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Ayak Mantar›
Mantar enfeksiyonlar›na, dermatofit denilen

mikroplar yol aç›yor.  Genellikle vücut yüzeyleri-
ni etkileyen bu mikroplar cilt, t›rnak, genital
bölge ve saçl› deride enfeksiyonlara yol aç›yor.
‹nsandan insana, mantarl› yüzeylerden veya hay-
vanlardan bulaflabiliyor. Mantar, her yafltaki ve
cinsiyetteki insanlar› etkileyen bir hastal›k. Etki-
lenen bölgede kafl›nt›, ciltte k›zar›kl›k, halka
fleklinde yaralar, koyu veya aç›k renkli alanlar
oluflabiliyor. Hastal›¤›n teflhisi esas olarak hasta-
l›kl› bölgenin görünümüne göre konuluyor. Baz›
mantarlar özel bir mavi floresan ›fl›kla karanl›k
odada incelenince parlak bir yans›ma veriyorlar.
Kesin tan› mikroskopla al›nan parçalar›n ince-
lenmesiyle konuluyor. Ciltten al›nan kaz›nt› ayr›-
ca laboratuvara gönderilerek kültürde üremesi
de¤erlendirilebilir. Mantar hastal›¤›n›n en çok
etkiledi¤i bölge ayaklar. Ayakta kafl›nt›, k›zar›k-
l›k, sulanma, su dolu kabarc›klar, normal görü-
nen t›rna¤›n renginde de¤iflme gibi durumlarda
ayak veya t›rnak mantar›ndan flüphelenmek ge-

rekiyor. S›k› ayakkab› giyilmesi, ayaklar›n uzun
süre nemli kalmas›, küçük t›rnak ve cilt yüzeyin-
de oluflan s›yr›klar, ayak mantar›n›n oluflumuna
zemin haz›rlayan etkenler aras›nda. Ayak man-
tar› bulafl›c› bir hastal›k olarak kabul ediliyor.
Direkt temasla geçebildi¤i gibi, mantar hastal›¤›
olan bir kiflinin ayakkab› veya terli¤ini giymekle

de bulaflabiliyor. Havuz
kenarlar›ndaki ›slak ze-
min ya da dufl zemininden
de mantar hastal›¤› kap›-
labiliyor. Bu nedenle, yük-
sek yo¤unlukta mantar
içerebilecek jimnastik sa-
lonlar›, soyunma odalar›,
havuz kenarlar›, hamam
ve dufl gibi yerlerde terlik-
siz veya ayakkab›s›z yere
bas›lmamas› öneriliyor.
Ayaklar›n serin ve kuru
tutulmas›, pamuklu çorap
giyilmesi, aya¤a tam olan
ve t›rnaklara bask› yap-

mayan ayakkab›lar›n giyilmesi ayak mantar›na
karfl› di¤er al›nmas› gereken önlemler aras›nda.
Ayak t›rnaklar›n›n k›sa ve düz kesilmesi gereki-
yor. Dar burunlu, yüksek topuklu ayakkab›lar›n,
özellikle çoraps›z giyilmesi sak›ncal›. Baflkas›n›n
ayakkab› veya terli¤inin giyilmesi de önerilmi-
yor. 

Vajinal Kandida
(Kandida Vajiniti)

Kad›nlar›n yaklafl›k %75'i hayatlar›nda en
az bir kez genital mantar enfeksiyonu geçiri-
yorlar. Mantarlar, genital bölgede normal flart-
larda bulunuyor ve genellikle hiç bir hastal›¤a
yol açmadan sessizce yaflamlar›na devam edi-
yorlar. Ancak, vücut direncinin azald›¤›, hijyen
kurallar›n›n yanl›fl uyguland›¤› durumlarda, ge-
belik sürecinde veya fleker hastalar›nda, man-
tarlar hastal›¤a sebep olabiliyor. Genç bayan-
larda, mantar enfeksiyonlar› genellikle antibi-
yotik kullan›m›n› takiben bafll›yor.  Vajinal
mantar enfeksiyonlar›na yol açan mikroplar›n
bafl›nda “Candida albicans” ad› verilen bir ma-
ya hücresi geliyor. Candida albicans kad›nlar›n
genital bölgesinde normal koflullarda da s›kl›k-
la bulunan bir mantar türü. Bu mantar türünün
flikayetlere neden olacak flekilde vajinada afl›r›
ço¤almas›na kandidiyazis deniliyor. Kad›nlar›n
dörtte üçü hayatlar›nda bir kez, yar›s› da bir-
den fazla vajinal kandida hastal›¤›na yakalan›-
yor. Normal koflullarda vajina etraf›nda sessiz-
ce yaflayan kandida mikrobunun aniden ço¤ala-
rak hastal›¤a yol açmas›n›n alt›nda baz› etken-
ler yat›yor. Genifl etkinlik alan›na sahip (genifl
spektrumlu) antibiyotiklerin kullan›m› ve a¤›z
yoluyla al›nan do¤um kontrol haplar›, vajinal
kandida riskini artt›ran en önemli etkenler. Ha-
milelik, adet dönemi, fleker hastal›¤›, s›k› iç ça-
mafl›rlar, genital bölgenin uzun süre nemli kal-
mas›, HIV virüsü (AIDS) veya vücut ba¤›fl›kl›k
sisteminin bask›lanmas› da vajinal kandida ris-
kini artt›r›yor. Vajinal kandida, cinsel organda

yanma, kafl›nt› ve k›zar›kl›kla bafll›yor. Kafl›nt›-
ya ba¤l› olarak vajen bölgesinde tahrifl ve flifl-
me olabiliyor. Kifli, cinsel iliflki s›ras›nda flid-
detli a¤r› hissedilebiliyor. Hastal›¤›n en önemli
belirtilerinden birisi de vajinal ak›nt›. Vajinal
kandida olan kiflilerde, içerisinde peynirimsi
parçalar içeren beyaz renkli bir ak›nt› görülü-
yor. 

Vajinal kandidan korunman›n en önemli
yollar›ndan birisi, özellikle havalar›n ›s›nd›¤›
yaz günlerinde, s›k› ve sentetik giysileri giy-
mekten kaç›nmak. Nemli ortamlar mantarlar›n
üremesi için daha uygun oldu¤u için, genital
bölgenin y›kand›ktan sonra iyice kurutulmas›
ve pamuklu iç çamafl›r giyilmesi öneriliyor. De-
nize veya havuza girdikten sonra mayo veya di-
¤er ›slak giysilerin hemen de¤ifltirilmesi de va-

jinal kandida’dan korunmak için oldukça
önemli. Vajinal bölgenin sabunla y›kanmas›,
yüksek klor oran›na sahip havuz sular›yla te-
mas edilmesi, hijyenik spreylerin, deodorantla-
r›n veya parfümlü pedlerin kullan›lmas› olduk-
ça sak›ncal›. Bu tür kimyasallar, vajinan›n asit
dengesini bozuyor ve o bölgenin normal mik-
rop yap›s›n› de¤ifltirerek vajinal kandida oluflu-
munu tetikliyor. Genellikle muayene ile kolay-
ca teflhis edilebilen vajinal kandidan›n tedavi-
sinde ilk olarak, e¤er antibiyotik kullan›l›yorsa,
kesilmesi veya de¤ifltirilmesi gerekiyor. Tek
doz kullan›ml›k vajinal fitiller, kremler veya
a¤›zdan al›nan tek dozluk haplar sayesinde va-
jinal kandida ço¤unlukla tedavi edilebiliyor.
Bazen inatç› vakalarda tedavi süresini bir haf-
taya kadar uzatmak gerekebiliyor.
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