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G I R I S

Hymen, vagina'mn vestibulum vaginae'ye açıldığı yerde bulunan ve 

tam kapalı olmayan perde şeklinde bir mukoza katlantısıdı r. Bu oluşum 

yüzyıllardan beri gerek tıp ilmi ile uğraşan kişilerin, gerekse toplumun 

ilgisini çekmiştir. Günümüzde yine sosyal yönden pekçok ülkede önemini ay

nı derecede korumaktadır. Buna bağlı olarak adli tıp, anatomi, pediatri, 

jinekoloji gibi çeşitli tıp dallarım yakından ilgilendirmektedir.

Anatomi kitaplarında hymen morfolojisi ile ilgili çeşitli bilgiler 

mevcuttur. A y m  şekilde adli tıp ve jinekoloji kitaplarında da hymen tip

lerini ve muayene tekniklerini anlatan bölümler vardır. Bununla beraber 

çeşitli araştırıcılar adli tıp incelemeleri sırasında hymen'in tarifinde 

zaman zaman güçlük çekildiğini ve ilgili kişilerin kesin olmayan tanımlar

la bu yapının morfolojisini açıkladıklarım bildirmektedirler (13). Çe

şitli yazarlara göre prepubertal, pubertal ve postpubertal dönemlerdeki 

hormonal değişikliklere paralel olarak vulva'da, dolayısıyla hymen morfo

lojisinde değişiklikler gözlenir (6,13,41).

Bugüne kadar hymen'in mevcudiyeti ile ilgili veya çeşitli şüpheler

le kliniklere gelen adli vakalarda anatomik yönden araştırmalar yapılmış- 

tır. Bu incelemeler daha çok anormal hymen tiplerinin gözlenmesi veya 

postpubertal dönemdeki morfolojisi ile ilgilidir. Son yıllarda çocukla

rın maruz kaldığı tecavüz olayları nedeniyle özellikle gelişmiş ülkeler

de hymen üzerindeki çalışmalar artmaya başlamıştır. Konu ile ilgili olarak
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Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyalet hastanelerinde doğum raporla

rına hymen'in morfolojisi ile ilgili bilgiler konulmaya başlanmıştır (26). 

Normal populasyonda prepubertal dönem hymen morfolojisini konu alan ça

lışmalara fazla rastlanmamıştır.

Yukarıdaki görüşlerin ışığı altında prepubertal dönemdeki hymen'in 

morfolojik çeşitliliğine yönelik bir araştırmanın hymen'in yapı ve var

yasyonlarının tarif edilmesine yardımcı olabileceği düşünülmüş ve bu ça- 

11 şma yapı İmiştır.



G E N E L  B İ L G İ L E R

Hymen, Yunan mitolojisinde düğünlere önderlik eden Tanrı, düğün zi

yafeti Tanrı’sı olarak kabul edilir. Yunanca kökenli bir kelimedir ve per

de anlamına gelir (22,28). Ostium vaginae'de yer alan bu oluşum tam kapa

lı olmayan bir perde şeklindedir.

Embryo'nun genetik cinsiyeti döllenme sırasında belirlenir. Her 

iki cinste de genital sistem gelişmesinin erken dönemi birbirinin aynıdır. 

Bu dönem, gelişmenin indifferent evresi olarak bilinir. Gelişmenin 6. haf

tasında hem erkek hem de dişi embryo'da iki çift genital kanal bulunur.

1- Mesonefrik kanal (Wolff kanalı)

2- Paramesonefrik kanal (Miller kanalı).

Dişi fetus'ta Müller kanalı gelişmeye devam eder. Başlangıçta Müller 

kanalının üç bölümü ayırdedılir. Bu parçalardan ilk ikisi gelişmenin ileri 

devrelerinde tubae uterinae'yi oluştururlar. Müller kanalının karşılıklı 

gelerek birbiriyle kaynaşan üçüncü parçası ise uterovaginal primordium 

adım alır. Bu parça uterus'un ve muhtemelen vagina'mn üçte bir üst kıs

mının kökenini oluşturur.

Vagina'mn kökeni tartışmalıdır. Bazı araştırıcılar üçte bir üst kıs

mının uterovaginal primordium'dan, alt üçte iki kısmının ise ürogenital 

sinus'tan geliştiğini ileri sürmektedirler. Ancak bugün yaygın olarak tüm 

vagı'na ep i tel inin vaginal plaktan (ürogenital sinus'tan) köken aldığı ka

bul edilmektedir.
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Embryo'da son barsağın kaudal ucu cloaca adı verilen bir genişleme 

yapar. Endodermle döşeli olan bu boşluk proctodeum (anal girinti)'dan 

cloaca zarı denilen, yüzey ektodermi ile son barsak endoderminin sırt 

sırta gelmesinden oluşan 2 katlı bir zarlı ayrılır. Cloaca aynı zamanda 

allantois ile bağlantılıdır. Primitif barsağın son kısmı ile allantois 

arasında ilerleyen uro-rectal septum denilen mezenşimal bir bölme 6. haf

ta sonunda cloaca z a n  ile kaynaşır ve bu zarı ikiye böler. Bunlar :

1- Ventralde ürogenital membran

2- Dorsalde anal membrandır.

Kaynaşma bölgesi ise jinekolojik perineum'u oluşturur.

Urorectal septum'un cloaca zarıyla kaynaşması sonucu cloaca boşluğu 

da ikiye bölünür ve 1- Ventralde ürogenital sinüs

2- Dorsalde anorektal kanal 'ı oluşturur.

Ürogenital sinus'tan ileride vesica urinaria ve urethra gelişecektir.

Uterovaginal primordium1 un ürogenital sinüs ile temas ettiği bölgede 

ürogenital sinus'un arka duvarında sinüs tüberkülü (Müller tüberkLi 1 ü ) deni

len bir kabartı oluşur. Müller kanalları bu kabartının iki yanından üro

genital sinüs'a açılır. Uterovaginal primordium ürogenital sinus'un dorsal 

duvarındaki dokunun prolifere olarak bir çift sinuvaginal çıkıntı oluşması

nı indükler. Bu çıkıntılar uterovaginal primordium'a doğru büyür ve birle- 

şerek vaginal plağı yaparlar. Daha sonra bu plağın orta kısmı açılarak 

vagina'mn Tümenini oluşturur. Vagina'mn kanal halini alması 5. ayda ta

mamlanır (Şekil 1).
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Şekil 1 : Hymen'in gelişimi
(Langman "Medical Embryology"den alınmıştır),

Fetal devrenin sonuna kadar vagina lumeni urogenital sinüs'tan hymen 

adlı birmembran ile ayrılır. Hymen genellikle perinatal devrede açıktır 

ve ostium vaginae'de ince bir mukoza katlantısı olarak kalır (34).

Hymen kadın dış genital organlarından bir tanesidir. Vulva'da bulu

nan diğer yapılar arasında : 1- Mons pubis

2- Labium majus pudendı

3- Labium minus pudendi

4- Clitoris

5- Ostium urethrae externum

6- Ostium vaginae

7- Bulbus vestibuli

8- Glandula vestibulis majör

bulunur (1,3,9,10,15,21,28,30,31,34,36,37,44,46,47,52) (Şekil 2).
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Şekil 2 : Vulva'da bulunan oluşumlar.
(Netter, The Ciba Collection of Medical
i 11ustrations, reproductive system'den 
alınmıştır).

