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ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde dermatoloji polikliniğine başvuran
askerler arasında yüzeyel mantar hastalıklarının sık-
lık ve dağılımını belirlemek amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Girne Askeri Hastanesi Dermatoloji Polikliniği'ne
Şubat-Mayıs 2000 döneminde ardışık olarak başvu-
ran 925 er ve erbaş yüzeyel mantar hastalıkları
açısından sorgulandı ve tam dermatolojik
muayeneleri yapıldı. Yüzeyel mantar hastalıkları
tanısı klinik görünümün yanı sıra potasyum hidroksit
preparasyonundan yararlanılarak konuldu ve bulgu-
lar bir forma kaydedildi. 
Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 925 er ve
erbaşın 185'inde (%20) yüzeyel mantar hastalığı sap-
tanmıştır. Bu 185 olgunun 151'inde dermatofitoz
(%81.6), 32'sinde tinea versikolor (%17.3), 2'sinde de
kandidiyazis (%1.1) belirlendi. 
Sonuç: Askerlik hizmetinde olduğu gibi bireylerin
toplu yaşadığı yerlerde yüzeyel mantar hastalıkların-
daki yüksek görülme oranları, alınacak koruyucu
önlemler ve yapılacak eğitici çalışmalarla azaltılabile-
cek ve ayrıca iş gücü kaybı ile sağlık harcamalarını
da en az düzeye indirecektir.
Anahtar Kelimeler: Yüzeyel Mantar Hastalıkları,
Asker, Kıbrıs, Epidemioloji.

SUMMARY
The Prevalence of Superficial Fungal
Infections Among Soldiers Who Assigned in
The Turkish Republic of Northern Cyprus

Objective: In our study, it was aimed to determine the
frequency and spectrum of superficial fungal infec-
tions among soldiers who were admitted to the der-
matology outpatient clinic in The Turkish Republic of
Northern Cyprus.
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Material and Methods: In the period of February-May
2000, 925 soldiers who were admitted consecutively
to the dermatology outpatient clinic of Girne Military
Hospital of Northern Cyprus Turkish Peace Forces
were assessed for superficial fungal infections by a
complete dermatological examination. The diagnosis
of superficial fungal infections was made by the use
of potassium hydroxide preparations in addition to
clinical appearance (when needed) and the findings
were recorded to a form. 
Results: Among 925 soldiers included the study, the
frequency of superficial fungal infections was found
to be 20% (185 soldiers). Out of 185 cases, 151 had
dermatophytosis (81.6%), 32 had tinea versicolor
(17.3%) and 2 had candidiasis (1.1%). 
Conclusion: The high frequency of superficial fungal
infections in facilities such as military service in which
humans live in crowded populations will be
decreased by preventive measures and educational
studies. Moreover, both loss of working power and
medical expenses will be kept in the least possible
level.
Key Words: Mycoses, Soldier, Cyprus, Epidemiology.

GİRİŞ

Deri hastalıklarının ortaya çıkmasında ırk,yaş,
cins, soyaçekim, kişisel hijyen, kültür düzeyi gibi
kişisel faktörlerin yanı sıra, iklim, coğrafi bölge, kırsal
ya da kentsel alanda yaşama ve meslek gibi çevresel
faktörler de rol oynar (1,2). Herhangi bir meslek
grubunda sık görülen deri hastalıklarının belirlenmesi
o meslekteki sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve
koruyucu hekimlik çalışmalarının yürütülmesinde yol
gösterici olabilir. 

Askerlik, şartları itibariyle meslekler arasında
fevkalade farklı bir yere sahiptir. Askerlerin derma-
tolojik sorunları sivil populasyona göre gerek sıklık,
gerekse de nitelik yönünden farklılıklar göstere-
bilmektedir. Çocukların dermatolojik sorunlarının fark-
lılığı "pediatrik dermatoloji"yi geliştirdiği gibi asker-
lerin sorunlarının farklılıkları da "askeri dermatoloji"yi
ortaya çıkarmıştır. Askerlerde deri hastalıklarının oluş-
maması için gerekli önlemleri belirlemek, oluşan deri
hastalıklarını tedavi etmek ve bu şekilde askerin ken-
disine düşen ve düşebilecek her türlü göreve hazır
olmasına yardımcı olmak askeri dermatolojinin esas
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alanlarıdır (3,4). 
Yüzeyel mantar hastalıkları (YMH) dermatolojik

