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Ingrown Toenails: Treatment Approach in General Practice
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Öz
Amaç/Yöntem: Çalýþmamýzýn birinci
aþamasýnda, farklý tedavi kurumlarýnda uygulanan
tedavi metodlarýnýn baþarýsýný analiz etmek amacýyla,
31 týrnak batmasý olgusunda uygulanan tedavi ve
elde edilen baþarý analiz edildi. Çalýþmamýzýn ikinci
aþamasýnda, hekimlerimizin týrnak batmasý
konusundaki bilgi ve tutumlarýný öðrenmek
amacýyla, dört farklý ilde yer alan 63 pratisyen
hekim arasýnda bir anket yapýldý.
Bulgular: Baþarý oranýnýn;konservatif tedaviyle
düþük (%43), cerrahi tedaviyle yüksek (%82)
olduðu saptandý. Pratisyen hekimlerin, olgularýn
önemli kýsmýný sevk ettikleri, tedavide ilk olarak
konservatif yöntemleri tercih ettikleri, ancak cerrahi
yöntemleri nadiren uyguladýklarý görüldü.
Hekimlerin çoðu (%60) tedaviyi zorlaþtýran en
önemli etkenin kendi bilgi ve deneyim eksikliði
olduðunu belirtmiþlerdir.
Sonuç: Konservatif tedavinin baþarýsý için tüm
tedavi seçeneklerinin kullanýlmasý gerekli olduðu
gibi, hasta uyumu ve izleminin iyi yapýlmasý þarttýr.
Tedaviye dirençli ve nüks olgularýnda ise cerrahi
tedavi uygulamaktan çekinmemelidir. Ayrýca, týp
fakültesi eðitimi sýrasýnda ve mezuniyet sonrasý
eðitim kurslarý içerisinde týrnak batmasýnýn özellikle
cerrahi tedavisi ile ilgili bilgiye yer verilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Týrnak batmasý, tedavi,
pratisyen hekim.

Abstract
Aim/Method: In the first stage of this study, 31
cases with ingrowing toenails were investigated in
order to analyze the success of treatment modalities
used in different treatment facilities. In the second
stage, a questionnaire was applied in four different
provinces to 63 general practitioners to analyze
their knowledge and attitude on this topic.
Results: The success rate was low (43%) with
conservative and high (82%) with surgical
treatment. It was seen that practitioners referred a
significant number of their patients to other clinics,
preferred conservative treatment as the first step
and rarely used surgical methods. Most physicians
(60%) stated that the lack of their own knowledge
and experience was the most important factor
which made the treatment more difficult.
Conclusions: For the success of conservative
treatment, as it is obligatory that all treatment
options are applied, patient compliance and followup is also a must. Surgery should not be avoided if
the patient shows resistance to treatment or if there
are recurrences. Furthermore, information especially
about the surgical treatment of ingrown toenails
should be included in the curriculums of medical
schools and post-graduate education programs..
Key Words: Ingrown toenails, treatment,
general practitioner.

Giriþ
Týrnak batmasýnda çok çeþitli tedavi
yöntemleri vardýr, ancak kullanýlan tedavi
yöntemlerinin baþarýsý deðiþkendir (%0-86)
(1). Ayrýca, pratisyen hekimlerin bu konudaki
bilgi düzeyini ve tutumlarýný ortaya koyan bir
çalýþmaya rastlamadýk. Buna göre çalýþmamýzýn
amaçlarý, farklý basamaklardaki tedavi
kurumlarýnda uygulanan yöntemlerin
baþarýsýný analiz etmek ve pratisyen
hekimlerinin týrnak batmasý konusundaki bilgi
düzeylerini ve tutumlarýný ortaya koymaktý.

Anabilim Dalý’na baþvuran 22 hastanýn ayak
baþparmaklarýndaki týrnak batmasý incelendi.
11 kadýn ve 20 erkekten oluþan olgularýn
tümü unilateraldi ve yaþ ortalamasý 35.3 16
yaþ (16-80 arasý) olarak hesaplandý. Hastalýðýn
þiddetine göre olgular evrelendirildi (2).
Enflamasyonun olduðu evre-1 olgularý (n=7),
ile abse oluþumunun görüldüðü evre-2
olgularýnda (n=7) konservatif tedavi ve
koruyucu önlemler uygulandý (medikal tedavi,
rahat ayakkabý giyimi, ayak temizliði, týrnak
köþesinin altýna pamuk sýkýþtýrýlmasý vs.).
Pyojenik granulom ve lateral kenar hipertrofisi
olan evre- 3 ile nüks olgularýnda (n=17)
cerrahi tedavi uygulandý (digital blok anestizisi
altýnda parsiyel týrnak exizyonu+germinal
matrix rezeksiyonu, (Resim 1-4). Çalýþmamýzýn
ikinci aþamasýnda batý ve doðuda yer alan
dört farklý ildeki (Isparta, Denizli, Gaziantep
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Resim 1. Digital blok anestezisinin yapýlýþý