1- Preputium eli tor i di s
2- Ductuli paraurethratles
3- Ostium vaginae
4- Hymen
5- Fossa vestibuli vaginae
6- Anus
7- Commissura 1abiorurn posterior
8- Ostium glandula vestibularis majör
9- Labium minus

10- Labium majus
11- Ostium urethrae externum
12- Frenulum eli tori di s
13- Glans clitoridis
14- Commissura labiorum anterior
15- Mons pubis
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Mons pubis, diğer adıyla mons veneris önde, symphysis pubis'i ör

ten, içinde yağ dokusu bulunan bir kabarıntıdır. üzeri erişkinde kıllar

la örtülüdür. Mons pubis'ten arkaya doğru iki adet uzun ve kalın deri 

plika'sı uzanır, bunlara labia majora denir. Labia majora önde, mons 

pubis'in altında birleşir ve commissura labiorum anterior'u meydana geti

rirler. Labia majora'mn arkada perineum’a doğru uzanarak birleştikleri 

yere commissura labiorum posterior veya "fourchet" adı verilir; burası 

anus'a 2.5 cm uzaklıktadır. Labı'um majus'ların dış yüzleri de erişkinde 

kıllıdır. Bu iki yapının arasında kalan bölgeye rima pudendi denir. Labium 

majuslar birbirinden uzaklaştırıldığında daha derinde bulunan labium minus'- 

lar bile bunların arasındaki bölgede yer alan diğer dış genital organlar 

görünür.

Labia minora (nymphae) vestibulum vaginae'yi sınırlandıran iki deri 

plikasından ibarettir. Yapısı içinde yağ dokusu bulunmaz. Bu deri p 1 ika '- 

lanndan bir tanesi genellikle diğerinden daha büyüktür. Labium minus'lar 

normalde labia majora ile örtülü durumdadırlar.

LaDİum minus'lar öne doğru uzanarak clitoris'in önünde preputium 

clitoridis'i, arkasında ise frenulum clitoridis'i meydana getirir.

Preputium clitorıdis çocuklarda ve bazı ırklarda büyüktür. Labia minora 

arka tarafta ise birleşerek frenulum labiorum pudendi'yi oluşturur. Vesti

bulum vaginae'nin ostium vaginae ile frenulum labiorum pudendi arasındaki 

bölgesine fossa vestibuli vaginae denir. Frenulum labiorum pudendi labia 

majora'ya ait commissura labiorum posterior'un hemen önünde bulunur.

Frenulum labiorum pudendi ile commissura labiorum posterior arasında kalan 

bölgeye fossa navicularis adı verilir. Labia minora lateralde sulci 

nympholabial es ile labia majora'dan ayrılır.
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Vestibulum vaginae, labia minora birbirinden ayrıldığında görülebi

lir. Tabanında ostium urethrae externum ve ostium vaginae bulunur. Ostium 

urethrae externum, kenarları az yüksek clitoris'in yaklaşık 2.5 cm arka

sında bulunan yuvarlak veya sagital yarık şeklinde bir açıklıktır.

Ostium vaginae 1 nin hemen önünde yer alan ostium urethrae externum'un 

iki yanına canales paraurethrales1 in açıldığı görülür. Ostium vaginae'nin 

posterolateraline ostium glandulae vestibulares majores açılır. Glandulae 

vestibulares majores coitus sırasında kaygan renksiz bir sıvı salgılar. Bu 

bezlerden başka vestibulum vaginae'nin örtü epiteli içinde çok sayıda glandulae 

vestibulares minores yer almaktadır.

Kadın genital organlarının erektil parçalan clitoris ve bulbi 

vestibuli' d i r. Clitoris symphysis pubis'in alt ucunda bulunan küçük, silin

dir şeklinde bir yapıdır. Glans, corpus ve crura clitoridis olmak üzere

üç parçadan meydana gelmiştir.

Bulbi vestibuli labia majora'mn derisi kaldırıldığında görülen yapı

lardı r.

Ostium vaginae, vagina'mn alt ucunda bulunur. Burada yer alan 

hymen'in iki kenarı, iki de yüzü vardır. Kenarlardan biri serbest olup 

hymen'in üzerinde bulunan deliği sınırlar. Serbest olmayan diğer kenar 

ise vagina'mn duvarları ile devam eder.

Hymen'in vulva'ya bakan alt yüzüne facies inferior, vagina'ya bakan 

üst yüzüne ise facies superior adı verilir (43,50).

Işık mikroskobu ile incelendiğinde hymen'in üst ve alt yüzlerinin 

çok katlı yassı epitel ile örtülü olduğu görülür. Arada elastik ve kollagen
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fı'briller içeren bağ dokusu mevcuttur. Bu iki mukoza membram arasında 

kalan bağ dokusu miktarı az olursa hymen ince bir zar halindedir. Ayrıca 

genellikle serbest olan kenar bağlı olan kenara göre daha incedir. Bağ do

kusunun fazla olduğu durumlarda hymen kalın bir yapı olarak görülür. Hymen'in 

vagina'ya tutunduğu yerlerde sinir dağılımı yoğundur. Kan damarları bakı

mından ise zengindir. Hymen içinde glandular yapıya ve kas liflerine rast

lanmamıştır (19,20,24,32,38). Hymen ile vagina'mn birleşim bölgesinin lenf 

akımı nodi lymphatici inguinales superficiales'e olmaktadır (1,43).

Hymen'i ortasındaki deliğin bulunduğu yere, delik kenarının özellik

lerine ve yapısının karakterine bağlı olarak iki gruba ayırırız (28,31,37, 

38,50) (Şekil 3).

(A) Tipik Hymen

(B) Atipik Hymen

A- Tipik hymen'i kendi arasında aşağıdaki şekilde grup!andırırız.

1- Halka şeklinde hymen (hymen annularis)

Hymen'in üzerinde bulunan delik yuvarlak veya oval olduğunda hymen 

dokusu çevrede halka biçimindedir. Deliğin çapı değişik ebatta ve deliğin 

kenarlan düzgün veya girintili çıkıntılı olabilmektedir.

2- Y a n m a y  şeklinde hymen (Hymen Semilunaris)

Hymen dokusu y a n m a y  şeklindedir. Konkav olan serbest kenar 

orificium urethrae externum'a bakar. Yanmayın kollarının uçları vagina'mn 

ön duvarına kadar ulaşır. Bu kollardan biri kısa olursa hymen "orak" şek

lini alır. Bu durumdaki hymen'e "hymen falciforme" denir.
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Şekil 3 : Çeşitli Hymen Tipleri.

