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ÖZET
Girifl: Çocuk istismar› ve ihmali dünyada oldu¤u kadar ülkemizde de çok önemli bir
sorundur. Do¤um sonras› depresyona giren annelerin çocuklar›na karfl› istismarda
bulunma olas›l›¤› fazlad›r. Burada annesinde do¤um sonras› depresyon saptanan ve
anne taraf›ndan fiziksel istismara u¤rayan yenido¤an sunulmufltur.
Olgu Sunumu: Onsekiz günlük k›z hasta, vücutta morluk flikayeti ile getirildi. Anne
taraf›ndan verilen anamnezde hastan›n kanapeden düfltü¤ü belirtildi. Prenatal
öyküsünde otuz bir yafl›ndaki annenin yaklafl›k on y›ld›r infertilite tedavisi gördü¤ü
ve invitro fertilizasyon ile gebe kald›¤› ö¤renildi. Muayenesinde; genel durumu orta,
cildi soluk görünümdeydi.  Sol yanakta yayg›n ekimoz, sol göz kapa¤› ödemli, hiperemik,
üst dudakta hemorajik krut, sol servikalde ekimotik alanlar mevcuttu. Ailenin çeliflkili
anamnez vermesi üzerine öykü derinlefltirildi¤inde annenin bebe¤e fiziksel istismar
uygulad›¤›, kanapeden düflmedi¤i annenin bebe¤i yere att›¤› ö¤renildi. Çocuk
istismar› aç›s›ndan ileri tetkikleri yap›ld› ve Sosyal Hizmetler Kurumu'na bilgi verildi.
Kranial tomografisinde; Sa¤ oksipitalde hemoraji, her iki parietalde subaraknoid
kanama saptand›. Göz muayenesinde solda retinal hemoraji görüldü. Yap›lan
de¤erlendirme sonucunda annenin postpartum depresyon bipolar bozukluk tan›s›
ile psikiyatride takibine baflland›. Sosyal Hizmetler Kurumu'nun de¤erlendirmesi
sonucunda bebe¤in anneanne ve dedenin bak›m›na verilmesi kararlaflt›r›ld›. 
Tart›flma: Olgumuz, invitro fertilizasyonla gerçekleflen gebelik sonras› geliflen 
ilk neonatisid vakas› olmas› dolay›s›yla önemlidir. Yenido¤an döneminde çocuk
istismar›n›n nadir görüldü¤ü düflünülse de annede geliflebilecek depresyon
nedeniyle bebeklerin istismara maruz kalabilecekleri unutulmamal›d›r. 
(Güncel Pediatri 2010; 8: 81-5)
Anahtar kelimeler: Çocuk istismar›, do¤um sonras› depresyon, yenido¤an 

SUMMARY
Introduction: Child abuse and neglect is a very important problem in our country as
it also is in the world. There is a high possibility of child abuse by mothers who suffer
depression after birth. Here, a newborn that was physically abused by a mother
diagnosed with depression after birth is presented.
Case Report: An eighteen-day old female patient was brought to our clinic with
complaints of purple spots on the body. Her history given by the mother stated that
the patient had fallen from a couch. The prenatal history of the 31-year-old mother
revealed that the mother received infertility treatment for 10 years and became
pregnant with invitro fertilization. During examination, the general condition of the
patient was modearately serious. Her skin was pale. Widespread ecchymosis on
left cheek, left eye lid edema, hyperemic, hemorrhagic crust on upper lip, ecchymotic
areas on left cervical were present. As a result of conflicting history given by the
family, further questioning revealed that the baby did not fell from a couch but she
was thrown on the floor by the mother. Further examination of the patient related to
a child abuse case was performed and Social Services was informed. Cranial
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Girifl

Çocuk istismar›, karmafl›k nedenleri, trajik sonuçlar›
olan, t›bbi, hukuki, geliflimsel ve psikososyal kapsaml›
ciddi bir sorundur (1). Çocuk istismar› ve ihmali, 
ana-baba ve/veya çocu¤un bak›m›ndan, sa¤l›¤› ve
korunmas›ndan sorumlu kiflilerin giriflti¤i veya
giriflmeyi ihmal etti¤i eylemler sonucunda çocu¤un 
her türlü fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel aç›dan
zarar görmesi, sa¤l›k ve güvenli¤inin tehlikeye 
girmesidir (2,3). Yap›lan çal›flmalarda, anne-babada
ilaç veya alkol ba¤›ml›l›¤›, psikotik sorunlar›n varl›¤›,
istenmeyen gebeliklerden do¤an, gayrimeflru olan,
anne baban›n istedi¤i cinsten olmayan, annenin s›k
aral›klarla gebe kald›¤› çocuklar›n istismar ve ihmale
daha çok u¤rad›¤› saptanm›flt›r (1,3-5). Çocu¤un yafl› ne
kadar küçükse istismar olas›l›¤› o kadar fazlad›r.
Vakalar›n üçte biri alt› ay›n alt›ndaki, üçte biri alt› ay üç
yafl aras›nda, üçte biri üç yafl›ndan büyük çocuklard›r (4,6).

