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ÖZET
Genital herpetik veziküllerle başvuran bir olgunun cinsel istismar yönünden 
değerlendirmesi
Çocuk cinsel istismarı; çocuğun bir yetişkin veya yaşça büyük bir kişi tarafından cinsel uyarı amacıyla kullanılması 

olarak tanımlanmaktadır. Aile içi cinsel ilişkinin (ensest) “özellikle de çocuğa yönelik olanın” tüm inanç 

sistemlerinde ve toplumlarda yasaklanmış olması nedeniyle çocuğun cinsel istismarı, istismarlar içerisinde en 

zor saptanabilendir. Genital herpes, prepubertal dönemde cinsel istismar bulgusu olabileceğinden mutlaka 

değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Yetişkinlerde cinsel yolla bulaş fazla olmasına rağmen özellikle 5 

yaşın altındaki olgularda anogenital herpesin cinsel olmayan yolla da bulaşabildiği bildirilmektedir. Genital 

herpesin olası cinsel olmayan bulaş yolları; otoinokulasyon, alt bezleme sırasında bakım veren erişkinden 

parmak teması ile bulaş, çocukların birbirine elle teması, enfekte nesnelerle bulaş (tabak, çatal, elbise vb.) 

olarak bildirilmektedir. Cinsel istismarı değerlendirmede yardımcı olan kılavuzlar, pediyatrik genital herpes 

olgularının cinsel istismar yönünden nasıl ele alınması gerektiği konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu konuda 

daha fazla kanıta gereksinim vardır. Bu sunumda anogenital herpes nedeniyle acil servise başvuran 2 yaş 3 

aylık bir kız olguda cinsel istismar açısından değerlendirilme süreci sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Cinsel istismar, ensest, genital herpes

ABSTRACT
Assessment for sexual abuse in a case presenting with genital herpes
Child sexual abuse is defined as the use of a child by an adult or a significantly older person for the purpose 

of sexual stimulation. Sexual relations within the family (incest) “particularly involving children” is prohibited 

in all faiths and societies; hence, incestuous child sexual abuse is the form of abuse most difficult to 

determine. Prepubertal genital herpes is a presentation that definitely needs to be assessed as a potential 

indication for sexual abuse. Even though in adults transmission is often by sexual route, it has been pointed 

out that especially in cases below the age of 5 years, anogenital herpes can be transmitted by non-sexual 

mechanisms. As paths for a possible non-sexual transmission of genital herpes, autoinoculation, finger 

contact by an adult changing nappies leading to infection, hand contact between children, or transmission 

via infected objects (plate, fork, garments, etc.) have been reported. Guidelines helping in the assessment 

of sexual abuse are insufficient regarding the question how the issue should be confronted in pediatric 

cases of genital herpes. More evidence is required to solve this problem. In our presentation, we discuss 

the process of assessment for sexual abuse in the case of a girl aged 2 years 3 months presenting to the 

emergency department with anogenital herpes.
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GİRİŞ

Çocuk İstismarı ve İhmali Ulusal Merkezi’nce yapı-
lan tanımlamaya göre cinsel istismar (Cİ) “Bir 

çocuk ve erişkin arasında, erişkinin çocuğu cinsel uya-
rılma amacıyla kullanması ile gerçekleşen temas ya da 
etkileşimdir” (1). Çeşitli çalışmalara göre cinsel istis-
marın yaklaşık %20-25’ ini  ensest  vakalar ı 

