kapsar (5). 

Mayalar, dermatofit ve küflerden oldukça farklõ bir ekolojiye sahip olup, tõr-
naklarõn çoğunda bulunurlar.  Tõrnak dokusunda harabiyet yapmaksõzõn kesin 
bir saprofit olarak büyüme olasõlõklarõ vardõr (18). 

Dermatofitlerin neden olduğu onikomikozlarda genel olarak kabul edilen 
etyolojik ajanlar Trichophyton ve Epidermophyton olup, Microsporum'larõn sey-
rek olarak neden olduklarõ bildirilmektedir.  Ancak son yõllardaki literatürlerde 
Epidermophyton floccosum'un pek seyrek olarak onikomikoza neden olduğu gö-
rülmektedir.  Walshe ve English, 246 hastanõn yalnõzca 6�sõnda bu mantara 
rastlarlarken (73), son yirmi yõla kadar yurdumuzda onikomikozun en sõk nede-
ni olarak bilinen Epidermophyton floccosum'a Aksungur ve Demirörs (3) ile Tur-
gut(70), serilerinde hiç rastlamamõşlardõr. Ayni şekilde bizim vak�alarõmõzda da 
bu mantara rastlanmamõştõr. Yukarõda adõ geçen otörlerden hiçbirinin serisinde 
Microsporum izole edildiği bildirilmemektedir.  Bizim vak�alarõmõzda da Micro-
sporum�a rastlanmamõştõr. 

Onikomikozlarda kültür elde etme olanağõnõn azlõğõ hemen hemen bütün 
otörlerce kabul edilmektedir.  Gentles�in vak'alarõnda (28) % 35,3;  Turgut�un 
(70) vak'alarõnda % 26; Walshe ve English�in vak'alarõnda (73), % 23;  Aksungur 
ve Demirörs�ün (3) vak�alarõnda % 14 oranõnda kültür yetersiz kalmõştõr.  Mater-
yalimizi oluşturan 30 vak�anõn 8'inde kültür başarõsõz olmuştur.  Bu oranõn yüz-
desi hesaplanacak olursa,    % 26,7 olduğu görülür.  

Gentles, tõrnağõn distal kõsmõndan alõnan Örneklerden mantarõ üretmenin o-
lanaksõzlõğõnõ, tõrnağõn bu kõsmõndaki fungal hiflerin canlõ olmamalarõyla açõk-
lamaktadõr (28). Walshe ve English, olanak bulunduğunda yinelenen kültür al-
malarla başarõsõzlõk oranlarõnõ % 10�a indirdiklerini bildirmektedirler (73). 

Onikomikozlara neden olan mantarlar incelendiğinde, tüm yabancõ literatür-
de dermatofitlerin büyük bir sõklõk gösterdiği göze çarpar.  Yurdumuzda ise, ma-
yalarõn daha sõk onikomikoz nedeni olduklarõ bildirilmektedir,  Aksungur ve 
Demirörs (3), vak'alarõnda 25 dermatofite karşõlõk 37 maya, Turgut ise 11 
dermatofite karşõlõk 65 maya saptadõklarõnõ (70) bildirmişlerdir.  Vak�alarõ-
mõzda saptadõğõmõz 7 dermatofite karşõlõk 19 maya şeklindeki bulgu da bu 
otörlerle uygunluk göstermektedir. 

Dermatofitler daha çok ayakta, mayalar ise daha çok elde lokalize olmakta-
dõrlar. Walshe ve English (73) ile Aksungur ve Demirörs'ün (3) vak�alarõndaki ve 
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bizim vak'alarõmõzdaki sonuçlar, Tablo 15�de karşõlaştõrõlmõşlardõr. 

TABLO 15. ÇEŞİTLİ ONİKOMİKOZ SERİLERİNDE ÜRETİLEN MANTARLARLA  
VAK�ALARIMIZDA   SAPTANAN MANTARLARIN   KARŞILAŞTIRILMASI 

Bizim vak�alarõmõzda  dermatofitler  ayak  ve el-ayak lokalizasyonunu  3�er  
vak'ada  göstermişler, l vak'ada  da eli tutmuşlardõr. Mayalar ise  8  ayak, 7 el  
lokalizasyonu  gösterirken, 4 vak'ada  da el  ye  ayağõ  birlikte  tuttuklarõ  göz-
lenmiştir. 

