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T�nea kap�t�s�n neden� ned�r?

T�nea kap�t�s saçlı der�n�n mantar enfeks�yonudur. Der�, tırnaklar ve saçı enfekte edeb�len
“dermatof�t” adı ver�len mantarların saçlı der�ye yerleş�p çoğalması sonucunda ortaya çıkar. Tüm
dünyada, özell�kle de kırsal bölgelerde yaygın olarak görülen hastalık, en sık 5-10 yaş arası
çocuklarda görülmekted�r. Ancak, nad�r de olsa er�şk�n yaşta da ortaya çıkab�l�r ve bu durum bazen
bağışıklık s�stem�n�n zayıflamasıyla �l�şk�l� olab�l�r. 

Mantar hastalığının bulaşması hastalıklı k�ş�den d�rek temas yoluyla veya ortak eşya paylaşma
yoluyla olab�l�r. Mantarlar ve sporları tarak, fırça, şapka, bere, havlu ve çarşaflarda uzun süre canlı
kalab�lmekted�r. 
Ked� ve köpekler dah�l evc�l hayvanlar veya ç�ftl�k hayvanlarının der�s�nde de mantar enfeks�yonu
bulunab�l�r ve �nsanlara bulaş �ç�n b�r kaynak oluşturab�l�r. 

T�nea Kap�t�s (Saçlı der�n�n mantar hastalığı)  

T�nea Kap�t�s ned�r?

T�nea cap�t�s�n yüzeyel ve der�n olmak üzere 2 farklı kl�n�k t�p� vardır. Her �k�s� de saçlarda b�r ya da
daha fazla alanda bölgesel dökülmeye yol açab�l�r. Erken dönemde tedav� almayanlarda hastalık saçlı
der�de gen�ş alanlara yayılab�l�r. 

Tek ya da çok sayıda, oval veya yuvarlak şek�ll� alanlarda saçların döküldüğü görülür. Zem�n
genell�kle gr�-beyaz renkl� kepeklerle kaplıdır ve aralarda kısa kırık saçlar vardır (Res�m 1). Saç
kökler�nde harab�yet olmaz, dolayısıyla tedav� sonrası saçlar tekrar çıkar. 

  -Yüzeyel yerleş�ml� T�nea Kap�t�s (T�nea cap�t�s superf�syal�s)

T�nea kap�t�s�n bel�rt� ve bulguları ned�r?

Res�m 1
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T�nea kap�t�s tanısı nasıl konur?
Tanıda kl�n�k muayene sonrasında klas�k olarak d�rek m�krokop�k �nceleme yapılmaktadır. İlg�l�
bölgeden alınan saç teller� ve/veya kepek örnekler�n�n m�kroskop altında �ncelenmes� �le mantar
elemanları görüldüğünde tanı doğrulanır. 
Günümüzde pek çok yerde kl�n�k muayene sırasında dermoskop adı ver�len aletle saçlı der� ve saç
teller�n� �nceleme (tr�koskop�k muayene) yapılması tanıda �lk basamakta yer�n� almıştır.
Tr�koskop�k muayene, yüzeyel yerleş�ml� T�nea kap�t�ste çok kısa süre �ç�nde mantar hastalığının
tanısının konmasını sağlamakla b�rl�kte, etken olan mantar türü hakkında da b�lg� vermekted�r.
Karanlık b�r ortamda Wood ışığı altında yapılan kl�n�k muayene de bazı mantar türler�n�n etken
olduğu hastalıklarda tanıda yardımcı olab�lmekted�r. Ayrıca, sorumlu etken� �zole etmek �ç�n kültür
de alınab�l�r. 

Saçlı der�n�n alt kısımlarında yerleşen
mantarlara karşı bağışıklık s�stem�n�n
oluşturduğu ş�ddetl� b�r reaks�yon sonucu
kırmızı renkl�, tümsek g�b� kabarık b�r zem�n
üzer�nde sarı renkl� �lt�hap �çeren m�n�k
kabartılar ve bunların kurumasıyla ortaya
çıkan yara kabukları görüleb�l�r. Saçların çoğu
dökülmüştür, tek tük kalan saçlar da
cımbız/pensle tutulup çek�ld�ğ�nde
“tereyağından kıl çeker” g�b� kolayca
kökler�nden ayrılır. 

    -Der�n yerleş�ml� T�nea Kap�t�s (T�nea
cap�t�s profundus, ker�on, ker�onsels�)

Mantar enfeks�yonun üzer�ne �k�nc�l b�r bakter�yel enfeks�yon da ekleneb�l�r. Bu durumda, alopes�k
alanın ortasında çıban (fronkül) benzer� �ç�nden �lt�hap akan kırmızı renkl� kabarıklık görüleb�l�r
(Res�m 2). Ağrı ya da hasssas�yet bulunab�l�r. Hastalık, kıl kökler�nde harab�yete yol açar,  dolayısıyla
o bölgeden tekrar saç çıkma olasılığı ortadan kalkar ve kalıcı alopes� (saç yokluğu) oluşur. En kısa
süre �ç�nde uygun tedav�ye başlanması der�n mantar enfeks�yonunun yayılmasına engel olmak
açısından büyük önem taşır. 

T�nea kap�t�s tedav�s� nasıl yapılır?
Saçlı der�n�n mantar enfeks�yonunu tedav� etmek �ç�n, har�c� tedav�ler (krem, şampuan g�b�) asla tek
başına yeterl� değ�ld�r, mutlaka ağızdan alınan mantar �laçları (s�stem�k ant�fungal tedav�)
kullanılmalıdır. Tedav� süres� en az 6 hafta olup, 12-16 haftaya kadar da uzayab�l�r. Tedav�n�n
etk�nl�ğ�n� arttırmak �ç�n ant�fungal şampuanlar tedav�ye ekleneb�l�r. Der�n yerleş�ml� T�nea
kap�t�ste, gerekl� olgularda ant�b�yot�kler vs de ek olarak kullanılab�l�r. 
Hastalığın yayılmasına engel olmak �ç�n yakın temas hal�ndek�ler özell�kle d�ğer çocuklar �ç�n
yaklaşık 6 hafta boyunca ant�fungal şampuanlar kullanılab�l�r. Havlu, tarak, şapka veya yastık kılıfları
g�b� eşyalar sık sık yıkanmalı ve d�ğer a�le üyeler�, arkadaşlar veya z�yaretç�lerle paylaşılmamalıdır.  
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Yüzeyel t�p T�nea kap�t�s uygun şek�lde tedav� ed�ld�ğ�nde saçlar tekrar çıkar. Tedav� ed�lmemes�
enfeks�yonun saçlı der�de gen�ş alanlara yayılmasına yol açar. Der�n t�p T�nea kap�t�ste hastalanan
bölgelerde saç kökler� harap olup tekrar saç çıkma olasılığı ortadan kalktığı �ç�n tedav�ye en kısa
sürede başlanması özell�kle önem taşımaktadır. 

Türk Dermatoloji Derneği sekreterya@turkdermatoloji.org.tr0312 441 30 63
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T�nea kap�t�s�n seyr� nasıldır ?
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