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Amaç: Trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonlar› yetiﬂkinlerde çok s›k görülmez ancak hayat› tehdit edebilen
önemli bir klinik sorundur. Bu çal›ﬂmada trakeobronﬂiyal
yabanc› cisim aspirasyonlu yetiﬂkinlerin tan› ve tedavisiyle
ilgili deneyimlerimizi aktarmay› amaçlad›k.
Çal›ﬂma plan›: Klini¤imizde 2000-2004 y›llar› aras›nda
trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonu öntan›s›yla yatarak tedavi görmüﬂ 33 yetiﬂkin (7 erkek, 26 kad›n; ort.
yaﬂ 32; da¤›l›m 16-68) cinsiyet, yaﬂ, yak›nmalar›, baﬂvuru
süresi, fizik muayene bulgular›, radyolojik bulgular, yabanc› cismin niteli¤i, yabanc› cismin lokalizasyonu, uygulanan tedavi yöntemleri ve komplikasyonlar aç›s›ndan
prospektif olarak incelendi.
Bulgular: Trakeobronﬂiyal yabanc› cisim ön tan›s›yla yatan 33 olguya genel anestezi alt›nda rijit bronkoskopi uyguland›. Otuz bir (%94) olguda yabanc› cisim saptand›.
Yirmi sekiz olguda yabanc› cisim bronkoskopi ile, bir olguda trakeostomi eﬂli¤inde rijit bronkoskopi ve iki olguda
torakotomi ile ç›kart›ld›. En s›k görülen yak›nma öksürüktü. Yabanc› cisimlerin %48’i sa¤ bronﬂ sisteminden,
%42’si sol bronﬂ sisteminden ç›kart›ld›. Yabanc› cisimlerin
%64.5’ini toplu i¤ne oluﬂturmaktayd›. Bir pnömotoraks,
bir yabanc› cismin bronﬂ içinde iki parçaya ayr›lmas› sonucu ikinci bir bronkoskopi ihtiyac›n›n do¤mas› olmak
üzere toplam iki olguda (%6.4) komplikasyon görüldü.
Sonuç: Genel anestezi alt›nda rijit bronkoskopi yabanc› cisim aspirasyonlar›n›n tan› ve tedavisinde alt›n standartt›r.
Yabanc› cismin bronkoskopiyle ç›kart›lmas›nda baﬂar› sa¤lanamazsa cerrahi prosedürler kullan›larak ç›kart›lmal›d›r.

Background: Tracheobronchial foreign body aspiration is
a life treatening clinical problem which is not much frequently seen in adults. In this study, we aimed to present
our experienceswith the diagnosis and treatment of foreign
body aspirations in adults.
Methods: Thirty three patients (7 male, 26 female; mean
age 32; range 16 to 68 years) who were hospitalized and
treated with the diagnosis of foreign body aspiration
between 2000 and 2004 in our clinic were prospectively
evaluated by sex, age, complaints, duration of application,
physical findings, radiological findings, nature of foreign
bodies, location of foreign bodies, treatment methods and
complications.
Results: Thirty three patients who were hospitalized with the
diagnosis of foreign body aspiration underwent rigid bronchoscopy under general anesthesia. Foreign body was detected in 31 cases (94%). Foreign bodies were removed with
rigid bronchoscopy in 28, with tracheostomy plus rigid bronchoscopy in 1 and with thoracotomy in 2 cases. The commonest complaint was cough. 48% of foreign bodies were
removed from right bronchial system and 42% from left one.
64.5% of foreign bodies were pins. We observed complications, including 1 pneumothorax and 1 division of foreign
body into 2 pieces causing need for a second bronchoscopy,
in 2 (6.4%) cases.
Conclusion: Rigid bronchoscopy under general anesthesia
is gold standart in diagnosis and treatmentof roreign body
aspirations. If foreign body can not be removed with rigid
bronchoscopy, it must be removed by surgical procedures.
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Trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonu hayati
tehlikesi olan ve acil giriﬂim gerektiren önemli bir klinik tablodur. Yabanc› cisim aspirasyonlar› çocuklara
oranla yetiﬂkinlerde daha nadir görülen ve bazen ölüm-

le sonuçlanabilen ciddi bir sorundur.[1] Anestezi ve
bronkoskopideki geliﬂmelere paralel olarak yabanc› cisimlerin bronkoskopiyle ç›kart›lmas› deneyimli ellerde
morbidite ve mortalite oranlar›n› %1’in alt›na düﬂür-
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müﬂtür.[2] Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yap›lan çal›ﬂmalarda yabanc› cisim aspirasyonlar›na ba¤l› ölüm y›ll›k 500-2000 aras›nda de¤iﬂmektedir.[3]