sorunlar arasında önemli bir yere sahiptir. Türk
toplumunda, yüzeyel mantar hastalığı olan birçok
erkek, hastalığının ilk olarak askerliğini yaparken
başladığını ifade etmektedir. Askerlik süresince içinde
bulunulan koşullar bir ölçüde YMH'nin bulaşmasını ve
yayılmasını kolaylaştırabilir. Biz bu çalışmamızda,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev
yapan er ve erbaşlarda YMH'nin sıklığını belirlemeyi
ve böylece koruyucu önlemlerin yeniden gözden
geçirilmesine dikkat çekmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Girne Askeri
Hastanesi Dermatoloji Polikliniği'ne Şubat-Mayıs 2000
döneminde ardışık olarak başvuran 925 er ve erbaş,
bu dönemde sırayla tabip er olarak görev yapan bizler
tarafından, YMH açısından sorgulandı ve tam derma-
tolojik muayeneleri yapıldı. YMH tanısı klinik
görünümün yanı sıra potasyum hidroksit preparas-
yonundan yararlanılarak konuldu ve YMH saptanan-
ların bulguları bir forma kaydedildi. 

BULGULAR

Şubat-Mayıs 2000 döneminde dermatoloji poli-
kliniğine başvuran, 20-26 yaşlarında (ortalaması
21.4) 925 er ve erbaşın 185'inde (%20) YMH saptan-
mıştır. YMH saptanan olguların 151'inde (%81.6) der-
matofitozlardan en az biri (6 olguda iki ayrı der-
matofitoz mevcut idi), 32'sinde (%17.3) tinea versi-
kolor, 2'sinde (%1.1) de kandidiyazis olduğu belirlen-
di (Tablo-I).

TABLO - I
Yüzeyel Mikozların Gruplara Dağılımı

________________________________________________

HASTALIK OLGU SAYISI %
________________________________________________

Dermatofitozlar 151 81.6
Tinea versikolor 32 17.3
Kandidiyazis 2 1.1
________________________________________________

Toplam 185 100
________________________________________________

Dermatofitozlular arasında tinea pedis %74.8
(113 olgu) ile en yüksek sıklıkta saptanmış olup, onu
%13.9 (21 olgu) ile tinea inguinalis, %6 (9 olgu) ile
tinea korporis, aynı şekilde %6 (9 olgu) ile tinea
unguium ve son olarak da %3.3 (5 olgu) ile tinea
manum takip etmekteydi. Tinea kapitis ile tinea bar-
bae olgusuna rastlanmadı. Dermatofitozlu olgulardan
2'sinde (%1.3) id reaksiyonu saptandı (Tablo-II).
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TABLO - II
Dermatofitozların Dağılımı

________________________________________________

TANI OLGU SAYISI %
________________________________________________

Tinea pedis 113 74.8
Tinea inguinalis 21 13.9
Tinea korporis 9 6.0
Onikomikozis 9 6.0
Tinea manum 5 3.3
Mikst dermatofitoz 6 4.0
________________________________________________

YMH'nin her birinin tüm olgular (925 er ve erbaş)
içerisindeki yüzdelik oranları da ayrıca hesaplanmıştır
(Tablo-III).

TABLO - III
Yüzeyel Mikozların 925 Olgu İçerisindeki Oranları

________________________________________________

HASTALIK OLGU SAYISI %
________________________________________________

Tinea pedis 113 12.2
Tinea versikolor 32 3.5
Tinea inguinalis 21 2.3
Tinea korporis 9 1.0
Onikomikozis 9 1.0
Tinea manum 5 0.5
Kandidiyazis 2 0.2
________________________________________________

TARTIŞMA

YMH genel olarak dermatoloji polikliniklerine
başvuran olgular arasında sıklık bakımından en ön
sırada olan hastalıklardır. Nitekim bu sıklık Yozgat'ta
%13.3, Erzurum'da %12.28, Van'da %14.03,
Elazığ'da %22.94, Göller Bölgesi'nde %19.97,
Erzincan'da ise %12.58 olarak bildirilmiştir (5-10).
Bizim çalışmamız seçme bir populasyonda yapılmış ve
bu oran %20 olarak bulunmuştur. 