A- Hymen annularis
B- Hymen denticulare
C- Hymen Labie
D- Hymen İmperforatus
E- Hymen Cribriformis

F- Septumlu Hymen
G- Fimbrialı Hymen
H- Hymen Semilunaris
I- Lob'lu Hymen
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3- Dudak şeklindeki hymen (Hymen Labie)

Hymen'in ortasındaki delik yukarıdan aşağıya doğru vertikal ola

rak yarık şeklinde uzanır. Doku iki yanda birer dudak görünüşündedir. Hymen 

labie'ye tipik hymen şekilleri içinde en az rastlanır.

B- Atipik hymen aşağıdaki şekilde gruplandırı 1 1 r (23,28,31 ,37,38,50)

1- Deliği olmayan, kapalı hymen (Hymen imperforatus)

Ostium vaginae tam kapalıdır. Hymen burada tam bir membran oluştu

rur. Burada bulunan bağ dokusu fazla ise hymen kalın ve serttir. Bazı ya

zarlara göre bu tip hymen konjenital anomalilere bir örnek teşkil eder ve 

"atresia hymenalı's" a d ım alır (12,37). Hymen imperforatus puberte önce

sinde bir sorun yaratmayabilir (8). Menarş ile birlikte menstruasyon k a m  

vagina'da ve daha yüksek seviyelerde birikir ve önemli sorunlara yol açabi

lir (18,36).

2- İki delikli hymen (Hymen biperfore)

Bu tipte, hymen üzerinde iki adet delik bulunur. Delikleri birbi

rinden ayıran köprü vertikal, transvers veya çapraz yönde olabilir. Delik

ler aynı veya farklı büyüklükte olabilirler. Bu tip hymen'e "köprülü hymen", 

"septumlu hymen" de denmektedir.

3- Çok delikli hymen (Hymen ciribriformis)

Hymen üzerindeki deliklerin sayısı ikiden fazla ise görüntüsü kal

bur şeklinde olur. Bu tipe "kalbur biçimi hymen" adı da verilir.

Hymen'in ortasındaki deliğin kenarları yukarıda belirtilen çeşitli 

tiplerde düzgün, girintili çıkıntılı olabilir. Buna göre daha değişik isim- 

lendirilebilen tipler önceden tarif edilen gruplara eklenebilir veya alt 

gruplar olarak ifade edilebilir.
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Hymen, üzerinde yer alan deliğin kenarlarının gösterdiği özelliğe 

bağlı olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırı1ır.

1- Loblu Hymen (Hymen Lobe)

Deliğin kenarlan incisura oluşturacak şekilde girintili çıkıntılı

dır. İncisura'lar vagina duvarlarına kadar ulaşabildikleri gibi daha küçük 

çentikler halinde de olabilirler. İncisura'lar birkaç yerde vagina duvarı

na ulaşlmış ise "Loblu Hymen", vagina duvarına kadar gitmiyor ise 

"Fimbrialı Hymen" (Saçaklı Hymen, Hymen Frange) adı verilir. Fimbria'lı 

hymen'de serbest kenardaki girinti çıkıntılar çok sayıdadır, adeta küçük 

loblar meydana getirir (28,41,50).

2- Taçlı Hymen (Hymen corollaire)

Bu tipte yine çok sayıda olan lobların vagina duvarlarına tutundukla- 

rı tabanları dar, serbest kenarlan geniştir. Hymen, çiçeklerin taç yaprak

l a n  gibi birbiri üzerine binmiş loblardan meydana gelmiştir.

3- Dişli Hymen (Hymen Denticulare)

Hymen'in ortasında bulunan deliğin kenarları yine düzgün değildir, 

fakat önceki tiplerde olduğu gibi hymen deliğin kenarlarında loblar oluş

turmaz .

4- Katmerli Hymen (Hymen en feuilles)

Vagina mukozası hymen'in üzerine doğru sarkmıştır. Ostium vaginae’de 

birbiri üzerine katlanmış iki adet hymen görüntüsü ortaya çıkar.

Yukarıda belirtilen tiplerden başka kongenital anomalilere bağlı ola

rak hymen morfolojisinde değişiklikler ortaya çıkmaktadır.
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Bebekte ve küçük çocuklarda vulva'mn morfolojisi büyük çocuklardan 

veya adolesan döneminden genellikle oldukça farklıdır (6,13,41). Hormonal 

değişikliklere paralel seyreden bu farkl 1 11 kİ ara hymen de eşlik eder ve 

puberte'ye kadar olan zamanda çeşitli yaş gruplarında hymen'in morfolojisi 

farklılık gösterir (10,41). Bu morfolojik değişik!ikler yaşamın daha iler

deki dönemlerine kadar sürer (32).

Hymen muayenesi için özellikle çocukta kullanılmak üzere değişik 

aletler geliştirilmiştir. Glaister ve Rentoul (1966) derecelenmiş cam ba

lon, Kille ise basit bir Foley kateteri ile hymen muayenesinin yapılabile

ceğini bildirmiştir (29,42). Ülkemizde adli vakalarda bu muayene elle ya

pılmaktadır (28,39).

Hymen ilk coitus sırasında genellikle yırtılır ve ostium vaginae'de 

birkaç parça halinde görülür. Doğumda bu parçalar da silinir ve ostium 

vaginae'de düzensiz girintili çıkıntılı kenarlar halinde kalır. Bunlara 

carunculae hymenales denir. Hymen tipine ve üzerindeki deliğin karakterine 

göre coitus sırasında zarar görmeyebi1 ir.



M A T E R Y A L  v e  fi E  T O D

Bu çalışma Hacettepe üniversitesi Çocuk Hastanesi kliniklerinde 

0-16 arasındaki yaş gruplarından seçilen 100 vaka üzerinde yapılmıştır. 

Litotomi pozisyonunda incelenen vakalarda labia majora steril gazlı bez

ler ile tutularak hafifçe yanlara, öne ve yukarı doğru çekilmiş ve vulva 

tetkik edilmiştir. Daha sonra labia minora, clitoris ile vestibulum 

vaginae'de bulunan hymen dikkatle incelenmiştir. Bu inceleme sırasında 

hymen'in şekli, deliği ve kenarlan tetkik edilmiş ve klasik türdeki 

hymen ile değişik tiplere ait olan vakaların fotoğrafları çekilmiştir.



B U L G U L A R

Yaşları O ile 16 arasında olan 100 adet denekte yapılan incelemeler 

sonucunda elde edilen bulgulara göre tipik hymen 62 vakada, ati pik hymen

1 vakada tespit edilmiştir. Diğer şekillerde hymen'e sahip vaka sayısı 

ise 37'dir. Bu değerler ve yüzde!eri Tablo I'de verilmiştir.

TABLO I - Çeşitli hymen tiplerinin denekler arasında dağılımı 
ve yüzdeleri.

HYMEN TİPLERİ VAKA SAYISI %

TÎPIK 62 62

ATİ PİK 1 !

DİĞER 37 37

TOPLAM 100 100

Tipik hymen'e sahip 62 vakanın 33 tanesinde hymen'in üzerindeki de

lik yuvarlak veya oval şekildedir (Resim 1 ve Resim 2). Bu görünüşteki 

hymen'e hymen annularis denilir. Yarımaay şeklinde hymen'e (hymen semi- 

lunaris) 21 vakada (Resim 3), dudak şeklinde hymen'e (Hymen labie) ise 

8 vakada rastlanmıştır (Resim 4). Yukarıdaki bu vakaların sayıları ve 

yüzdelerine ait değerler Tablo II'de gösterilmiştir.
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TABLO II - Tipik hymen'lerin bu tip gözlenen vakalar arası 
dağılımı veyüzdeleri.

