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Yüzeyel mantar hastalýklarýnda yaþam kalitesi
Mehmet Yýldýrým, Vahide Baysal Akkaya, Hümeyra Öztürk Tenekeci
Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi Dermatoloji AD, Isparta

Özet
Amaç: Yüzeyel mantar hastalýklarýnda yaþam kalitesini deðerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Süleyman Demirel
Üniversitesi Týp Fakültesi Dermatoloji Polikliniði'ne baþvuran ve nativ preparatla yüzeyel mantar hastalýðý
tespit edilen 120 hasta çalýþmaya alýndý. Hastalara 10 sorudan oluþan Dermatolojik Yaþam Kalite Ýndeksi
(DYKÝ) anketi uygulandý. Bulgular: Tinea pedis ve tinea inguinalisi olanlarýn tinea versikoloru olanlara, eðitim
düzeyi yüksek olanlarýn düþük olanlara ve hastalýðý uzun süreden beri var olanlarýn daha kýsa süreli olanlara
oranla yaþam kalitelerinin belirgin olarak bozulduðu saptanmýþtýr (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak yüzeyel mantar hastalýklarý fiziksel ve psikolojik rahatsýzlýk yaratarak hastalarýn yaþam kalitelerini olumsuz olarak etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: yaþam kalitesi, tinea pedis, tinea inguinalis, tinea versikolor
Abstract
Quality of life in patients with superficial mycosis
Objective: The evaluating of life quality in patients with superficial mycosis. Material and Methods: One hundred twenty patients who were applied to Dermatology department of Süleyman Demirel University Faculty
of Medicine, and were diagnosed as superficial mycosis with potassium hydroxide preparation, were taken to
the study. Dermatology Life Quality Index questionnaire was asked to all patients. Results: It is established
that life quality of patients with tinea pedis and tinea inguinalis compared to tinea versicolor, with high education levels compared to low education levels, and with long duration of disease compared to short one were
statistically significant effected negatively (p<0,05). Conclusion: In conclusion, superficial mycosis effects life
quality of patients negatively by creating physical and psychological discomfort.
Keywords: life quality, tinea pedis, tinea inguinalis, tinea versicolor