Onikomikozlar, çoğu kez yüzeyel bir mikozla asosiye olarak bulunurlar. 
Vak�alarõmõzõn %53,3�ünde bir asosiye mikoz saptanmõştõr. Bu 16 vak�anõn 12�-
sinde tinea pedis gözlenmiştir. 

Kadõnlarda daha sõk olduğuna dair bazõ raporlar varsa da, onikomikozlar ge-
nellikle belirgin bir cins ayõrõmõ göstermemektedirler.  Materyalimizi oluşturan 
13 kadõn, 17 erkek vak'ada manalõlõk testi (30,72) uygulanmõş ve P değerinin 
0,44 olduğu bulunmuştur.  Gözlenen bu fark manalõ olarak alõnamaz. Yani, seri-
mizdeki erkeklerin kadõnlardan daha fazla olmasõ tesadüfi olabilir. 

Turgut, onikomikozlarõn 30-40 yaşlar arasõnda sõk görüldüğünü bildirmiştir 
(70).  Vak�alarõmõzda onikomikozlarõn en sõk görüldüğü yaş grubu 21-30 yaşlar 
arasõdõr. 
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Onikomikozlarõn en sõk görüldüğü meslek gruplarõ içinde ilk sõrayõ ev kadõn-
larõnõn almasõ da diğer otörlerin bulgularõyla uygunluk göstermektedir.  Mater-
yalimizi oluşturan 30 vak'anõn 13'ünde bir travma hikayesi bildirilmiştir. Bu 13 
vak'anõn 9'unun kadõn oluşu, kadõnlarõn tõrnaklarõnõn erkeklerden daha çok 
travmaya maruz kaldõğõnõ göstermektedir.  Manikür, çamaşõr ve bulaşõk yõka-
mak, dar ayakkabõ giymek, kadõnlarda erkeklerden daha çok görülen eylem-
lerdir.  Bu bakõmdan kadõnlarõn, onikomikoza zemin hazõrlayan en önemli fak-
törlerden biri olan travmaya daha sõk maruz kalmalarõ beklenen bir durumdur. 

Vak�alarõmõzõn % 70'inde mantar enfeksiyonu başparmak tõrnaklarõndan baş-
lamõştõr.  Eğer bütün parmaklarõn tõrnaklarõndan onikomikozun başlama şahsõ-
nõ eşit olarak kabul edecek olursak, bulgumuzun P değeri 0,000.000.01'den kü-
çük çõkar ki, bu sonuç ileri derecede anlam taşõr. 

Serimizdeki onikomikozlarõn yaklaşõk 1/3'ü distal kenardan başlamõştõr.  Ge-
rek distal ve gerekse bunu izleyen sõklõkta olan lateral kenar başlangõçlarõ da 
travmanõn etkisine bağlanabilir. 

Tõrnaklarda mantar enfeksiyonunu gösteren belirtiler olarak tõrnağõn kalõn-
laşõp subungual birikim göstermesi, matlaşmasõ, diskolorasyon ve tõrnak yüze-
yindeki çukur ve oluklanmalar sayõlabilir. Strauss ve Kligman (67), yalnõzca kli-
nik kriterlere dayanõlarak konulan tanõnõn, onikomikozlarda % 65 oranõnda 
doğru olduğunu bildirmektedirler. Onikomikozdan şüphelendiğimiz 39 vak�anõn 
30�unda tõrnakta mantar saptanmasõyla, bizdeki oranõn % 77 olduğu görülür. 

Bir tõrnak distrofisinin onikomikoz olup olmadõğõ, klinik olarak çoğu kez sap-
tanabilmesine karşõlõk, hangi ajanõn etken olduğunun klinik olarak anlaşõlmasõ 
kesinlikle olanaksõzdõr.  Gerçekten de bütün vak�alarõmõzda tõrnaklarõn mat ol-
masõndan başka belirgin özellikler olan kalõnlõk, subungual birikim ve esmer-
sarõmtõrak diskolorasyonun dermatofit ve mayalardaki oranlarõ karşõlaştõrõldõ-
ğõnda, P değerlerinin 0,13 ile 0,28 arasõnda olduğu görülür. Dolayõsõyla, bu bul-
gularõn dermatofitlerde daha sõk saptanmasõ, anlamlõ olarak kabul edilemez. 