TIPÎK HYMEN VAKA SAYISI %

Hymen annularis 33 53.22

Hymen semilunaris 21 33.87

Hymen labie 8 12.91

TOPLAM 62 100.00

Tablodan da anlaşıldığı gibi hymen annularis'e % 53.22, hymen semi- 

lunaris'e % 33.87 ve hymen labie'ye % 12.91 oranında rastlanmıştır.

Ati pik olarak tanımlanan bölmeli hymen (septum'lu hymen) deneklerin 

sadece 1 tanesinde görülmüştür (Şekil 3). Ati pik hymen’lerin görülme sayısı 

ve yüzde!eri Tablo III'de verilmiştir.

TABLO III - Atipik hymen'lerin görülme sayıları ve yüzde!eri

ATİ PİK HYMEN VAKA SAYISI %

Septumlu hymen 1 100

Hymen cribriformis 0 0

Hymen imperforatus 0 0

TOPLAM 1 100

Tablodan da anlaşıldığı gibi incelenen deneklerde hymen ciribrofor- 

mis ve hymen imperforatus'a rast!anmamıştır.
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Hymen annularis1 in üzerindeki delik yuvarlak veya oval olabilir. Ay

rıca deliğin kenarlarında girinti ve çıkıntılar bulunabilir. Hymen annu- 

laris üzerindeki deliğin şekline göre oval ve yuvarlak delikli olmak üze

re iki alt grupta incelenmiştir. Buna ait değerler Tablo IV'te verilmiştir.

TABLO IV - Hymen annularis'in alt gruplarının vakalar arası 
dağı 11 mı ve yüzdeleri.

HYMEN ANNULARÎS TİPLERİ VAKA SAYISI %

Yuvarlak delikli 30 90.91

Oval delikli 3 9.09

TOPLAM 33 100.00

Tablo IV'e göre hymen annularis'te yuvarlak deliğe sahip vaka sayısı

30, oval deliğe sahip vaka sayısı ise 3'tür.

İncelenen 100 denekte diğer grubunu oluşturan 37 adet hymen'in dağı

lımı Tablo V 1 te gösterilmiştir.
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TABLO V - Tipik ve atipik hymen gruplarından daha değişik morfolojiye 
sahip hymen tiplerinin dağılımı ve yüzdeleri.

HYMEN TİPLERİ VAKA SAYISI %

Fimbrialı hymen 18 48.64

Loblu hymen (hymen lobe) 4 10.81

Hymen denticulare 4 10.81

Dairesel, küçük delikli hymen 2 5.40

Toplu iğne başı kadar deliğe sahip hymen 1 2.70

1nfan t i 1 hymen 1 2.70

Posteriorda doku çıkıntısına sahip hymen 2 5.40

Posterior'da saat kadranının kollarının 
2 ve 10'u gösterir pozisyonda doku 
kabanntısı görünümündeki hymen

2 5.40

Kalıntı görünümündeki hymen 2 5.40

Lateralde küçük doku kabanntısı şeklindeki 
hymen

1 2.70

TOPLAM 37 100.00

Tablo V'ten anlaşıldığı gibi fimbrialı hymen tipi 18 (% 48.64) vaka

da (Resim 5), loblu hymen 4 vakada (% 10.81) (Resim 6), denticulare tip 

hymen'e 4 vaka'da {% 10.81) (Şekil 3) rastlanmıştır. Hymen üzerindeki de

liğin daire şeklinde fakat çapının oldukça küçük, yaklaşık 3 mm kadar oldu

ğu vaka sayısı 2'dir (% 5.40) (Şekil 4). Hymen'in üstünde toplu iğne başı 

kadar küçük bir deliğin olduğu vaka sayısı ise 1'd i r (% 2.70) (Resim 7). 

Yeni doğanlarda gözlenen ve "ı'nfantil" olarak tanımlanan hymen tipi 1 vaka

da görülmüştür (% 2.70) (Şekil 5). 2 vakada hymen'in posterior'unda yani 

fossa vestibuli vaginae'ye doğru sarkan bir hymen dokusu çıkıntısı göz

lenmiştir (;:' 5.40) (Resim 8). Hymen'in ostium vaginae'nin arka kısmına
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yerleşmiş, saat kadranının kollarının 2 ve 10'u gösterir pozisyonda bir 

doku kabarıntısı halinde görüldüğü 2 vaka tespit edilmiştir (% 5.40) 

(Şekil 6). İncelediğimiz 100 vakanın 1 tanesinde hymen'in lateral'de ve 

sağ tarafta yarım daire şeklinde olduğu, sol taraftaki yarım dairenin ke

narının ise düzgün olmadığı görülmüştür (Resim 9). Rectum'un vestibulum 

vaginae'ye açılması sonucu meydana gelen anovestibüler fi s tü1 ' 1ü 2 vaka

da {% 5.40) yapılan incelemede bu vakalarda ostium vaginae'de belirgin 

bir hymen dokusunun mevcut olmadığı görülmüştür (Resim 10).

Şekil 4 : Küçük, dairesel 
delikli hymen.

Şekil 5 : Infan ti 1 hymen.

Şekil 6 : Saat kadranının kolları
nın 2 ila 10’u gösterdiği 
pozisyonda küçük doku ka-
barıntısı görümündeki hymen.
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incelenen 100 denekte gözlenen değişik tipteki hymen'lerin bu vaka

lardaki dağılımı Tablo VI'da verilmiştir.

TABLO VI - Değişik tipteki hymen'lerin denekler arasında dağılımı 
ve yüzdeleri.

ÇEŞİTLİ HYMEN TİPLERİ VAKA SAYISI %

Hymen annularis 30 30

Hymen semilunaris 21 21

Hymen labie 8 8

Septumlu hymen 1 1

Hymen cribriformis 0 0

Hymen imperforatus 0 0

Fimbrialı hymen 18 18

Hymen denticulare 4 4

Loblu hymen 4 4

Hymen corolliforme 0 0

Oval delikli hymen 2 2

Küçük, dairesel delikli hymen 2 2

Toplu iğne başı büyüklüğünde deliğe -j -j
sahip hymen

İnfanti 1 hymen "I 1

Posterior'da doku çıkıntısına sahip hymen 2 2

Posterior'da saat kadranının kollarının
2 ve 10'u gösterdiği pozisyonda doku 2 2
kabarıntısı görünümündeki hymen

Lateral'de küçük doku kabarıntısı şeklindeki -| •]
hymen

Kalıntı görünümündeki hymen 2 2

TOPLAM 100 100
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Tablo VI'ya göre toplam deneklerin 30'unda hymen annularis, 2 1 'inde 

hymen s e m i l u n a r i s , 8'inde hymen labie, 1 'inde septumlu hymen, 18'inde 

fimbrialı hymen, 4'ünde hymen denticulare, 4'ünde loblu hymen tespit edil

miştir. Ayrıca bu 100 vaka içinde 3 tane oval delikli hymen, 2 tane daire

sel küçük delikli hymen, 1 tane toplu iğne başı büyüklüğünde deliğe sahip 

hymen, 1 tane infantil hymen, 2 tane posterior'da doku çıkıntısına sahip 

hymen, 2 tane kalıntı görünümündeki hymen, 2 tane ostium vaginae'nin poste- 

rior'una yerleşmiş, saat kadranının 2 ve 10'u gösterir pozisyonda doku 

kabarıntısı görünümündeki hymen ve 1 tane de lateral'de küçük doku kaba- 

rıntısı şeklindeki hymen görülmüştür.