Kad›nlar genellikle çocuklar›n bak›m›ndan birinci
derecede sorumlu oldu¤undan, istismardan, erkeklere
göre daha fazla sorumlu tutulmaktad›rlar. Özellikle
do¤um sonras› dönemde tam aç›klanamayan nedenlerle
depresyona giren annelerin çocuklar›na karfl› istismar
ve ihmalde bulunma olas›l›¤› fazlad›r (5,7-9). Do¤um
sonras› annede geliflen depresyonda, annenin ailesine
karfl› sevgisizli¤i, içe kapan›kl›¤›, yorgunluk, çocuk
bak›m›nda güçlükler, konsantrasyon güçlü¤ü, ajitasyonu
gibi belirtiler olurken, bebe¤ine karfl› z›t duygular
besleyebilir ve istismar-fiziksel fliddet gibi kötü
sonuçlar do¤urabilecek davran›fllarda bulunabilir.

Burada annesinde do¤um sonras› depresyon saptanan
(DSD) ve anne taraf›ndan fiziksel istismara u¤rayan bir
yenido¤an sunulmufltur.

Olgu Sunumu

Onsekiz günlük k›z hasta öksürük, vücutta morluk
flikayeti ile getirildi. Anne taraf›ndan verilen anamnezde
hastan›n kanepeden düfltü¤ü belirtildi. Prenatal

öyküsünde otuz bir yafl›ndaki annenin yaklafl›k on y›ld›r
infertilite tedavisi gördü¤ü ve invitro fertilizasyon (IVF) ile
gebe kald›¤› ö¤renildi. Bebe¤in birinci gebeli¤inden 
bi-  rinci yaflayan olarak d›fl merkezde sezaryanla 3100
gr do¤du¤u ö¤renildi. Fizik muayenesinde; vücut a¤›rl›¤›:
3000gr, kalp tepe at›m›:160/dk, solunum say›s›: 60/dk,
vücut ›s›s›: 36,6°C idi. Genel durumu orta, cildi soluk
görünümdeydi. Sol yanakta yayg›n ekimoz, sol göz
kapa¤›nda ödem ve hiperemi, üst dudakta hemorajik krut
ve sol servikalde ekimotik alanlar mevcuttu (Resim 1).
Her iki hemitoraksta yayg›n ral duyuldu. Di¤er
muayeneleri normaldi. Laboratuvar tetkiklerinde; beyaz
küre:9400/mm3, hemoglobin:11,7 gr/dl, Plt: 253 000/mm3,
PTT:23 sn, PTZ:11,2 sn ve D-dimer:789 ngr/ml (0-253)
olarak bulundu. Kan biyokimyas› normaldi. Akci¤er
grafisinde bilateral infiltrasyonu mevcuttu. 

Ailenin çeliflkili anamnez vermesi üzerine öykü
derinlefltirildi¤inde annenin bebe¤e fiziksel istismar
uygulad›¤›, kanepeden düflmedi¤i annenin bebe¤i yere
att›¤› ö¤renildi. Çocuk istismar› aç›s›ndan ileri tetkikleri
yap›ld› ve Sosyal Hizmetler Kurumu'na bilgi verildi.
Hasta için adli rapor tutuldu. Kranial tomografisinde
(BT); Sol oksipitalde 4,5mm hemoraji, interhemisferik
fissürde ve her iki parietalde subaraknoid kanama 
saptand› (Resim 2). Beyin cerrahisi bölümü ile takip
edilerek deksametazon ve fenobarbital tedavisi
baflland›. ‹zleminde hastan›n konvulsiyonu olmad›.

Göz muayenesinde solda retinal hemoraji görüldü. Göz
Hastal›klar› bölümü taraf›ndan izleme al›nd›. Hastaya pnö-
monisi için antibiyotik tedavisi 14 gün verildi. Annenin
yap›lan de¤erlendirilmesi sonucunda postpartum
depresyon ve bipolar bozukluk tan›s› ile psikiyatride 
takibine baflland›. Hastan›n yat›fl›n›n 25’inci gününde
tekrarlanan BT’de subaraknoid kanamas›n›n resorbe
oldu¤u ancak subdural efüzyon geliflti¤i görüldü (Resim 3).
‹zlemde efüzyon geriledi. Göz muayenesinde retinal
hemorajisinin resorbe oldu¤u tespit edildi. Sosyal
Hizmetler Kurumu'nun de¤erlendirmesi sonucunda
bebe¤in anneanne ve dedenin bak›m›na verilmesi 
kararlaflt›r›ld›. Kontrollere gelen hastan›n izleminde
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tomography revealed hemorrhage on the right occipital region and subarachnoid bleeding on both parietal regions.
During eye examination, on the retina, hemorrhage was observed. The mother was diagnosed as postpartum depression
and bipolar disorder and she was admitted in the psychiatry clinic. As a result of the Social Services’ evaluation, the
baby’s custody was given to the grandparents.
Conclusion: Being the first neonaticide case developed after invitro fertilization makes this case important. Even though
child abuse during infancy period is thought to be rare, because of postpartum depression, it should not be forgotten
that babies may be exposed to abuse. (Journal of Current Pediatrics 2010; 8: 81-5)
Key words: Child abuse, postpartum depression, newborn