Materyalimizi oluşturan vak'alarda çeşitli türdeki onikomikozlarõn tõrnaklarõ 
tutma sayõlarõnõ inceleyecek olursak, mayalarõn toplam tõrnaklarõn % 23tünü, 
dermatofitlerin ise % 46'sini tuttuklarõ görülür.  Bu iki oran karşõlaştõrõldõğõnda, 
P değeri 0,000.001 ile 0,000.000., arasõnda bulunur ki, bu sonuç çok ileri derece-
de anlamlõdõr.Yani dermatofitler daha çok sayõda tõrnağõ tutmaktadõrlar. Ma-
yalar, serimizdeki el tõrnaklarõnõn %19�unu, ayak tõrnaklarõnõn % 27'sini tut-
muşlardõr.  Buradaki P değeri 0,06 ile 0,07 arasõnda olup, sonuç anlamlõ değil-
dir.  Dermatofitler ise, el tõrnaklarõnõn % 30'unu tutarken, ayak tõrnaklarõnõn % 
63'ünü istila etmişlerdir.  Burada ise P değeri 0,000.1 ile 0,000.01 arasõnda, yani 
sonuç çok ileri derecede anlamlõdõr. 

Vak�alarõmõzõn 9�unu hastalõk süresi 12 aya kadar olanlar, 21�ini ise 3 yõl veya 
daha eski vak'alar oluşturmaktadõr.  Bu da bize onikomikozun hasta tarafõndan 
önemli hastalõk olarak benimsenmediğini veya yeterince tedavi edilemediğini 
düşündürebilir. 

- 49 - 



Onikomikoz vak'alarõmõzõn % 73,3�ünde kültür elde edilmesine karşõlõk, % 
83,31ünde histopatolojik olarak pozitif sonuç alõnmõştõr.  Burada P değeri 0,34 
ile 0,35 arasõnda olup, sonuç anlamlõ olarak alõnamaz.  Bu yüzden vak�ala-
rõmõzda uyguladõğõmõz histopatolojik araştõrmanõn, mikolojik araştõrmaya üstün 
olmadõğõ kabul edilebilir.  Ancak, 2 vak'amõzõn onikomikoz olduğunun yalnõzca 
histopatolojik olarak anlaşõlabilmesi; bu iki vak�ayõ da içeren 8 vak'ada ise man-
tarõn türünün dermatofit veya non-dermatofit olarak saptanabilmesi, 
histopatolojik yöntemden tanõda yararlanõlabileceğini göstermektedir.  Bu ba-
kõmdan onikomikozlarõn rutin mikolojik tetkiklerine hiç olmazsa kültürün nega-
tif olduğu durumlarda, histopatolojik tetkikin de eklenmesinin özellikle çabuk 
tanõ bakõmõndan çok yararlõ olacağõ kanõsõn dayõz.  Böylece, yinelenen tetkikler-
den dolayõ, onikomikozu yalnõzca inestetik bir tablo olarak kabul eden hastala-
rõn, sõkõlarak tetkikten çõkmalarõnõn önüne geçilmiş olur. 

 
SONUÇ 

Onikomikozlar, klinik tanõda olduğu kadar, mikolojik tanõda da güçlükler 
gösteren tablolar olarak karşõmõza çõkmaktadõrlar.  Tõrnak kazõntõlarõndan di-
rekt mikroskopi ile mantar elemanlarõnõn saptandõğõ vak�alarda, klinik tanõ 
doğrulanmõş olur.  Bundan sonra en etkili tedavi biçimi olan tõrnak sökme işle-
mi uygulanõp, topikal tedaviye başlanmalõdõr.  Böylece hem tedavinin gecikerek 
mikozun daha da yayõlmasõnõn önüne geçilmiş olur; hem de gerek Sabouraud 
kültürüne ekim için, gerekse histopatolojik inceleme için gerekli materyal yete-
rince sağlanmõş olur. 

