
Dövülmüş çocuk sendromu (battered child syndrome;BCS)

Ailesel faktörler Sosyoekonomik düzeyi düşük aileler
İşsizlik
Göçmen aileler
Eşlerarası geçimsizlik
Üvey baba/anne
Parçalanmış aileler
İstenmeyen gebelik çocuğu

Çocuğa özgü nitelikler 0-3 yaş (kaçamaz)
Bakımsız ve çelimsiz

Baş-boyun lezyonları Kulaklar, yanaklar ve dudaklarda ekimozlar (çok sık)
Üst dudakta içyüz yırtığı ve frenulum kopması 
Dişeti-mukoza sınırında parçalanma
Boyun ve ensede parmak izi ekimozları
Saçlı deri ve alın derisinde ekimozlar
Kafatası çatlakları ve kırıkları

Santral sinir sistemi 
lezyonları

Subdural hematom (patognomonik, 1. ölüm nedeni)*
Contusio cerebri
Kortekste küçük ve yama biçimindeki kanamalar 
Sekel: epilepsi

Göz lezyonları Göz kapakları ekimozları
Optik sinir lezyonları
Retina dekolmanı
Lens deplasmanı
Retinal/subkonjunktival/subhiyaloid kanamalar

İskelet sistemi 
lezyonları

Göğüs ve ekstremite derisinde ekimozlar
Koltukaltı çukurlarında simetrik ekimozlar
Kostaların arka kısımlarında kompresyon kırıkları 
Kollarda ve bacaklarda bilateral ekimozlar
Diz ve dirsek epifizlerinde ayrılma (patognomonik)
Epifiz köşelerinde kopmalar (çok sık)
Çok güçlü tartaklanmalarda metafiz parçalanması
Periost sıyrılması ve yırtılması sonucu hematom
Diafiz kırıkları (değişik yaşlarda kallus saptanması)

Batın lezyonları Gövde ekimozları
Organ zararları (2. ölüm nedeni)
Karaciğer yırtılması (intraperitoneal kanama) 
Bağırsak yırtılması
Mezenter kopması 

Yanıklar Sigara yanıkları (bu sendroma özgüdür) ve sikatrisleri
Altını ıslatan çocukların cezalandırılması (sıcak soba üzerine ya da kaynar 
suya oturtmak, sıcak maşa ile yakmak)

Isırık izleri Ebeveyn ya da bakıcı 
Kardeşler ya da başka çocuklar

(*)Holbourn teorisi: subdural hematomlar köprüleşen venlerde ani rotasyon hareketine bağlı 
gerileme kopmaları sonucudur. Bu tür gerilme kopmaları omuzlarından tutularak şiddetle ve arka 
arkaya sarsılan çocuklardaki subdural köprüleşen venlerde ortaya çıkar. Ayrıca beynin maksimum 
rotasyon hareketi sırasında yüzey venlerinin gerilmesiyle longitudinal sinüsün bükülmesi de subdural 
hematom nedeni olabilmektedir.
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hematom nedeni olabilmektedir.

DÇS kuşkusu uyandıran faktörler:
1- Ailenin verdiği anamnezdeki farklılık ve çelişkiler,
2- Tedavi için gecikilmiş başvuru,
3- Anamnez ile lezyonların bağdaşmaması,
4- Değişik yaşlardaki yumuşak doku lezyonları(şişmiş üst dudak, yırtık frenulum, değişik renklerde 
ekimozlar, ısırık izleri, alışılmamış yanıklar),
5-Değişik yaşlarda kemik kırıkları,
6- Değişik olaylarda farklı sağlık kuruluşlarına başvurulmuş olması,
7- Aile durumu (istenmeyen gebelik, parçalanmış aile, işsizlik, anti-sosyal davranışlar, alkol ve toksik 
madde bağımlılığı).

Hırpalanmış çocuk sendromu (whiplash-shaken infant syndrome; SIS)

0-4 yaş Çocukların kollarından ya da omuzlarından tutularak hızla sarsılması/sallanması

3 tipik lezyon İntrakaniyal kanama (subdural)o

İntraoküler (retinal)kanamao

Uzun kemiklerin epifiz kıkırdaklarında ayrılmalaro

Dış inceleme Vücut yüzeylerinin incelenmesinde bulgu yok

CT 
incelemesi lokalize akut subdural hematomo

serebral kontüzyono

Parieto-oksipital bölgede ve hemisferler arasında

Göz 
incelemesi

Pupilla dilatasyonuyla yapılan retina incelemelerinde ortaları solmaya başlamış küçük 
kanama odakları varlığı
Makula ile vitrede görülen organizasyonlara bağlı görme bozuklukları
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