geliflimsel olarak bir problem olmad›¤› görüldü. Hasta
sosyal hizmetlerin aral›kl› kontrolleri ile halen
anneanne ve dedenin yan›nda kalmaktad›r.

Tart›flma

Çocuk istismar› ve ihmali dünyada oldu¤u kadar
ülkemizde de çok önemli bir sorundur. T›p literatüründe
ilk kez 1946’da Caffey ad›ndaki bir radyolog taraf›ndan
subdural hematomla birlikte uzun kemiklerde k›r›klar›
olan çocuklarda tan›mlanm›flt›r (1,3). Amerika Birleflik
Devletleri’nde 1993’te yap›lan bir çal›flman›n verilerine
göre çocuklar›n yaklafl›k %1’i istismar, %1,5’i ihmale
u¤ramaktad›r (2,4). Toplumlarda çocuklara karfl› 
uygulanan fliddet ve ihmal büyük ölçüde gizli

kald›¤›ndan dolay› insidans tam olarak bilinmemektedir (3).
Bununla beraber son y›llarda istismar ve ihmal
vakalar›nda aflamal› bir art›fl gözlenmektedir. Bunun
nedeni istismar ve ihmale u¤rayan çocuk say›s›
ve/veya bildirilen vaka oran›ndaki art›flt›r (1). Türkiye’de
de çocuk istismar› ve ihmali çok önemli bir sa¤l›k
sorunu olmas›na karfl›n sa¤l›k alan›nda ve kamuoyunda
yeterince ele al›nmamaktad›r.

Hekimlerin çocuk istismar›n› tan›malar› istismar›n
mortalite ve morbiditesini azaltmakla kalmay›p, ayn›
zamanda etkili korunma olana¤› yaratacakt›r. ‹stismara
u¤rayan çocuklar iyi bir de¤erlendirme yap›lmadan
evlerine geri gönderildiklerinde, ilerleyen dönemde
%5-10’unun öldürüldü¤ü, %35-50’sinin ise ciddi olarak
hasara u¤rat›ld›¤› gözlenmifltir (1,4).

Yap›lan çal›flmalarda istismar riskini artt›ran baz›
etmenler oldu¤u saptanm›flt›r. Bunlar; ebeveynin özellikle
anne yafl›n›n küçük olmas›, düflük sosyoekonomik
düzey, e¤itim yetersizli¤i, anne-babada psikolojik
bozukluk, madde ba¤›ml›l›¤›, evlilik ve iflle ilgili sorunlar,
çocu¤un anne ve babas›n›n olmamas›, istenmeyen
gebelik, gayrimeflru çocuk, çocu¤un fiziksel veya 
mental hastal›¤›n›n bulunmas›d›r. Bizim hastam›zda da
annede do¤um sonras› ortaya ç›kan depresyon,
çocu¤a karfl› istismar oluflmas›na neden olmufltur. 

Do¤um sonras› depresyon, genellikle do¤umdan
sonraki ilk 3 ay içinde bafllar (10). Etiyolojisi kesin
olarak bilinmemektedir. H›zl› fizyolojik de¤iflikliklerin,
hormonal dalgalanmalar›n, stresin rolü olabilece¤i
düflünülmektedir. Ancak hangi etmenlerin daha fazla
neden oldu¤u aç›k de¤ildir (8,11). Bununla birlikte baz›
risk etmenlerini tafl›yan kad›nlarda DSD’nin daha s›k
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Resim 1. Hastan›n görünümü: Sol yanakta ekimozlar› mevcut

Resim 2. Kranial BT’de oksipitalde hemoraji, interhemisferik 
fissürde ve her iki parietalde subaraknoid kanama görülmektedir