oluşturmaktadır (2). Son çalışmalarda üzerinde birleşi-
len tanıma göre ensest; birbiriyle evli olanlar dışındaki 
aile üyeleri arasında sözlü-sözsüz, fiziksel, görsel her-
türlü erotik davranıştır. Dünyanın başka ülkelerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de ensest olaylarının çoğunlu-
ğu gizli kalmaktadır (3). Cinsel istismarı hekim karşısı-
na getiren tablolar karın ağrıları rektal kanama, ata 
biner tarzda düşme öyküsü, kronik yada yineleyen 
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idrar yolu enfeksiyonları yanı sıra, diğer somatik 
yakınmalar, gebelik ve davranış sorunlarıdır. Ayrıca, 
vaginal-rektal kanama ve yabancı cisim, kondiloma 
akuminata, genital herpes, trikomoniasis, gonokokal 
vulvovaginit ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalığı 
olan çocukların da Cİ açısından değerlendirilmeleri 
önem taşımaktadır. Çocuktan alınan öykü her zaman 
en temel tanı aracı olmalıdır (4). Çocuklarda genital 
herpes çok nadirdir. Akut bez bölgesi döküntüsü ve 
vulvar ülserasyon şeklinde bir tablo ortaya çıkabilir 
(5). HSV’nin en sık geçiş şekli, doğum sırasında genital 
enfeksiyonu olan anneden sekresyonların fetusa tema-
sıyla olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde nüfu-
sun %80’inin HSV-1 ile çocuklukta karşılaştığı bildiril-
miştir. Genel populasyonda asemptomatik HSV-1 
enfeksiyonu prevalansındaki artış, yenidoğan döne-
minde orofarinks yoluyla bulaşmanın artmasına yol 
açmıştır (5-7). Genital herpes, prepubertal dönemde 
cinsel istismar bulgusu olabileceğinden mutlaka değer-
lendirilmesi gereken;  değerlendirilirken de HSV-1 
enfeksiyonu prevalansındaki artış ve olası başka bulaş 
yolları nedeni ile çocuğu ve aileyi çocuk psikiyatrisine 
yönlendirirken dikkatli açıklamalarda bulunulması 
gereken önemli bir durumdur. Bu yazıda anogenital 
herpes nedeniyle acil servise başvuran 2 yaş 3 aylık bir 
kız olguda cinsel istismar açısından değerlendirilme 
süreci sunulmuştur.

 OLGU

 Gluteal bölgede ağrılı veziküller, gece boyunca uyu-
yamama yakınmaları ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (DEÜTF)  Pediatri Acil Servisine başvuran 2 
yaş 3 aylık kız çocukta yapılan fizik muayenede herpe-
tik veziküller saptanmış ve cinsel istismar açısından 
değerlendirilmesi amacıyla DEÜTF Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından konsül-
tasyon istenmiştir. Aynı süreçte DEÜTF Dermatoloji 
Anabilim Dalından da konsültasyon istenmiş ve yapı-
lan smear, Tzanck yaymasında herpesle uyumlu viral 
sitopatolojik değişiklikler olarak değerlendirilmiş ve 
antikor tayini ile tiplendirme önerilmiştir. Eş zamanlı 
olarak olgu ve ailesi ile birlikte psikiyatrik değerlendir-
me süreci başlatılmıştır. Olgunun yapılan fizik 