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Haziran 2000-Temmuz 2004 tarihleri aras›ndaki
dört y›ll›k sürede trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonu ön tan›s›yla yatarak tedavi görmüﬂ 16 ve üzeri
yaﬂtaki 33 olgu; cinsiyet, yaﬂ, yak›nmalar›, baﬂvuru süresi, fizik muayene bulgular›, radyolojik bulgular, yabanc› cismin niteli¤i, yabanc› cismin lokalizasyonu, uygulanan tedavi yöntemleri, hastanede yat›ﬂ süresi,
komplikasyonlar ve mortalite aç›s›ndan prospektif olarak incelendi. Tan›da; öykü, klinik bulgular, fizik muayene ve radyolojik inceleme yöntemleri uyguland›. Rijit bronkoskopi iﬂlemi öncesi hastalara tam kan, rutin
kan biyokimyas› paneli, protrombin zaman›, parsiyel
tromboplastin zaman› çal›ﬂ›ld› ve kontrol akci¤er grafisi çekilerek yabanc› cismin lokalizasyonunun de¤iﬂip
de¤iﬂmedi¤i de¤erlendirildi. Yabanc› cisim aspirasyonu
tan›s› veya ﬂüphesi bulunan hastalar›n hepsine genel
anestezi alt›nda (GAA) kas gevﬂetici ilaçlar kullan›larak
tam donan›ml›, ideal resüsitasyon koﬂullar›n›n bulundu¤u bronkoskopi odas›nda, anatomik yap›lar›na uygun
çapta rijit bronkoskopiyle iﬂlem yap›ld›. Yabanc› cismi
cerrahi olarak ç›kartma karar› verilen tüm olgularda
ameliyata rijit bronkoskopiyle baﬂland›. Yabanc› cismin
ç›kart›lmas›nda baﬂar›s›zl›k durumunda ameliyata dönüldü.
BULGULAR
Trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonu ön tan›s›yla toplam 33 olgu (7 erkek (%21.2), 26 kad›n
(%78.8); ort. yaﬂ 32; da¤›l›m 16-68) merkezimize baﬂvurdu. Olgular›n 31’inde (%94) yabanc› cisim saptan›rken iki olguda (%6) yabanc› cisim bulunamad›. En s›k
karﬂ›laﬂ›lan yak›nmalar, 25 olguda (%80) öksürük olup
daha sonra s›kl›k s›ras›na göre, 10 olguda (%32.3) nefes darl›¤› ve dokuz olguda (%30) morarmayd› (Tablo
1). Olgular›n %60’› ayn› gün veya bir gün sonra baﬂvurmuﬂtu. En uzun baﬂvuru süresi ise dört y›ld›.
Trakeobronﬂiyal yabanc› cisim saptanan 31 olgunun,
27’sinde (%87) yabanc› cisim aspirasyonu öyküsü vard›, iki olguda ise öykü olmas›na karﬂ›n rijit bronkoskopi sonras›nda yabanc› cisim saptanamad›. Yabanc› cisim bulunan olgular›n fizik muayenesinde, 13 olguda
(%42) ronküs, sekiz olguda (%25.8) tek tarafl› solunum
seslerinde azalma oldu¤u ve 15 olguda (%48.4) herhangi bir patolojik bulgunun olmad›¤› görüldü. Radyolojik
incelemelerde en s›k izlenen bulgu 21 olguda (%67.7)
radyoopak yabanc› cismin görülmesiydi. Bunu s›ras›yla; dört olguda tek tarafl› hiperaerasyon (%13), üç olguda (%9.7) atelektazi ve iki olguda (%6.5) pnömonik infiltrasyon takip etmekteydi. Bir olguda (%3.2) ise radyolojik inceleme normaldi. En s›k lokalizasyon 15 olgu
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Tablo 1. Baﬂvuru ﬂikayetleri