0-16 yaşları arasındaki deneklerde gözlenen değişik tipteki hymen'- 

lerin çeşitli dönemlerdeki dağılımı Tablo VII'de verilmiştir.

TABLO 7 - Değişik tipteki hymen'lerin 0-16 yaş arasındaki çeşitli 
dönemlerdeki dağılımı.

ÇEŞİTLİ HYMEN TİPLERİ
YENİDOĞAN ERKEN GEÇ ERKEN 
0-2 ay ÇOCUKLUK ÇOCUKLUK PUBERTE ,,, 

_____________3 a.y-6 yaş 7 ,yaş-10 yaş 11-13 yaş " lb yaş

PUBERTE

Hymen annularis 
Hymen semilunaris 

Hymen labie 

Fimbrialı hymen 

Loblu hymen 

Hymen denticulare 

Septumlu hymen

Dairesel, küçük delikli hymen -

Toplu iğne başı büyüklüğünde 
deliği olan hymen

İnfantil hymen 1

Posterior'da doku çıkıntı
sına sahip hymen

Kalıntı görünümündeki hymen

19

9

3

4 

1 

2 
2 

2

1

2

2

6

8
2

2

3

3

1

7

2

2

1

3

5

1
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Posteriorda saat k a d r a m m n
2 ve 10'u gösterdiği pozis- _ 2
yonda doku kabarmtısı 
görLinümlindeki hymen

Lateralde küçük doku kabarın- _ -j
tısı şeklindeki hymen

Oval delikli hymen - 2

Tablo VII'ye göre hymen annularisen fazla 3 ay - 6 yaş grubunda 

görülmüştür. Bu dönemde görülen hymen annularis sayısı 19'dur. Bu tipe en 

az 14-16 yaş grubunda rastlanmış olup rastlanan vaka sayısı 2'dir.

Hymen semilunaris 3 ay - 6 yaş grubunda en yüksek sayıdaki vakada 

saptanmıştır. Bu tip hymen'in yenidoğan'dan puberte'ye kadarki dönemler

de görülüşü sırayla 9-8-3-1 vaka şeklindedir. Bu tip hymen'in görülme ora

nı erginliğe doğru gittikçe azalmaktadır.

Hymen labie ilk iki tip hymen'de olduğu gibi beş dönemde erginliğe 

doğru gittikçe zalan sayıda görülmemiştir. Bu hymen tipi her dönemde bir

birine yakın sayıdaki vakada saptanmıştır.

Hymen frange yani fimbrialı hymen 3 ay - 6 yaş grubunda 4, 7-10 yaş 

grubunda 2; 11-13 yaş grubunda 7 ve 14-16 yaş grubunda 5 vakada görülmüştür.

Loblu hymen yani hymen lobe 3 ay - 6 yaş grubunda 1; 11-13 yaş gru

bunda 2 ve 14-16 yaş grubunda 1 vakada rastlanmıştır.

Hymen denticulare 2 vakada görülmüştür; bu vaka 3 ay - 6 yaş grubuna 

dahiIdir.

Dairesel, küçük delikli hymen'in saptandığı dönem 3 ay - 6 yaş döne

mi olup vaka sayısı 2'dir.
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Posterior'da doku çıkıntısına sahip hymen 3 ay - 6 yas grubunda görül 

müştür ve vaka sayısı 2'dir.

Posterior'da saat kadranının 2 ve 10'u gösterdiği pozisyonda doku 

kabarıntısı görünümündeki hymen tipi 2 vakada saptanmıştır; bu vakanın ait 

olduğu donem 3 ay - 6 yaş dönemidir.

Kalıntı görünümündeki hymen 3 ay - 6 yaş grubunda 2 vakada görülmüş

tür .

înfantil hymen 2 ay'a kadar olan dönemde 1 vakada gözlenmiştir.

üzerindeki deliğin toplu iğne başı büyüklüğünde olduğu hymen tipi 1 

vakada görülmüştür ve 3 ay - 6 yaş grubuna aittir,

Lateral'de küçük doku kabarıntısı şeklindeki hymen 1 vakada gözlenmiş 

olup, 3 ay ~ 6 yaş arası döneme aittir.
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•‘• V . S ' i + A f r ' V * İ  .

Resim 1 - Hymen annularis, yuvarlak 
del iki i.

Resim 2 : Hymen annularis, oval 
del iki i .
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Resim 4 - Hymen Labie.
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Resim 6 : Loblu hymen.



- 27

Resim 7 : Toplu iğne başı büyüklüğünde 
deliği olan hymen.

Resim 8 : Posteriorda doku
çıkıntısına sahip hymen.
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Resim 9 : Lateralde küçük doku kabann- 
tısı görünümündeki hymen.

Resim 10 : Kalıntı görümümündeki hymen.



T A R T I Ş M A  v e  S O N U Ç

Hymen tiplerinin sınıflaması ile ilgili literatürde çeşitli görüş

ler ileri sürülmüştür. Değişik araştırmacılar birçok değişik tipte hymen 

tarif etmektedirler ve bunlar arasında birtakım farklılıklar mevcuttur. 

Gardner (21), Lockhart (31), Kamay (28), özen (38), öztürel (39) 

ve Testut (50) tipik hymen grubuna giren hymen annularis'i en sık rast

lanan tip olarak tanımlamışlardır.

Çalışmamızda incelenen 100 denekten 33 tanesinde hymen annularis 

saptanmıştır. Bu değer tipik hymen gözlenen vakaların % 53.22 sini oluş- 

turmaktadır.

Hymen annularis'e ait bulgularımız yukarıdaki yazarların görüşü ile 

aynı doğrultudadır.

Gardner (21), Kamay (28), Lockhart (31), üzen (38), öztürel (39), 

Testut (50) ve Warwick (54) tipik hymen grubunda yer alan hymen semiluna- 

ri s'in hymen annularis'e göre daha düşük oranda bulunduğunu yazmışlardır.

Odar (38), Rouviere (43) ve Zeren (55) ise hymen semi 1unaris 'i en 

sık rastlanan hymen tipi olarak tarif etmişlerdir.