Materyalimizi oluşturan 30 onikomikoz vak'asõnda şu sonuçlara varõlmõştõr: 
1. Başarõsõz kültür elde etme oranõ % 26,7 olarak görülürken, tanõdaki bu a-

çõk, tedavi için gerekli ve yeterli bilgiyi veren histopatolojik yöntemle kapatõl-
mõştõr. 

2. Vak�alarõmõzda onikomikoz etkeni olarak en çok mayalar bulunmuştur.  
Dermatofitlerden Epidermophyton ve Microsporum�lara rastlanmamõştõr, 

3. Literatürdeki bulgulara uygunluk göstermeyecek şekilde gerek 
dermatofitler, gerekse mayalarda belirgin bir lokalizasyon görülmemiştir.  Buna 
karşõlõk dermatofitlerin anlamlõ derecede fazla sayõda tõrnağõ istila ettikleri 
saptanõnõştõr. Tutulan tõrnak sayõsõnda, mayalarõn el-ayak lokalizasyonunda bir 
özellik yokken, dermatofitlerin çok daha fazla sayõda ayak tõrnağõnõ tuttuğu göz-
lenmiştir. 

4. Onikomikozlar, belirgin bir cins ayõrõmõ göstermemekle birlikte, meslekler-
den ev kadõnlarõnda sõk görülmüşlerdir. Vak�alarõn büyük çoğunluğunda görü-
len başparmak tõrnağõ başlangõcõ ise ileri derecede anlamlõdõr. 

5. Klinik muayene ile onikomikozdan ancak şüphelenilebilmekte; onikomikoz 
olduğu direkt mikroskopi ile doğrulanan vak'alarda klinik görünüme dayanarak 
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etkenin anlaşõlmasõ olanaksõz olmaktadõr. 
6. Histopatolojik incelemenin, olanak bulunan yerlerde mikolojik incelemeye 

ek olarak yapõlmasõnõn, özellikle yinelenen kültürlerin negatif olduğu durumlar-
da çok yararlõ alacağõ kanõsõndayõz. Böylece hem zaman, hem de hastanõn güve-
ni kazanõlmõş olacaktõr. 

 
ÖZET 

30 onikomikoz vak'asõ, klinik, mikolojik ve histopatolojik olarak incelenmiş-
tir. 

Bu konuyla ilgili olarak: 
1. Tõrnağõn yapõsõ ve gelişmesi sistemik bir şekilde, kõsaca anlatõlmõştõr. 
2. Onikomikozlar ve bunlarõn çeşitli özellikleri gözden geçirilmiştir. 
3. Çalõşmamõzda, 1976-1977 yõllarõnda Cerrahpaşa Tõp Fakültesi, Deri Hasta-

lõklarõ ve Frengi Kürsüsü, klinik ve polikliniğine baş vuran vak'alar arasõndan 
seçilen 30 onikomikoz incelenmiştir. 

4.  Bu vak'alarda detaylõ bir klinik muayeneden başka, alõnan materyalde di-
rekt mikroskopik, Sabouraud kültürü ve PAS�la boyalõ preparatlarda 
histopatolojik araştõr malar yapõlmõştõr. 

5. Vak�alarõmõzda onikomikoza en çok mayalarõn neden olduğu, belirgin bir 
cins ayõrõmõ görülmediği, ev kadõnlarõnda sõk olduğu, mikozun genellikle baş-
parmak tõrnaklarõndan başladõğõ, klinik görünüme dayanõlarak etkenin anlaşõ-
lamadõğõ saptanmõştõr. 

6. Direkt mikroskopinin pozitif olduğu durumlarda tõrnak sökülmeli, topikal 
tedaviye başlanmalõ, bu arada sökülerek elde edilen tõrnaktan hem mikolojik, 
hem de histopatolojik araştõrma yapõlmalõdõr. Böylece hem tedavi gecikmemiş, 
hem de tanõ çabuklaşmõş ve kolaylaşmõş olur. 
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