ﬁikayetler

Say›

Yüzde

25
10
9
4
3
2
1

80
32.3
30
13
9.6
6.4
3.2

Öksürük
Nefes darl›¤›
Morarma
H›r›lt›l› solunum
Ateﬂ
Kusma
Balgam ç›karma

(%48) ile sa¤ bronﬂ sistemiydi. Sa¤ bronﬂ sisteminde
yabanc› cisim en s›k 10 olgu (%32) ile ana bronﬂtayd›.
Geri kalanlar 13 olguda (%42) sol bronﬂ siteminde, üç
olguda (%10) trakea veya larenksteydi (Tablo 2). Ç›kart›lan yabanc› cisimler; 24 olguda (%77.3) inorganik, yedi olguda (%22.6) ise organik natürdeydi. ‹norganik yabanc› cisim aspirasyonlar› içinde en s›k gözlenen yabanc› cisim 20 olgu (%64.5) ile toplu i¤neydi (Tablo 3).
Otuz bir olgunun 28’inde (%90.2) yabanc› cisim sadece rijit bronkoskopiyle, birinde (%3.2) trakeostomi + rijit bronkoskopiyle ç›kart›ld›. Torakotomi gereken iki
(%6.5) hastaya ameliyat odas›nda tekrar GAA rijit
bronkoskopi uyguland›, ancak baﬂar›l› olunamamas›
üzerine ameliyata devam edildi. Yabanc› cisim bu iki
olgudan birinde bronkotomi, di¤erinde ise pnömotomi
ile ç›kart›ld›. ‹ki olguda (%6.4) komplikasyon geliﬂti.
Bir olguda boncuklu türban i¤nesi bronkoskopiyle ç›kart›l›rken, boncu¤un içeride kalmas› üzerine kalan parça ikinci bir iﬂlemle ç›kart›ld›. Bir olguda da rijit bronkoskopi sonras› pnömotoraks geliﬂti ve tüp torakostomi
uyguland›.

TARTIﬁMA
Trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonlar› ciddi
ve ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur, her yaﬂta görülebilmesine karﬂ›n yetiﬂkinlerde çocuklara göre daha
azd›r.[1]
Tablo 2. Trakeobronﬂial yabanc› cisim lokalizasyonlar›

Lokalizasyon
Sa¤ bronﬂ sistemi
Ana bronﬂ
Üst lob
‹ntermedier bronﬂ
Orta lob
Alt lob
Sol bronﬂ sistemi
Ana bronﬂ
Üst lob
Alt lob
Trakea ve larenks
Toplam

Say›

Yüzde

Toplam (%)

10
1
1
1
2

48

15

32
3.2
3.2
3.2
6.4

42

13

22.6
3.2
16.2
10
100

7
1
5
3
31

10

39
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Tablo 3. Ç›kart›lan yabanc› cisimler

Organik yabanc› cisimler
Ayçekirde¤i
F›nd›k içi
F›st›k
Toplam
‹norganik yabanc› cisimler
Toplu i¤ne
Plastik kalem kapa¤›
Boncuk
Protez diﬂ
Toplam