Araştırmamızda hymen semilunaris'e 21 vakada rastlanmıştır. Bu sayı 

tipik hymen gözlenen vakaların % 33.87'sini oluşturmaktadır. Bu bakımdan 

sonuçlarımız Odar (37), Rouviere (43) ve Zeren (55)'den farklı olup; diğer 

grup araştı rı cılar ile uyum sağlamaktadır.
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Hymen labie literatürde hymen için tipik ve atipik sınıflaması ya

pan tüm yazarlar tarafından en az görülen tipik tip olarak belirtilmiş

tir (28,38,39,50). Jayle (50) ve Rouviere (43) ise bu tip hymen'e rastlana

bileceğini belirtmiş ancak görülme sıklığı hakkında bilgi vermemişlerdir.

Hymen ve varyasyonlarına ait genel açıklamalar yapan Edwards (15), 

Emans (16), Lockhart (31), Netter (36), Gardner (21) ve Zeren (55) hymen 

labie'den bahsetmemektedirler.

Çalışmamızda 8 vakada hymen labie saptanmıştır. Bu vakalar tipik hymen 

görülen grup içinde en düşük oram meydana getirmektedir. Bu değer % 12.91 

dir. Bu sonuç Kamay (28), Testut (50), özen (38) ve öztürel (39)'in ifade

leri ile uyum göstermektedir.

Hymen annularis'te hymen'in deliğinin yuvarlak olabildiği gibi oval 

şekle sahip olabileceği de bildirilmektedir (28,38,50,54).

İncelediğimiz deneklerde hymen deliğinin oval şekilde olduğu 3 vaka 

görülmüştür. Fotoğraf1 ardan da anlaşıldığı gibi hymen annularis ile oval 

delikli hymen'İ2 r arasında belirgin morfolojik farklılık vardır. Bu neden

le yapılan bu çalışmada oval deliğe sahip hymen ayrı bir isim altında ta

rif edilmiştir.

Araştırmalarda yüksek oranlarda varlığı saptanan Hymen annularis, 

hymen semilunaris ve hymen labie dışında kalan hymen grubu değişik yazar

lar tarafından atipik hymen veya anormal hymen tipleri adı altında incelen

miştir.

Edwards (15), Emans (16) ve Netter (36) yazılarında septum'lu hymen 

adı verilen bölmeli bir hymen tipinden söz etmişlerdir.
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Septumlu hymen Kamay (28), üzen (38), öztürel (39), Testut (50) 

tarafından atipik gruba dahil edilmiş ve az rastlandığı belirtilmiştir.

Mor ve arkadaşları (35) yenidoğanlarda yaptıkları çalışmada septumlu 

hymen'in görülme oranım % 2.7 bulmuşlardır.

İncelediğimiz deneklerde 1 vakada septumlu hymen'e rastlamİmiştır.

Bu değer toplam deneklerin % l'ini oluşturmaktadır. Mor ve arkadaşlarının 

sonuçları ile bizim sonuçlarımız birbirine yakın değerdedir.

Çalışmamızda gözlenen septum, vertikal yönde uzanmakta ve hymen 

üzerindeki deliği sağ ve sol olmak üzere 2 kısma ayırmaktadır.

Mor ve arkadaşlarının vakalarında tespit ettikleri septum ile bizim 

vakamızdaki bulgular birbirine uymaktadır.

Çanga (12) septumlu hymen'i vagina'mn alt ucunda yer aldığı için 

vagina'ya ait bir oluşum kabul etmiş ve vagina'ya ait çift oluşumlardan 

biri olarak belirtmiştir. Ayrıca vagina'mn septumlu olduğu durumlarda çok 

defa hymen'in de septumlu olabileceğini ifade etmiştir.

Mor ve arkadaşları (35) septum'un sadece hymen seviyesinde olduğunu 

göstermek için ince bir beslenme tüpünün bu bölmenin altından geçirilebi

leceğini söylemişlerdir.

Kamay (28) çok ender vakalarda üzerinde üç adet delik bulunan hymen'e 

rastlanabileceğini bildirmiştir, incelediğimiz deneklerde bu tipte hymen'e 

rastlanmamıştır.

Atipik hymen grubundan sayılan ve literatürde birçok yazar tarafın

dan nadiren rastlandığı bildirilen hymen tipi hymen cribriformis'tir.
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Emans (16), Gardner (21), Netter (36), Odar (37), özen (38), öztürel (39), 

Jayle (50) ve Warwick (54) bu tipten bahsetmektedir. Kamay (28) bu tip 

hymen'i hiç görmediğini belirtmektedir.

Araştırmamızda bu tipte hymen'e rastlanmamıştır.

Atipik hymen grubunda incelenen, fakat hymen embriyolojisi gözönüne 

alındığında anomali olduğu bilinen hymen tipi hymen imperforatus'tur.

Klinik açıdan önemli olması nedeniyle, hymen imperforatus hakkında 

literatürde en fazla yazı bulunan hymen tipidir.

Emans (16), Erdoğan (18), Netter (36), Odar (37), özen (38), öztürel 

(39) bazan bu tip hymen'e rastlanabileceğini belirtmişler; Edwards (15), 

Warwick (54), Lockhart (31), Rouviere (43), Kamay (28), Jayle ve Testut 

(50) da hymen imperforatus'un nadiren görüleceğini ifade etmişlerdir.

Shaw (45) hymen imperforatus'un görülme oranının % 0.016, Dickson 

% 0.014-0.024 arasında olduğunu bildirmişlerdir.

Çalışmamız sırasında ostium vaginae'nin hymen imperforatus ile tam 

kapalı hale dönüştüğü bir vakaya rastlanmamıştır.

Dewhurst (13) bazan vagina'mn alt kısmına doğru bulunan bir membra- 

m n  hymen imperforatus şeklinde değerlendirilebileceğini, gerçekte bu ya

pının vaginaya ait olduğunu yazmıştır.

Hollinshead (23)'e göre fötal hayatta vaginal plağın ortasındaki ka

nallaşmanın olmadığı durumda sonuç vagina atrezisidir. Bu durumun sadece 

vestibulum vaginae seviyesinde kalması durumunda ise hymen imperforatus 

görüldüğü bel irtiİmiştir.
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Brown (8) hymen imperforatus ile imperfore vagina'mn bazen tek tek, 

bazan da birlikte meydana gelebileceğini ifade etmiştir. Aynı yazar imper

fore vagina'ya bağlı olarak oluşan membran'ın daha kalın olabileceğini 

vurgulamış fakat yine de bu iki durumdan hangisinin söz konusu olduğuna 

karar vermenin güçlüğünden bahsetmiştir.

Çanga (12) ve Odar (37) hymen'in ostium vaginae'yi tamamen kapatması 

halinde buna atresia hymenalis denebileceğini savunmuşlardır.

üzen (38) bazı vakalarda hymen imperforatus gibi görünen hymen'in 

vagina'mn duvarına tutunduğu tarafa doğru bir açıklığın olabileceğini 

ifade etmiştir.

Emans (16) ve Kamay (28) hymen üzerindeki deliğin kalem ucu kadar 

küçük olabileceğini yazmışlar ancak görülme oranım vermemişlerdir.

Janda (25) 18 yaşında bir genç kızda hymen'in kapalı gibi göründüğü

nü, dikkatle incelendiğinde çok küçük bir deliğin bulunduğunu bildirmiş ve 

buna toplu iğne başı hymen (pinhole hymen) demiştir.