muayenesinde gluteal bölgede saptanan herpetik vezi-
küller dışında herhangi bir istismarı düşündüren bulgu-
ya rastlanmamıştır. Alınan öyküde; olgunun veziküler 
lezyonlarının yaklaşık iki ay önce ortaya çıktığı, zaman-
la arttığı öğrenilmiştir. Ailede kimsede benzer lezyonla-
rın olmadığı, ancak annenin dudağında sık sık uçuk çık-
tığı bilgisi alınmıştır.
 Aile öyküsünde; anne-baba beraber yaşıyor, arala-
rında sorun tariflenmiyordu. Annenin 34 yaşında evha-
nımı, babanın 33 yaşında nakliyeci olduğu; olgunun 5 
ve 7 yaşlarında iki kardeşi olduğu, kardeşleriyle uyum 
sorunu olmadığı öğrenildi. Aile apartmanında yaşadık-
ları; annenin olgunun bakımını kendisinin üstlendiği; 
annenin olmadığı zamanlarda olguya babaannenin 
baktığı bilgileri verildi. Yapılan ilk değerlendirmede cin-
sel yolla bulaşan diğer hastalıkların serolojisi istendi. 
Serolojik değerlendirmede HBsAg, AntiHBcIgM, 
AntiHBctotal, AntiHBs, AntiHCV, HIVAg/Ab, Anti-
Tpallidum IgM ve IgG, Chlamydia Trachomatis IgG ve 
IgM sonuçları negatif olarak saptanmıştır. Aerop geni-
tal sürüntü ve aerop dışkı kültüründe normal flora bak-
terileri üremiştir. HSV serotiplendirmesinde HSV-2IgG 
negatif, HSV-1IgG pozitif, HSV 1+2 IgM sınır değer 
saptanmıştır. 
 Yapılan psikiyatrik görüşmelerde; annenin sözel 
olarak ifade becerilerinin kısıtlı olduğu, çocuğun geli-
şim basamakları ile ilgili detaylı bilgi veremediği, baba-
nın savunmacı bir tutumu olduğu, görüşme esnasında 
öfkeli olduğu dikkat çeken noktalardı.
 Ruhsal durum değerlendirmesinde fizik görünüm 
olarak yaşında gösteren, giyimi ve hijyeni yerinde olan, 
yaşına ve gelişim düzeyine uygun konuşan, mevcut 
duruma ilk tepkiler olarak biraz heyecanlı ve meraklı 
davranan bir kız çocuktu. Anne babadan ayrılmaya 
tepkisi yaşına uygundu ve sosyal iletişimi spontan baş-
latıyordu. Yabancı ortama yaşına uygun araştırma tep-
kisi ile yanıt veriyor ve ebeveynlerden ayrılımı yaşına 
uygun biçimde karşılıyordu. Kendiliğinden sözel ilişki-
ye girebilen olgunun alıcı ve ifade edici dil gelişim 
düzeyi yaşıyla uyumluydu. Konuşma hızı, akıcılığı, rit-
mi ve tonlaması ile ilgili özellik yoktu. İşitmesi olağan 
izlenimi veriyordu. Afektif yanıtları duruma ve koşulla-
ra uygunluk gösterir biçimde ve oldukça zengindi. 
Duygudurumu ılımlı anksiyöz özellikte, bilinci açık, 
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yönelim tam, etkinlik sırasında dikkatini yaşına uygun 
süre sürdürebiliyordu. Bellek ve algılamasında özellik 
yok, zeka yaşında izlenimi veriyor, yargılama ve soyut 
düşünmesi gelişimsel düzeyine uygun olarak değerlen-
dirildi.
 Çocuğun psikomotor gelişimini değerlendirmek 
amacıyla Ankara Gelişim Tarama Envanteri ve Denver II 
Testleri istenmiş (8,9), iki değerlendirmede olgunun 
gelişim düzeyinin yaşıyla uyumlu olduğu belirlenmiş-
tir.
 Psikiyatrik değerlendirme süreci sonrasında olgu-
nun cinsel istismar açısından başka herhangi bir psiki-
yatrik semptom, gelişme geriliği yada fiziksel herhangi 
bir bulgu göstermediği; yapılan serolojik inceleme son-
rası HSV-1 serolojisi pozitif geldiğinden cinsel yolla 
değil de, anneden cinsel olmayan yolla geçen bir viral 
enfeksiyon sonrası herpetik lezyonlarının ortaya çıktığı 
düşünülmüştür.

	 TARTIŞMA

 Genital herpes bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Bu 
enfeksiyona HSV neden olur ve iki tip HSV vardır. En 
sık görülen (toplumun %85’i) HSV-1 enfeksiyonu, 
genital bölge dışındaki deri ve mukozaları tutarken; 
HSV-2 ise genital ve anal bölge mukoza ve derisinde 
hastalık yapar. Ancak %10-20 civarında değişen  oran-
larda bölgeye göre farklı HSV tipiyle enfeksiyon geliş-
mektedir. Eski yıllarda genital enfeksiyonları en çok 
HSV-2 yapmaktaydı. Günümüzde HSV-1 ve HSV-2 
eşit sıklıkla bu tabloyu olusturmaktadır (10,11). Genital 
herpes varlığında özellikle çocuklarda cinsel istismar 
mutlaka akla gelmelidir. Bu durumda olgunun ve ailesi-
nin cinsel istismar açısından psikiyatrik değerlendirme-
sinin yapılması, dermatolojiden durumla ilgili konsül-
tasyon istenmesi, olası diğer cinsel yolla bulaşabilen 
hastalıklar açısından araştırılması gerekmektedir. Bu 
konuda var olan bir algoritma maalesef bulunmamak-
tadır. Cinsel istismar yaş gruplarına göre farklı belirtiler 
göstermekte ve kliniğe başvurular değişik biçimde ola-
bilmektedir. Davranış değişikliği Cİ’nin bir ifade biçi-
midir genellikle özgün stres uyaranlarına özgün yanıt 
verirler. Sıfır-üç yaş arası çocuklarda yeme ve uyku 
bozuklukları, yabancılardan korkma ve yaşına uygun 