Giriþ
Deri hastalýklarýnýn birçoðu yaþamý tehdit etmediði,
fonksiyonel bir bozukluða yol açmadýðý halde kiþinin
yaþam kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir (1-6).
Derideki lezyonlar özellikle yüz, eller gibi görünür
bölgelerde olan kiþilerde utanma, düþük benlik
saygýsý, özgüven kaybý, sosyal çekingenlik yaratarak
hastalarýn diðer insanlarla olan iliþkilerini ve yaþam
kalitelerini olumsuz olarak etkilemektedir (7).
Dermatolojide yaþam kalitesini ölçmek için
Dermatolojik Yaþam Kalite Ýndeksi (DYKÝ) geliþtirilmiþtir. Finlay ve arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilen
bu test, basit, objektif, güvenli olup, tüm dermatolojik
hastalýklarda kullanýlabilir bir yöntemdir. DYKÝ, hastanýn hastalýðýna bakýþ açýsýnýn ve hastalýðýn yarattýðý
anksiyetenin ortaya çýkarýlmasýnda faydalýdýr (8).
Yüzeyel mantar hastalýklarý sýk görülen deri hastalýklarýndandýr. Normal popülasyonda görülme prevalansý 88/1000'dir. Ülkemizde yapýlan çalýþmalarda da
yüzeyel mantar hastalýklarý sýk görülen deri hastalýklarý arasýnda tespit edilmiþtir (9,10). Kliniðimizde
yapýlan 10100 hastayý kapsayan bir çalýþmada %17.5
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ile yüzeyel mantar hastalýklarý en sýk görülen hastalýk
grubu olarak saptanmýþtýr (11).
Gereç ve Yöntem
Çalýþmamýza Süleyman Demirel Üniversitesi Týp
Fakültesi Dermatoloji Polikliniði'ne birincil þikayeti
mantar hastalýðý olan veya mantar hastalýðý dýþýnda bir
dermatolojik yakýnma ile gelip tesadüfen saptanan ve
nativ preparat ile tanýsý kesinleþen onikomikoz dýþýnda yüzeyel mantar hastalýðý olan 120 hasta alýndý.
Hastalarýn tümüne 10 sorudan oluþan DYKÝ anketi
uygulandý. DYKÝ'nde her soru için dört seçenekli
yanýtlar mevcuttur. Sorulara verilen yanýtlar 0 ile 3
arasýnda deðiþmektedir ve 0=hiç, 1=biraz, 2=çok,
3=çok fazla olarak deðerlendirilmektedir. Tüm sorulara verilen yanýtlar toplanarak DYKÝ hesaplanýr ve
bu deðer her hasta için 0-30 arasýnda deðiþmektedir
(7,12).
Ýstatistiksel deðerlendirme SPSS for Windows 9.0
programýndaki t-testi kullanýlarak yapýlmýþtýr.
Bulgular
Çalýþmaya yaþlarý 17-72 (ortalama yaþ 48,2±26,2)
arasýnda deðiþen, 51'i kadýn (%42,5) 69'u erkek
(%57,5) 120 hasta alýndý. Hastalarýn 83'ünde tinea
pedis (%69,2), 22'sinde tinea inguinalis (%18,3) ve
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15'inde (%12,5) tinea versikolor tespit edildi.
Hastalarýn hastalýk süresi 1 ay ile 19 yýl arasýnda
deðiþmekteydi. Eðitim durumuna baktýðýmýzda hastalarýn 53'ü ilköðretim (%44,2), 36'sý ortaöðretim (%30)
ve 31'i yükseköðretim (%25,8) görmüþtü. Hastalarýn
32'si kýrsal bölgede (%26,7), 88'i kentte (%73,3) yaþamaktaydý.
Tüm gruplarda ortalama DYKÝ skoru 4,7±4,0 olarak
bulundu. Hastalýk gruplarýndaki skorlar tinea pedis,
tinea inguinalis ve tinea versikolor için sýrasýyla
4,9±4,3, 4,8±3,4 ve 3,5±3,1 olarak bulundu, tinea
pedis ve tinea inguinalis ile tinea versikolor arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlýydý (p<0,05).
Yüksek öðrenim görenlerde ilköðrenim görenlere
oranla yaþam kalitesi belirgin olarak daha fazla etkilenmiþti (p<0,05). Yine hastalýðý uzun süreden beri
mevcut olanlarýn yaþam kaliteleri daha kýsa süreli
hastalýðý olanlara oranla daha fazla etkilenmiþti
(p<0,05). Kýrsal bölgede yaþayanlarda ortalama skor
4,7±3,9 kentlerde yaþayanlarda ise 4,9±4,1 idi ve
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlý deðildi
(p>0,05). Tabloda hastalýk gruplarý, eðitim düzeyi ve
hastalýk süreleri açýsýndan ortalama skorlar ve istatistiksel sonuçlar verilmiþtir.
Tartýþma
Dermatolojik hastalýklarda yaþam kalitesinin
ölçülmesi, öncelikle hastalýklarýn kiþinin psikolojik ve
sosyal yaþantýsýna etkilerinin saptanmasý, hastalarýn
hastalýðý nasýl algýladýklarýnýn anlaþýlmasý ve
tedavinin hastanýn psiko-sosyal durumu üzerinde yaptýðý deðiþikliklerin belirlenmesi amacýyla uygulanmaktadýr (7). Bunun için dermatolojik hastalýklar
içinde en sýk kullanýlan ve en pratik olaný yaþam
kalitesi ölçeði DYKÝ dir.
Yüzeyel mantar hastalýklarý sýk görülen dermatolojik
hastalýklar arasýnda olmasýna raðmen yaþam kalitesine etkileri hakkýnda çok az sayýda çalýþma mevcuttur ve bu çalýþmalar onikomikozlu hastalarda
yapýlmýþtýr (13-16). Onikomikozlar, neden olduklarý
aðrý, hassasiyet, yürüme ve ayakta durmakta zorluk,
küçük objeler tutamama gibi fiziksel rahatsýzlýklarýn
yaný sýra kötü görünümleri ile hasta ve çevresini
psikolojik olarak da etkilemekte, yaþam kalitelerini
düþürmektedir. Onikomikozun yaþam kalitesi üzerine
etkilerini araþtýran ilk çalýþma 1993 yýlýnda Lubeck
tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada hastalarýn %2030'u týrnaklarý nedeniyle utandýðýný, sosyal ve mesle-