Pokorny (41) prepubertal dönemdeki 124 çocukta yaptığı araştırmada 

bir vakada çok küçük deliğe sahip hymen saptadığım bildirmiş {% 0.8) ve 

buna "mikroperfore hymen" demiştir.

Yaptığımız çalışmada bu morfolojideki hymen'e bir vakada rastladık 

(% 1). Toplu iğne başı büyüklüğünde delikli hymen'e sahip vakadaki yüzde- 

miz Pokorny ile aynıdır.

Araştırmamızda gördüğümüz bazı vakaların tipik ve atipik şeklinde 

klasik olarak sınıflanan hymen gruplarına uymadığım ve bunların çeşitli 

yayınlarda belirtilen vakalarla aynı morfolojide oldukları tesbit edilmiş

tir.
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Mor ve arkadaşları (35)’m n  yaptığı yenidoğanlarda dış genital or

gan anomalileri ile ilgili çalışmada deneklerin % 5.75'inde hymen'in ser

best kenarından dışarıya doğru pembe renkli düz yüzeye sahip sert bir çı

kıntı görmüşler ve buna "hymen'e ait doku çıkıntısı" (hymenal tag) a d ım 

vermişlerdir. 2 adet olduğunu saptadıkları bu çıkıntılardan biri ostium 

urethrae externum'a, diğeri ise commissura labiorum posterior a yakın ta

rafta yer almıştır. Yine yazarların bildirdiğine göre bu doku çıkıntısı 

birkaç hafta sonra kaybolmuştur.

Borglın ve Selander (28) 1000 denekteki çalışmasında sadece arka 

tarafta görüldüğü bildirilen doku çıkıntısına 63 vakada k 6 oranında rast 

lamıştır.

Çalışmamızda 3 ve 8 aylık 2 vakada bu şekilde belirgin bir çıkıntı

ya sahip hymen saptanmıştır. Bu sonucumuz Borglin ve Selander ile dokunun 

yeri yönünden uyum içindedir. Ancak vakalarımız, her 2 ar aş tıncımnkin 

den yaş olarak farklılık göstermektedir.

Jenny et al. (26)'mn yenidoğanlar üzerinde yaptıkları incelemede 

deneklerin % 3- 4 'ünde doku çıkıntısı ve transvers yönde uzanan s p 

rastladıklarım bildirmişlerdir. Yazarlar 2 varyasyonun ayrı ayrı görülme 

oranlarını vermemişlerdir.

Dewhurst (13) yenidoğanlarda hymen'in tipinin belirlenemeyecek ka 

dar küçük delikli olabileceğini ifade etmiş, bu tipe ınfantıl hymen demişti

Çalışmamızda en küçük denek olan 35 günlük bir bebeğin hymemnın bu 

morfolojik yapıda olduğu görülmüştür.

Bir yasından küçük diğer vakalarda hy^en «rfoiojisi rahatUkla sapta

nabilecek görünüştedir.
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Pokorny (41) 131 denekte yaptığı araştırmasında ostium vaginae'de 

saat kadranının kollarının 2 ile 10'u gösterdiği pozisyonda küçük bir do

ku kabarıntısı halindeki hymen tipine rastladığım belirtmiştir. Bu tipin 

görülme o r am % 4 5 1 dir.

Çalışmamızda bu tipte hymen'e sahip 2 vaka saptanmıştır. Görülme yüz- 

desi Pokorny'nin verdiği sonuçtan farklılık göstermektedir.

Pokorny'nin çalışmasında üzerinde düzgün kenarlı ve küçük daire şek

linde deliğe sahip hymen toplam vakaların % 2 7 'sini oluşturmaktadır (41).

Bizim çalışmamızda bu morfolojiye sahip hymenler deneklerin % 2 'sini 

teşkil etmektedir. Bu oran Pokorny'nin bildirdiği değerden farklılık gös

termektedir.

Lockhart, Netter, Kamay, özen ve öztürel hymen'in bazan fimbrialı 

olabileceğinden bahsetmişlerdir. Pokorny fimbrialı hymen'in prepubertal 

dönemde görülme oranının % 20 olduğunu bildirmiştir.

Araştırmamızda toplam vakaların % 18'inde bu tip hymen olduğu sap

tanmıştır. Fimbrialı hymen'in görülme oram yüzdesi diğer araştırıcıların 

bulgularına yakın bulunmuştur.

Jayle (50), Kamay (28), özen (38), öztürel (39) hymen lobe ve hymen 

denticulare tiplerine bazan rastlanacağım belirtmişler, görülme sıklığı 

açısından bir değer bildirmemişlerdir.

İncelediğimiz 100 denekte hymen lobe'ye ve hymen denticulare'ye 

(% 4) 4 vakada rastlanmıştır. Bu yüzdeler görülme sıklığı açısından yük

sek kabul edilebilecek bir değerdir.
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Kamay (28), üztiirel (39), özen (38), Jayle (50) "hymen corolliforme" 

olarak isimlendirilen çiçek şeklindeki hymen tipine hiçbir vakada rastla

madıklarım belirtmişlerdir.

Cowell (10) prepubertal dönemi hormona! değişikliklere göre 4 grupta 

incelemiştir. Bunlar; yenidoğan, erken çocukluk, genç çocukluk, erken pu- 

berte dönemleridir.

Çalışmamızda incelediğimiz 100 vakayı bu gruplara göre böldüğümüzde

belirli tipteki hymen'lerin toplandığı yaş gruplarının farklı olduğunu 

gördük.

Buna göre hymen annularis erken çocukluk döneminde en fazla görülen 

tiptir.

Pokorny'nin çalışmasında belirttiği (42) ostium vaginae'mn poste- 

rior'unda yanmay şeklinde küçük bir doku kabarıntısı şeklindeki hymen'ler 

7 yaşın altında % 7! oranında görülmüştür.

Bizim çalışmamızda bu tip vakaların tümü 3 ay - 6 yaş grubunda sap

tanmıştır.

Pokorny (42) fimbrialı hymen'in 7 yaşa kadarki dönemde h 68 oranında 

var olduğunu saptamıştır.

Çalışmamızda fimbrialı hymen 3 ay - 8 yaş grubunda l 66 oranında bu 

lunmuştur. Sonucumuz Pokorny’nin sonucu ile paralellik göstermektedir.

Çalışmamızda prepubertal dönemin çeşitli yaş gruplarına bölünerek 

elde edilen tablodaki sonuç hormonal yönden dinlenme fazı olarak tanımla

nan 3 ay - 6 yaş grubunda hemen hemen tüm hymen tiplerinin görülmüş olması
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sidir. Bu sonuç ilginçtir. Bu dönemde hymen'in hormona! yönden en az et

kilendiği kabul edilmektedir.

Bongiovanni (6)'nin adölesan dönemde hymen'in identifiye edilmediği

ni bildirmiştir.

İncelediğimiz vakalarda bu dönemde en çok fimbrialı hymen görülmüştür.