Resim 3. Kranial BT’de solda parietalde ve oksipitalde subdural
efüzyon görülmektedir



görüldü¤ü bilinmektedir (8,10). Kad›n›n ya da eflinin
iflsizli¤i, genç yafl, anneye sosyal deste¤in yetersiz
olmas›, evlilikle ilgili sorunlar, planlanmam›fl gebelikler,
multiparite, daha önceki gebeliklerde depresyon 
geçirilmesi, kay›pla sonlanan gebelik ve do¤um deneyimleri
bu etmenlerden baz›lar›d›r (5,7-10,12). Bizim olgumuzda
annenin daha önceden geçirilmifl depresyon öyküsü
yoktu. On y›ld›r çocuk sahibi olmak için u¤rafl›lm›fl IVF
yöntemi ile elde edilmifl, istenilen gebelik olarak
düflünülmekteydi. Do¤um sonras› geliflen depresyon
nedeniyle bebe¤e karfl› fliddet uygulam›flt›. Gaynes ve
ark.’n›n yapm›fl oldu¤u bir çal›flmada DSD prevalans›n›
%19,2 bulmufllard›r (13). Baflka bir çal›flmada ise bu
oran %5-20 olarak saptanm›flt›r (14). Türkiye’de Salg›n
ve ark.’n›n yapm›fl oldu¤u bir çal›flmada da oran ayn›
flekilde %19 bulunmufltur (15). Nur ve ark. DSD oran›n›
%28 olarak bulmufltur (7). Bu¤dayc› ve ark.’n›n yapt›¤›
baflka bir çal›flmada ise bu oran %42 gibi yüksek 
bulunmufltur (16). 

‹nvitro fertilizasyon sonras› edinilen bebekler ve
anneleri aras›ndaki iliflki ile ilgili az say›da yay›n 
bulunmaktad›r. ‹n vitro fertilizasyon ile gebe kalan anneler
ve bebekleri aras›ndaki iliflkinin kalitesi ve psikososyal
adaptasyonu araflt›ran bir çal›flmada bu annelerin kontrol
grubundaki anneler ile aralar›nda anksiyete, postnatal
depresyon, efllerin deste¤i, psikolojik destek birimlerinin
kullan›m› bak›m›ndan önemli farkl›l›k görülmemifl; ancak
öz-de¤erlilik ve annelik bak›m›ndan öz-yeterlilikleri düflük
saptanm›flt›r (17).

Do¤um sonras› depresyon, risklere duyarl› süt
çocuklu¤u dönemine getirdi¤i yük, anne-bebek iliflkisini
olumsuz yönde etkilemesi ve uzun dönemde yaratt›¤›
ciddi sonuçlar› nedeniyle önemlidir (18). Do¤um sonras›
depresyonun emzirme ve çocuk geliflimi üzerine 
olumsuz etkileri bilinmektedir (14). Yap›lan çal›flmalarda
DSD geliflen annelerin bebeklerine ba¤lanmas›nda
azalma oldu¤u görülmüfltür (18).

Yenido¤an döneminde çocuk istismar›n›n nadir
görüldü¤ü düflünülse de DSD geliflen annelerde 
çocuklar›na karfl› z›t duygular beslemeleri, emzirmek
istememeleri, onlara zarar vermek istemeleri gibi
duygular geliflebilmektedir (9,19). Çeflitli yay›nlarda
DSD’nin annenin çocu¤un hayat›n› sonland›rmas›na
kadar gidebilecek sonuçlar do¤urdu¤u saptanm›flt›r
(11,20,21).

Yurt d›fl›nda annede DSD geliflmesi nedeni ile
yenido¤an döneminde istismara, fliddete u¤rayan pek
çok çocuk oldu¤unun bildirildi¤i çeflitli çal›flmalar 
mevcuttur (11,20,22). 

Türkiye’de ise ilk yay›nlanan neonatisid olgusu Tunç
ve ark. taraf›ndan yak›n zamanda bildirilmifltir (23).
Bildirilen olguda annenin gebelik öncesi psikotik
depresyon tan›s› mevcut olup, do¤um sonras› mevcut

depresyon nedeniyle neonatisid girifliminde bulundu¤u
belirtilmifltir (23).   

Bizim olgumuzda anne, gebelik öncesinde sa¤l›kl›
olup, ‹VF ile çocuk sahibi olma yöntemine baflvurmufl ve
do¤um sonras› geliflen depresyon nedeniyle neonatisid
girifliminde bulunmufltur. Ülkemizde depresyon sonras›
geliflti¤i bildirilen ikinci neonatisid ve IVF sonras› geliflen
ilk neonatisid vakas› olmas› dolay›s› ile önemlidir. 

Travma ile gelen bir bebekte; olay› aç›klayacak
uygun bir öykünün olmamas›, ebeveynlerin çeliflkili
anamnez vermeleri, morarma, yan›k, laserasyon ve
›s›r›klar›n olmas› gibi durumlarda istismardan flüphelenip
aileden al›nan öykünün derinlefltirilip buna yönelik
incelemelerin yap›lmas› gerekti¤ini düflünmekteyiz.
Yenido¤an döneminde de annede geliflebilecek DSD
nedeniyle bebeklerin istismara maruz kalabilecekleri
unutulmamal›d›r.
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