Resim 2. Turnike uygulanýþý ve parsiel insizyon

Resim 3. Parsiel týrnak eksizyonunun yapýlýþý

Resim 4. Germinal matriksin parsiel küretajý

ve K. Maraþ) 63 pratisyen hekim arasýnda bir
anket yapýlarak, hekimlerin týrnak batmasý
konusundaki bilgi ve tutumlarý sorgulandý
(Tablo 1). 25 bayan ve 38 erkekten oluþan
hekimlerin yaþ ortalamasý 32 yaþ olup,
ortalama hizmet süreleri 8.2 4.4 yýl (2-18
arasý) idi. Veriler deðerlendirilmesinde "SPSS
8.0 for Windows" istatistik paketi kullanýlarak,
Pearson Korelasyon Testi uygulandý. Resim (14).
Bulgular
Konservatif tedavi ile olgularýn altýsýnda
tam iyileþme, ikisinin yakýnmalarýnda azalma
ve iki olguda nüks görüldü. Dört hasta
kontrollere gelmedi. Cerrahi tedavinin
uygulandýðý olgularýn 14'ünde tam iyileþme
(%82) ve iki olguda nüks görüldü. Bir hasta
kontrollere gelmedi. Yapýlan anket sonucunda
(Tablo 1); pratisyen hekimlerinin týrnak
batmasý ile az karþýlaþtýklarý, olgularýn önemli

kýsmýný sevk ettikleri, ilk olarak daha çok
konservatif tedaviyi tercih ettikleri saptandý.
Buna karþýn, hekimlerin konservatif tedavi ve
koruyucu önlemlerin tümünden
yararlanmadýklarý gözlendi. Hekimlerin
yalnýzca %16'sý soru anketindeki dört
konservatif tedavi ve koruyucu önlemlerin
hepsini kullandýðýný belirtti. Medikal tedavi
kullanýmý en yaygýn iken, ayak bakýmý ve
batan týrnak kenarý altýna günlük pamuk/gazlý
bez sýkýþtýrýlmasýnýn düþük oranda kullanýldýðý
saptandý. Bunun yanýnda, tüm týrnak çekimi
dýþýndaki cerrahi yöntemlerinin nadiren
uygulandýðý görüldü. Hizmet süresi arttýkça
hekimlerin daha çok cerrahi yöntem ve tedavi
seçeneði kullandýklarý saptandý (sýrasýyla
c=0.241, p=0.059-trend, c=0.292,
p=0.021). Buna paralel olarak, hizmet süresi
uzadýkça hekimler arasýnda bu konu hakkýnda
eðitim almak isteyenlerin oraný azalýyordu
(c=0.348, p=0.006). Cerrahi yöntemleri daha
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Tablo 1. Týrnak batmasý soru anketi ve verilen yanýt oranlarýn daðýlýmý
Týrnak batmasý ile ilgili ne sýklýkla karþýlaþýyorsunuz?
Haftada 0-1 hasta (%84),
Haftada 2-4 hasta (%11),
Haftada 5-9 hasta (%5),
Haftada >10 hasta (%0).
Týrnak batmasýndaki tedavi yaklaþýmýnýz nedir?
Hepsini tedavi ediyorum (%24),
Çoðunu tedavi ediyorum, nadiren sevk ediyorum (%24),
Nadiren tedavi ediyorum, çoðunu sevk ediyorum (%50),
Hepsini sevk ediyorum (%2).
Týrnak batmasýndaki ilk tedavi tercihiniz nedir?
Hepsini ilk önce konservatif tedavi ediyorum (%48),
Çoðuna önce konservatif tedavi, yalnýzca ilerlemiþ ve nüks olgularýnda cerrahi uygularým (%33),
Yaklaþýk yarýsýnda konservatif tedavi, yarýsýnda cerrahi tedavi uygularým (%3),
Konservatif tedaviyi nadiren uygularým, çoðu olguda cerrahiyi tercih ederim (%16).
Hangi tedavi yöntemleri kullanýyorsunuz (uyguladýðýnýz tüm seçenekleri iþaretleyiniz!)
Koruyucu önlemler (düzgün týrnak kesimi, uygun ayakkabý giyimi...) (%75),
Günlük ýlýk sabunlu suyla ayak bakýmý (%38),
Analjezik, Antibiyotik ile medikal tedavi (%86),
Batan týrnak kenarý altýna günlük pamuk/gazlý bez sýkýþtýrýlmasý (%33),
Tüm týrnak çekimi (%56),
Parsiyel týrnak çekimi (%16),
Týrnak yataðýn eksize edilmesi (%9),
Týrnak yataðýnýn fenolizasyonu/koterizasyonu (%5).
Týrnak batmasý olan hastalarý daha iyi tedavi etmek ve sevk oranýný düþürmek için, ....
.... mutlaka ilave eðitime ihtiyacým var (%14),
.... konunun tümü hakkýnda ilave eðitim almak isterim (%27),
.... yalnýzca cerrahi tedavi konusunda ilave eðitim almak isterim (%40),
.... eðitime ihtiyacým yok, kendimi yeterli görüyorum (%19).
Saðlýk Ocaðý koþullarýnda tedaviyi zorlaþtýran.en önemli etken nedir?
Hekime baðlý etmenler (bilgi ve deneyim eksikliði...) (%60),
Hastaya baðlý faktörler (parasýzlýk, tedaviyi kabul etmemek, tedaviye uymamak, kontrole gelmemek)
(%35),
Saðlýk Ocaðý koþullarýna baðlý etmenler (mekan ve donaným eksikliði...) (%5).

