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Özet

Summary

Yazarlar çok yak›n zamanda tan›mlanan bir teknikle
tedavi edilen nadir bir yabanc› cisim aspirasyonu olgusunu sunmaktad›r. Endoskopi eflli¤inde trakeotomi yöntemi
ile bir çocu¤un aspire etti¤i k›r›k bir plastik kalem kapa-¤›
ç›kar›lm›fl ve bu olgu arac›l›¤›yla trakeobronfliyal yabanc›
cisim tedavisinde kullan›lan cerrahi yöntemler
tart›fl›lm›flt›r.

Foreign body extraction with endoscopy assisted tracheotomy: Case report

The authors present a rare case of foreign body aspiration
treated with a recently defined technique. Endoscopy
assisted tracheotomy was used for the removal of a broken plastic pen top from a child and the surgical methods
used in the treatment of tracheobronchial foreign body
aspiration are discussed.
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Girifl

0° optik teleskop) yap›larak trakeobronflial ayr›¤a
oturmufl olan yabanc› cisim penset ile yakaland› ve
ç›kar›lmaya çal›fl›ld›. Birkaç deneme sonras› yaban-

Trakeobronflial yabanc› cisimler çocukluk ça¤›nda
s›k karfl›lafl›lan olgular aras›ndad›r. Bunlar›n pek ço¤una endoskopik olarak baflar›yla giriflim yap›lmaktad›r (4). Çeflitli nedenlerle endoskopinin yetersiz
kald›¤› durumlarda ise aç›k cerrahi yöntemler uygulan›r (2). Trakeotomi ile yabanc› cisim ç›kar›lmas›
nadir bir uygulamad›r (5). Yabanc› cisim aspirasyonu nedeniyle bronkoskopi yard›m›yla trakeotomi
yaparak tedavi etti¤imiz olguyu sunarak tedavi yöntemlerini tart›flt›k.
Olgu Sunumu
Dört yafl›nda erkek çocuk yabanc› cisim (plastik tükenmez kalem kapa¤›) aspirasyonu öyküsü ile ve
fliddetli öksürük ve kusma yak›nmalar› ile poliklini¤imize getirildi. Muayenede özellikle sa¤ akci¤erde
solunum seslerinin belirgin olarak kabalaflt›¤› ve hafif interkostal çekilmeleri oldu¤u saptand›. Akci¤er
filimleri normal olarak de¤erlendirildi. Genel anestezi alt›nda bronkoskopi (Storz, rijit bronkoskop ve
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Resim 1. Bronkoskopi eflli¤inde trakeotomi ile ç›kard›¤›m›z
2.5 cm büyüklü¤ündeki yabanc› cisim (k›r›k tükenmez kalem
kapa¤›) görülmektedir.
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c› cismin bu yolla d›flar› al›namayaca¤›na karar verilerek trakeotomi aç›ld›. Bronkoskop yard›m› ile tekrar tutulan yabanc› cisim yukar› do¤ru çekilirken
trakeotomi deli¤inden yakalanarak d›flar›ya al›nd›.
Yabanc› cismin ucu k›r›k bir tükenmez kalem alt
plastik parças› oldu¤u görüldü (Resim 1). Larinks
ödemi geliflmifl olabilece¤i düflüncesiyle trakeostomi kanülü yerlefltirildi. Ameliyat sonras› dönemde
herhangi bir sorunu olmayan olguda 36 saat sonra
larinks kontrolü yap›larak kanül ç›kar›ld› ve trakeostomisi kapat›ld›.
Tart›flma
Çocukluk ça¤›ndaki havayolu yabanc› cisimleri
özellikle 1-3 yafl grubu çocuklarda önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olabilmektedir (6). Akut
dönemde öksürük, h›r›lt›l› solunum, siyanoz, k›sa
süren apneler ve kusma görülmekte; bu semptomlar
giderek fliddetlenirken nadiren de gerileyip kaybolmaktad›r. Bu çocuklar bazen geç dönemde solunum
yolu enfeksiyonu tablosu ile karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Yabanc› cisim tipleri aras›nda s›kl›kla organik kökenli olan çekirdek, f›st›k gibi yiyecekler, i¤ne ve
çeflitli metal cisimler bildirilmektedir ve plastik kalem parças› s›k rastlan›lan bir yabanc› cisim de¤ildir
(2,6,9). Plastik kalem kapa¤›n›n endoskopik olarak
ç›kar›lmas› özellik gösteren ve bazen cerrahi giriflim
gerektiren bir ifllemdir (3). Hastal›¤›n tan›s›nda öykü
çok de¤erlidir ve bizim olgumuzda da görüldü¤ü
gibi radyolojik yöntemler ço¤u kez tan›da yard›mc›
olmamaktad›r (7).
Yabanc› cisim aspirasyonlar›n›n klasik tedavi yöntemi rijit veya bükülebilir endoskoplar ile yabanc› cismin ç›kar›lmas›d›r (8). Çocuklarda subglottik bölge
hava yolunun en dar bölümüdür (1). Bu nedenle nadiren de olsa yabanc› cisim ç›kar›lmas› s›ras›nda
aç›k cerrahi yöntemlere baflvurulmaktad›r. Alt› binin
üzerinde olguyu inceleyen bir araflt›rmada torakotomi oran› % 2.5, trakeotomi oran› ise % 2 olarak bildirilmifl ve sadece 10 olguda yabanc› cismin büyüklü¤ü nedeniyle trakeotomi uyguland›¤› belirtilmifltir
ki bu da düflük bir rakamd›r (5). K›l›ç ve ark., plastik

kalem kapa¤› aspirasyonu saptanan 8 olguluk serilerinde bir olguda trake içindeki yabanc› cismi penset ile sabitledikten sonra trakeotomi ile ç›kard›klar›n› bildirmifllerdir (3). Fraga ve ark., taraf›ndan yay›nlanan bir çal›flmada aspire edilen yabanc› cismin
büyüklü¤ü nedeniyle iki ekip taraf›ndan ayn› seansta bronkoskopi eflli¤inde trakeotomi yap›larak yabanc› cisim ç›kar›lm›flt›r (1). Bizim olgumuzdan
farkl› olarak trakeostomi yap›lmadan trake kapat›lm›fl ve olgu entübe flekilde izlenmifltir. Bu olgu bildi¤imiz kadar›yla bu flekilde tedavi edilen literatürdeki ilk olgudur ve bizim olgumuzda kulland›¤›m›z
benzer yöntem ile tedavi edilmifltir.
Sonuç olarak trakeobronfliyal yabanc› cisimlerin büyüklü¤ü veya ucunun sivrili¤i gibi nedenler ile endoskopik olarak ç›kar›lmas›nda yetersiz kal›nan durumlarda efl zamanl› olarak yap›lan trakeotomi ile
baflar›l› sonuçlar alabilmek mümkündür.
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