Çalışmamızda YMH içinde dermatofitozlar %81.6
oranında saptanmış olup bu oran Elazığ'da %75.15,
Göller Bölgesi'nde %84.12 (Elazığ ve Göller Bölgesi
oranları ilgili kaynak verilerinden tarafımızca hesap-
lanmıştır), Van'da %81.47, Erzincan'da ise %67.8
olarak bildirilmiştir (7-10). 

Saptadığımız dermatofitozlar içerisinde ilk sırada
tinea pedis gelmekte olup tüm poliklinik olgularının
%12.2'sini oluşturmaktadır. Bu oran yerli literatürdeki
diğer çalışmalarda genelde daha düşük olup, Göller
Bölgesi'nde %10.2, Elazığ'da %10.48, Erzurum'da
%4.64, Yozgat'ta %6.73, Amasya'da %7.9, Van'da
%5.5, Erzincan'da %4.63 olarak bulunmuştur (5-11).
Bu durum bizim çalışmamızın askerlerde yapılmış
olmasıyla açıklanabilir. Nitekim Erzincan'daki çalışma
verileri değerlendirildiğinde asker olgular içerisinde
tinea pedis oranı %6.70 iken, sivil olgularda %3.65



KKTC’de Askerlerde Yüzeyel Mikozlar

olduğu görülmektedir (ilgili kaynak verilerinden
tarafımızca hesaplanmıştır) (10).

KKTC'de erkek askerlerde yapılan bir tarama
çalışmasında YMH'nin %17.7 oranında saptandığı
bildirilmiştir. Bizim bulgularımızla paralellik gösteren
bu çalışmada  dermatofitoz etkeni olarak sıklık sırası-
na göre Trichophyton rubrum, Trichophyton menta-
grophytes, Epidermophyton floccosum ve
Microsporum canis belirlendiği bildirilmiştir (12).

Arca ve ark. Erzincan Askeri Hastanesi
Dermatoloji Polikliniği'ne 1997-1999 yıllarında başvu-
ran 3893 asker olgunun 515'inde (% 13.23) YMH
saptandığını bildirmişlerdir (10). KKTC'deki askerlerde
bu oranın daha yüksek olması iklimsel farklılıkla açık-
lanabilir.

Er ve erbaşlarda saptanan bu sıklıklar, YMH'nin
askerlerimizde önemli bir oranda bulunduğunu ortaya
koymaktadır. Nitekim toplumumuzda, yüzeyel mantar
hastalığı olan birçok erkek, hastalığının askerlik döne-
minde ortaya çıktığını dile getirmektedir. Buna neden
olarak da askerlerin günün önemli bir kısmında ayak-
larında kapalı ayakkabılar ile dolaşmaları, sırtlarından
kamuflajları çıkarmamaları, çok sayıda askerin aynı
banyoyu paylaşması ve bir koğuşta kalması, zaman
zaman terlik, bot ve kamuflajlarının karışması gibi
faktörler dile getirilmektedir. Çalışmamızın gerçek-
leştirildiği KKTC, sıcak ve nemli bir iklime sahiptir.
Bununla beraber çalışmamız Şubat-Mayıs aylarında
gerçekleştirilmiştir. Çalışma yaz aylarında yapıldığı
takdirde bu oranlarda artış olabileceği tahmin
edilebilir. 

Anlaşılan odur ki YMH, sağlık ödeneklerinden
önemli ölçüde harcamaya ve belki de bir ölçüde
işgücü kaybına neden olabilmektedir. Askerlik
hizmetinde olduğu gibi bireylerin toplu yaşadığı yer-
lerde yüzeyel mantar hastalıklarındaki yüksek
görülme oranları, alınacak koruyucu önlemler ve
yapılacak eğitici çalışmalarla azaltılabilecek ve ayrıca
iş gücü kaybı ile sağlık harcamalarını da en az düzeye
indirecektir.
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