olmayan cinsel oyunda bulunma görülebilir. Üç yaş 
çocuklarda bebeksi konuşma, içe çekilme, enürezi, 
enkoprezi, yeme ve uyku bozuklukları, agresyon, 
boyun eğme davranışı, devamlı cinsel oyun ve sık mas-
türbasyon görülebilir (12). Genital herpes 11 yaş altın-
da 1/1000000 gibi bir oranda oldukça nadir görülmek-
tedir. Bu olguların üçte birinde viral investigasyon sap-
tanmamış olup çok az bir kısmında da cinsel yolla bula-
şan diğer hastalıklara rastlanmıştır (13). Yetişkinlerde 
cinsel yolla bulaş fazla olmasına rağmen özellikle 5 
yaşın altındaki olgularda anogenital herpesin cinsel 
olmayan yolla da bulaşabildiği bildirilmektedir.
 Bu konuda yazın yetersiz olup; varolan yazında 
İngiltere’de çocuklarda herpetik lezyon varlığında yapı-
lan incelemelerde HSV-1’e, HSV-2’ye göre daha çok 
rastlandığını belirtilmektedir (14). Bu da cinsel olmayan 
yolla bulaşın daha sık olduğunu göstermektedir (13). 
Genital herpes ile karşılaşıldığında HSV serotiplendir-
mesi yapılması önemlidir. Literatürde genital herpesin 
serotipleri hakkında bilgi azdır. Genital herpes ile baş-
vuran 16 kişinin değerlendirildiği olgu sunumunda 13 
kişi de HSV-1, 1 kişi de hem HSV-1 hem HSV-2, 1 kişi 
de HSV-2 bulunurken 1 kişi de ise viral sitopatoloji 
saptanmamıştır (13). Genital herpesin olası cinsel olma-
yan bulaş yolları; otoinokulasyon, alt bezleme sırasın-
da bakım veren erişkinden parmak teması ile bulaş, 
çocukların birbirine elle teması, enfekte nesnelerle 
bulaş (tabak, çatal,elbise vb.) olarak bildirilmektedir. 
Cinsel yolla bulaşın olabilirliğine dair kanıtlar zayıftır. 
Cinsel yolla bulaş 5 yaşından büyük çocuklarda, geni-
tal lezyon tek olduğunda, HSV-2 izole edildiğinde daha 
çok bildirilmiştir (15).
 Bizim olgumuzda altının hala bezleniyor olması ve 
annenin sık sık uçuk çıkarması, 5 yaşın altında olması 
cinsel olmayan yolla bulaşmış bir enfeksiyonu düşün-
dürmekteydi. HSV serotiplendirilmesi için seroloji 
istenmiş ve HSV-1 saptanmıştır. Aile ve olgu ile yapılan 
görüşmeler ve olgunun gelişim değerlendirilmesi son-
rasında cinsel istismarı düşündüren bulgulara rastlan-
mamış olup olgu duygusal ve fiziksel ihmal ve istismar 
açısından da ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Tüm 
bu veriler göz önünde bulundurulduğunda olguda cin-
sel olmayan yolla bulaşmış genital herpes düşünülmüş-
tür.
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 Anogenital herpesi olan çocuk vakalarda cinsel istis-
mar mutlaka araştırılmalı fakat cinsel istismar sorgula-
nırken dikkatli olunmalı; aynı zamanda küçük bir çocu-
ğun ve ailesinin çocuk psikiyatriye yönlendirilmesi ve 
değerlendirmesi süreçlerinin aile ve çocuk tarafından 
anlamlandırılmasının zorluğu da akılda tutulmalıdır. 
Anogenital herpes cinsel yolla bulaşabildiği gibi; bizim 

vakamızda da görülen diğer nedenlerden kaynaklanı-
yor olabilir.
 Cinsel istismarı değerlendirmede yardımcı olan kıla-
vuzlar, pediyatrik genital herpes olgularının cinsel istis-
mar yönünden nasıl ele alınması gerektiği konusunda 
yetersiz kalmaktadır. Bu konuda daha fazla kanıta 
gereksinim vardır.
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