ki iliþkilerde zorluk çektiðini belirtmiþtir (17).
Literatürde onikomikoz dýþýndaki yüzeyel mantar
hastalýklarýnýn yaþam kalitesi üzerine etkileri
konusunda bir çalýþmaya rastlayamadýk. Bizim çalýþmamýzda hastalarýn sadece %13'ü hastalýklarýnýn
yaþam kalitesini etkilemediðini bildirirken, %87'si az
veya çok, hastalýklarýndan etkilendiklerini belirttiler.
Ýlginç olan, hastalarýn %32'sinin yüzeyel mantar
hastalýðý dýþýndaki deðiþik dermatolojik problemler
nedeniyle polikliniðimize baþvuran ve dermatolojik
muayeneleri esnasýnda mantar hastalýðý tespit edilmesidir.
Hastalarýn %77'si kaþýntýdan, %41'i tedavi uygulamalarýndan, %36'sý hastalýðýnýn giyimini etkilemesinden þikayetçi idi. Hastalarýn %40'ý hastalýðýndan
dolayý utanç duyuyordu. Hastalarýn sadece %7'si
hastalýðýnýn cinsel yaþantýsýný etkilediðini bildirirken,
%13'ü meslek yaþantýsýnýn etkilendiðini söyledi.
Çalýþmamýzda tüm gruplardaki ortalama skor 4.7
olarak bulundu. Maksimum skorun 30 olduðunu
düþünürsek, 4.7 oldukça düþük olarak deðerlendirilebilir. Ortalama skorun düþük olarak saptanmasýnda tinea manum, tinea fasiale, tinea kapitis gibi
görünen yerlerde yerleþen ve bu nedenle kiþilerin
yaþam kalitelerini daha fazla etkileyebilecek yüzeyel
mantar enfeksiyonlu olgularýn sayýlarýnýn az olmasý
rol oynayabilir.
Çalýþmamýzda tinea pedis ve tinea inguinalisli olgularýn ortalama skorlarý tinea versikolorlu olgulardan
daha yüksek bulundu. Bu durum tinea pedis ve
inguinalisin genellikle daha kronik bir seyir göstermesine baðlanabilir.
Çalýþmamýzda hastalýk süresi ve eðitim düzeyi arttýkça yaþam kalitesinin etkilenme oranýnýn arttýðý
dikkat çekmiþtir. Hastalýk süresinin uzamasý kiþinin
tedaviye uyumunu ve günlük aktivitelerinin kýsýtlanmasý nedeniyle yaþam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrýca öðrenim düzeyi yüksek olanlarda
sosyal beklentilerin yükselmesi ve hayat standardýnýn
yüksek olmasý nedeniyle yaþam kalitelerinin eðitim
düzeyi düþük olanlara oranla daha fazla etkilenmesi
beklenebilir.
Kentlerde ve kýrsal alanlarda yaþayanlar arasýnda
ortalama yaþam kalitesi skoru istatistiksel olarak birbirinden farklý deðildi.
Sonuç olarak yüzeyel mantar hastalýklarý fiziksel ve
psikolojik rahatsýzlýk yaratarak, para, zaman kaybýna
ve diðer saðlýk sorunlarýna yol açarak, kullanýlan

Tablo : Taný, eðitim durumu ve hastalýk sürelerine göre ortalama skor

Taný
T.P
Ort. skor

T.Ý
§

4,9±4,3

4,8±3,4

Eðitim Durumu
T.V

Ýlk
§

3,5±3,1

Orta
+

4,6±4,1

4,7±4,3

Hastalýk Süresi
Yüksek
+

4,9±3,6

0-6 ay
*

4,0±3,7

TP: tinea pedis, TÝ: tinea inguinalis, TV: tinea versikolor, § + * p<0,05

Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi 2004:11( 1 ) / 1 5 - 1 7

6-12 ay

^
12 ay |

4,6±3,7

5,2±4,4

*
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ilaçlara baðlý yan etkiler ve ilaç etkileþimleri ile hastalarýn yaþam kalitelerini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle yüzeyel mantar hastalýklarý sadece
basit bir enfeksiyon hastalýðý olarak görülmemeli,
kiþinin yaþam kalitesini bozduðu göz önüne alýnarak
taný ve tedavide gereken özen gösterilmelidir.
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