İmperfore anus ve anorektal fistüller pediatrik cerrahide çok karşı

laşılan konjenital anomalilerden biridir. Bu anomalilerin nedeni fetal ya

şamın belirli devrelerinde kloaka'mn urorectal septum ile urogenital ve 

intestinal bölgelere ayrılamamasıdır. Sonuçta kanal şeklindeki bu üç oluşum 

çeşitli seviyelerde birbirine bağlantılı kalır. Anus'un kapalı olması fis 

tül olmadan da meydana gelebilir. Fakat özellikle kız çocuklarında genellik 

le commissura labiorum posterior'da veya ostium vaginae'ye yakın bir yerde 

rectovaginal fi s tül vardır. Bu fi stül nadir vakalarda vagina ya cervix 

uteri 'ye yakın olan bir seviyeden girebilir (27,52).

Bili (5) ve Palken (40) yaptıkları çalışmada imperfore anus anomalile

rinde rectal fistüllerin hymen'e göre yerinin belirlenmesini araştırmış 

hymen'in klinik açıdan önemini vurgulamıştır. Bu yazarlara göre rectu 

seviyelerden vagina'ya benzer bir kanala açılması durumunda vestib

ginae'de tek bir açıklık görülecek ve burada hymen olmayacaktır.

j tclp vestibulum vaginae'de
vagina'ya daha alt seviyelerden açılması durumunda ise

^î•fVam aibi kapatan hymen 
ostium urethrae externum, ostium vaginae ve bunu aıya

u amı^'a ait çok küçük de
bulunacaktır. Bili hymen'in mevcut olması halinde

olsa bir açıklığın mutlaka olacağım ve bunun saptanmasının 

lendirmede önemli yeri olacağını vurgulamıştır.
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Çalışmamızda iki adet recto-vaginal fistüllü vakada ostium vaginae'- 

de kalıntı halinde hymen dokusu olduğu saptanmıştır.

Testut (50) ve Warwick (54) hymen'in bulunmadığı vakalar olabilece

ğini bildirmişlerdir.

Underhil1 (53) tam olmayan hymen tipinden söz etmiştir. Çalışmamız

da rektovaginal fistlillü anomali dışında hymen'in kalıntı halinde var oldu

ğu vaka tespit edilmemiştir.

Çalışmamızda kaynak!ardaki tariflere uymayan sağ ve sol yarım daire

leri birbirinden farklı bir hymen tipi saptanmıştır. Bu tipte sağda bulu

nan yarım daire şeklindeki doku kabarıntısı sol tarafta birkaç lob ile de

vam etmektedir.

Hymen ile ilgili literatür son yıllara kadar atipik vakalarla ilgili

dir. Normal popu!asyondaki hymen tipleri ile ilgili araştırmalarda sayısal 

değer veren araştırıcılar azdır.

Adli tıp yönünden hymen varyasyonları büyük önem taşımaktadır. Adli 

vakalarda genital organların muayenesi verilen raporların bir komponentini 

oluşturur ve bu yapılara ait objektif tarifler istenir (17).

Bongiovanni (6) adlı vakalarda verilen raporların mahkemeyi kesin 

bir görüşe sevkedecek şekilde olmaması gerektiğini, bu nedenle açık bir 

dil kullanılmasını vurgulamış; "bakirelere has ostium vaginae" veya "iki 

parmak duhulüne müsait olmayan hymen" gibi tanımlardan kaçınmak gerektiği

ni belirtmiştir.

Son yıllarda çocukların maruz kaldığı tecavüz olayları nedeniyle özel

likle gelişmiş ülkelerde hymen üzerinde yapılan çalışmalar yoğun!aşmıştır.
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Bu vakalarda zaman zaman hymen'in anatomik yönden tanımlanmasında termino

loji açısından güçlük çekildiği belirtilmiştir (13). Konu ile ilgili ola

rak Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı Eyalet hastanelerinde doğum rapor

larına hymen'in morfolojisi ile ilgili bilgiler koyulmaya başlanmıştır (26).

Çalışmamızda genellikle oval delikli hymen, hymen lobe ve fimbrialı 

hymenlerde çok büyük delik olduğu görülmüştür.

Hymen labie ve fimbrialı tipte hymen dokusu elastik yapıya sahip ol

duğunda bu kişilerde hymene hiçbir zarar gelmeden coitus yapılması mümkün

dür.

önceden tarif edilmiş değişik hymen tipleri 

dan çok çeşitli isimler altında incelenmiştir. Bu 

gözlenen odur ki hymen morfolojisi değerlendirmesi 

bulundurulan özelliklerde fazla ortaklık yoktur.

Bu nedenle hymen tiplerinin belirlenmesinde, sınıflama y a p a r k e n  or

tak özelliklerin cok iyi s a p t a n m a s ı n  ve bir tipe ait alt grupların a ç ık  

biçimde belirtilmesinin büyük dnemi vardır. Ortak ve objektif kriterlerin 

belirlenmesi konunun cok çeşitlilik gösteren terminolojisine a ç ı k l ı k  g e t i 

receği gibi, klinik yönden de büyük yararlar sağlayacaktır.

araştı rıcı lar tarafın

ca! ışma yapılırken de 

yapılırken gözonünde



I

Ö Z E T

Ostium vaginae ile vestibulum vaginae arasında bulunan ve bir muko

za kıvrımı olan hymen çeşitli tıp dallarım yakından ilgilendiren, sosyal açı

dan bakıldığında da birçok ülkede hala önemini koruyan bir oluşumdur.

Literatürde hymen morfolojisi ile ilgili araştırmalar daha çok post- 

pubertal döneme aittir. Konu ile ilgili terminolojide çeşitli farklılıklar 

mevcut olup bu yayınlar genellikle anormal hymen tiplerinin bildirilmesi 

şeklindedir. Son yıllarda küçük çocuklara yönelik tecavüz olayları nedeniy

le ileri ülkelerde konu ile ilgili çalışmalar artmaya başlamıştır.

Normal populasyonda prepubertal dönem hymen morfolojisi üzerindeki

i .  ,  ,  wo hvmpn t i D İ e r i n i n  t a r i f  e d i l m e s i n d e  kul 1a -s a y ı s a l  ç a l ı ş m a l a r ı n  az o l m a s ı  ve hymen t ı y ı e r

, _. ., farklı kullanılması bu çalışmanın yanılan kriterlerin d e ğ i ş i k  yazarlarca TdrKiı

pılmasına neden olan faktörlerdir.

n lfi 3K-ac;ındaki 100 denekte hymen incelenmiş Araştırmamızda yaşları 0- lb arasırıuaM

„ kımiann dışında morfolojiye sahip tipleri ve klasik sınıflamalara uyan ve bunların a ş

bel i rlenmişti r.

. . o/ cR'inde tipik hymen, % 1 inde atipik hymenÇalışmamızda vakaların k 68 ınae
, , • ıın7 İpnen hvmen tipleri bu sı m  flama! a-

görülmüştür. % 37 oranındaki vakada yoz

• • J ,.ij:^ıorı hvmen tipleri ile aynı morfolojide- 
ra uymayan ve literatürde bildirilen ny

1 Hairpsi birbirinden farklı morfoloji
dirler. Bir vakada sağ ve sol yarım

de hymen görülmüştür. Bu kaynakların dışında bir p ’
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