az kullanan hekimler ile hastalarý daha çok
sevk eden hekimler, eðitime daha çok
gereksinim duyduklarýný belirttiler (sýrasýyla
c=0.333, p=0.008; c=-0.673, p=0.000).
Hekimlerin çoðu (%60) tedaviyi zorlaþtýran en
önemli etkenin kendi bilgi ve deneyim
eksikliði olduðunu belirtmiþlerdir.
Tartýþma
Konservatif tedavi, hastalýðýn erken
evrelerinde uygulandýðý halde baþarý oraný
daha düþük (%43) olarak saptandý. Buna
sebep olarak tedaviye devam etmeyen
olgularýn çoðunun bu grupta yer almasý ve
anketimizde görüldüðü gibi, konservatif
tedavi ve koruyucu önlemlerin hepsinin
kullanýlmamasý gösterilebilir.Konuyla ilgili bir
çalýþmada konservatif tedavi ile nüks oranýnýn
oldukça yüksek (%30-62) olduðu belirtilmiþtir

(3).

Kaybolan olgu sayýsý ve baþarý oraný
dikkate alýndýðýnda, tedavinin baþarýsý için,tüm
tedavi seçeneklerinin kullanýlmasý, hasta
uyumu ve takibinin iyi yapýlmasý þarttýr.
Literatürde týrnak batmasýnýn cerrahi
tedavisinde çeþitli yöntemler tanýmlanmýþtýr (110) total ya da parsiyel týrnak çekimi, lateral
wedge rezeksiyonu, týrnak yataðýnýn;cerrahi
rezeksiyon, laserle yatak plastisi, kriyoterapi,
týrnak matrix koterizasyonu, fenolizasyon gibi
çeþitli yöntemlerle rezeksionu /ablasyonudur.
Uygulanacak yöntem ne olursa olsun, basit,
ucuz, kolay uygulanabilir, normal aktiviteye
dönüþ süresi kýsa, tedaviye yanýt oraný yüksek
ve nüks oraný düþük olmalýdýr. Cerrahi
yöntemler daha ileri evrelerde (evre 2 ve 3)
uygulandýklarý halde (4,5) baþarý oranlarýnýn
yüksek olduðu gösterilmiþtir (1, 7).
Uyguladýðýmýz cerrahi yöntem ile baþarý
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oranýmýz %82 olup, literatürle uyumluydu.
Anketimizle uyumlu olarak, serimizdeki
saðlýk ocaðýndan sevk oraný yüksekti (%44).
Yüksek sevk oraný, bu konuda eðitime
gereksinim duyan hekimler arasýnda daha
yaygýndý (p=0.000). Ek eðitimin gereksinimi
kanýtlayan etmenlerden biri de, hekimlerin
tedaviyi engelleyen en önemli unsur olarak,
kendi bilgi ve deneyim eksikliðini
göstermeleridir. Hekimlerde özellikle cerrahi
uygulamalar konusunda bilgi eksikliði
bulunmaktadýr. Yeni mezun hekimlerin,
beklentilerin aksine, daha çok eðitime
gereksinim duyduklarý, daha yaþlý hekimlerin
ise zamanla deneyimlerini artýrarak, tedavi
konusunda daha yeterli hale geldikleri
anlaþýldý.
Sonuçlar
Konservatif tedavinin baþarýsý için tüm
tedavi seçenekleri kullanýlmalý, hasta tedaviye
uyumlu olmalý ve takibi iyi yapýlmalýdýr.
Konservatif tedaviye dirençli ve nüks
olgularýnda cerrahi tedavi uygulamaktan
çekinilmemelidir. Uyguladýðýmýz cerrahi teknik
etkili, basit bir yöntemdir ve birinci basamakta
uygulanabilir. Pratisyen hekimlerinin týrnak
batmasý konusunda bilgi ve deneyimlerinin
yetersiz ve sevk oranýnýn yüksek (%44)
olduðu saptandý. Bu konuda Týp fakültesi
eðitimi sýrasýnda ve mezuniyet sonrasý eðitim
kurslarý içerisinde týrnak batmasýnýn özellikle
cerrahi tedavisi ile ilgili bilgiye yer verilmelidir.
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