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Günlük dökülen saç sayısında bel�rg�n artma şekl�nde ortaya çıkan yaygın saç dökülmes�
t�p�d�r. Saç döngüsünün gereğ� olarak her gün 50-100 kadar saçımız dökülmekted�r.
Dökülen saçların yer�ne kend�l�ğ�nden yen� saçlar çıkmakta ve böylece toplam saç sayısı
sab�t kalmaktadır. Normalde saçların %10-20 kadarı dökülme (telojen) evres�ndeyken,
telojen efluv�yumda bu oran %30’ların üzer�ne çıkmaktadır. Bu t�p dökülme an�den ve b�r
tet�kley�c�den yaklaşık 3 ay kadar sonra ortaya çıkmaktadır.

TELOJEN EFLUVİYUM

Telojen efluv�yumda gözlenen artmış saç dökülmes�, normal saç döngüsünün bozulması
neden�yle oluşmaktadır. Döngünün bozulmasına yol açan tet�kley�c�ler arasında en
başta dem�r eks�kl�ğ�ne bağlı kansızlık olmak üzere t�ro�d bez�n�n az ya da çok
çalışması, doğum yapmak (son 6-9 ay �ç�nde), geç�r�len büyük amel�yatlar ya da c�dd�
enfeks�yonlar, kısa süre �ç�nde bel�rg�n k�lo kaybı, bazı �laçlar, hormon tedav�ler�,
sağlıksız beslenme, yaşanan yoğun f�z�ksel veya ruhsal stresler sayılab�l�r. 

Telojen efluv�yumun neden� ned�r?

Telojen efluv�yum bel�rt� ve bulguları nelerd�r?

Normalden fazla m�ktarda saç dökülmes� ana bel�rt�d�r. Saç yıkama/şek�llend�rme g�b�
günlük bakımlar sırasında duş g�der�, saç fırçası, yastık, g�ys�ler ve yerlerde çok sayıda saç
olması �le fark ed�l�r. 
Bazı hastalarda saçlı der�de hassas�yet ve yanma olab�l�r. 
Uzun süren durumlarda saç yoğunluğunda azalma da görüleb�l�r. 

Telojen efluv�yum ned�r?

Telojen efluv�yum tanısı nasıl konur?

Hastalık öyküsü, kl�n�k bulgular ve “haf�f saç çekme” test�nde ele normalden fazla sayıda
saç gelmes� tanı �ç�n çoğunlukla yeterl�d�r. 
Saçlı der�n�n dermoskop adı ver�len aletle farklı büyütmelerde �ncelenmes�ne sağlayan
tr�koskop�k muayene de d�ğer olası hastalıkların dışlanmasına olanak vererek tanının
doğrulanmasında kullanılır. 
Tanı kes�nleşt�kten sonra gerekl� durumlarda dökülmeye yol açan neden�n ortaya
çıkarılması �ç�n kan tetk�kler� �steneb�l�r.
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Altta yatan neden�n düzelmes� sonrasında bu tür saç dökülmes� genell�kle ek b�r tedav�
gerekt�rmeks�z�n b�rkaç ay �ç�nde tamamen �y�leş�r. 
Tet�kley�c� durum (dem�r eks�kl�ğ� anem�s�, t�ro�d bez� hastalığı g�b�) tedav� ed�lmezse
veya y�nel�yorsa dökülme devam eder ya da tekrarlayab�l�r. 
Herhang� b�r neden bulunamayan ve 6 aydan uzun süren kron�k telojen efluv�yumda, saç
dökülmes� tekrarlayıcı ataklar hal�nde yıllarca devam edeb�l�r.

Telojen efluv�yum tedav�s� nasıl yapılır?

Neden sonlandığında ve/veya tedav� ed�ld�ğ�nde ortalama 6 ay �ç�nde dökülme azalmakta ve
saçlar tekrar normal hal�ne dönmekted�r. Bu yüzden neden� b�l�nen ve düzelt�leb�len
durumlarda saçlar �ç�n ek b�r tedav� gerekmemekted�r. Yapılan �ncelemeler sonucunda
herhang� b�r tet�kley�c� durum saptanmayan ve/veya yakınmaları uzun süren k�ş�lerde �se
ek tedav�ler gerekl� olab�lmekted�r. 

Telojen efluv�yumun seyr� nasıldır?
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