Say›

Yüzde

4
2
1
7

13
6.4
3.2
22.6

20
2
1
1
24

64.5
6.4
3.2
3.2
77.3

Öykü, trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonu tan›s›nda çok önemlidir. En s›k gözlenen yak›nma öksürüktür. Öksürük baﬂlang›çta spazmodik, kuru, irritatiftir
ve nöbetler halinde gelir, yabanc› cisim bronﬂa yerleﬂtikten sonra ﬂiddetini ve özelli¤ini kaybeder.[4] Hastalar›n %59-82.5’inde öksürük görülmektedir.[1,2] Hoeve ve
ark.n›n[3] çal›ﬂmalar›nda öksürük yak›nmas›n›n sensitivitesinin %81 buna karﬂ›n spesifitesinin %33 oldu¤u
bildirmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda olgular›n %80’inde
öksürük vard›. Trakeobronﬂiyal a¤açta bilinen en uzun
yabanc› cisim retansiyonu Jackson ve ark.n›n çal›ﬂmas›nda 40 y›ld›r.[5] Bizim çal›ﬂmam›zda ise bu süre ayn›
gün ile dört y›l aras›nda de¤iﬂmekteydi. Olgular›m›z›n
%60’› ayn› gün baﬂvurmuﬂtu.
Yabanc› cisim aspirasyonundan ﬂüphelenilen tüm
olgulara radyolojik incelemeler yap›lmal›d›r. Aspire
edilen yabanc› cisim radyoopak ise posteroanterior akci¤er grafisiyle kolayl›kla görülebilir. Ancak lokalizasyonu tam tan›mlamak ve cismin en büyük boyutunu
görmek için lateral ve oblik akci¤er grafileri de çekilmelidir.[6] Normal bir gö¤üs radyografisi yabanc› cismin
yoklu¤unu göstermez, ﬂüphe devam ediyorsa bronkoskopi yap›lmal›d›r. Silva ve ark.[7] radyolojik incelemelerin %73 sensitivite ve %45 spesifitesi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Literatür incelemelerinde en s›k görülen radyolojik bulgu tek tarafl› hiperaerasyon ve atelektazidir.[1,2] Çal›ﬂmam›zda trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonu olan olgular›n %96.8’inde radyolojik bulgular vard›. En s›k rastlanan radyolojik bulgu %67.7 oran›yla radyoopak yabanc› cisim görüntüsüydü. Bu oran›n yüksek olmas›n›n nedeni aspire edilen yabanc› cisimler içinde toplu i¤nelerinin fazla olmas›yd›.
Trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonlar›, sa¤ ana
bronﬂun sola göre daha k›sa, daha geniﬂ ve yönü vertikale yani trakean›n yönüne daha yak›n olmas›ndan dolay› genellikle sa¤ bronﬂial sistemde görülmektedir. Pasaoglu ve ark.n›n[2] bir çal›ﬂmas›nda aspire edilen yabanc› cisimlerin %49.4 oran›nda sa¤ sistem içinde ve en
s›k sa¤ ana bronﬂta lokalize oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bizim
40

çal›ﬂmam›zda da aspire edilen yabanc› cisimlerin %48’i
sa¤ bronﬂial sistemde ve en s›k sa¤ ana bronﬂta (%32)
bulunuyordu.
Aspire edilen yabanc› cismin türü ve oran›; yaﬂ, cinsiyet, meslek, kültürel hayat, sosyo-ekonomik durum,
diyet, halk›n gelenek ve göreneklerine göre ülkeden ülkeye de¤iﬂiklikler göstermektedir. Endüstrileﬂmemiﬂ ülkelerde yabanc› cisim aspirasyonlar›n›n ço¤unlu¤unu
organik yabanc› cisimlerle, en çok kuruyemiﬂ taneleri
ve kabuklar› (f›st›k, f›nd›k kabuklar› vb.) oluﬂtururken,
endüstrileﬂmiﬂ ülkelerde plastik yabanc› cisim aspirasyon insidans› son y›llarda daha fazlalaﬂm›ﬂt›r. Limper
ve Prakash’›n[5] çal›ﬂmas›nda en yayg›n yabanc› cisim
tipinin organik besin maddeleri oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Elhassani’nin[8] bir çal›ﬂmas›nda aspire edilen yabanc›
cismin %66.3 oran›nda yaz aylar›nda s›k tüketilen karpuz çekirdeklerinin oluﬂturdu¤u bildirilmiﬂtir. Pasaoglu
ve ark.n›n[2] çocuk hasta çal›ﬂmas›nda ise en yayg›n aspire edilen yabanc› cismin kuruyemiﬂ ve özellikle
%21.5 oran›nda ayçekirde¤i oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda olgular›n %22.6’s›n› organik tipte ve
%77.4’ünü inorganik tipte yabanc› cisimler oluﬂturuyordu. ‹norganik tipteki yabanc› cisimlerin %64.5’i ise
toplu i¤nelerdi (ço¤unlukla da boncuklu türban i¤nesi).
Tan›sal gecikmeye ba¤l› olarak, herhangi bir yabanc› cisim akci¤erde uzun süre kal›rsa bronﬂektazi, obstrüktif amfizem, tekrarlayan pnömoni, bronﬂial stenoz,
akci¤er apsesi, plevral effüzyon, ampiyem, bronkoplevral fistül, endobronﬂial polip ve kot osteomyeliti geliﬂebilir. Erken dönemde ise akut dispne, asfiksi, hemoptizi, pnömotoraks, larengeal ödem ve kardiyak arrest gibi komplikasyonlarla yabanc› cisim aspirasyonu kendisini gösterebilir.[2,5] Bronﬂektazi tan›s› alan her hastaya,
trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonunu ekarte etmek için, mutlaka bronkoskopi yap›lmas› önerilmektedir.[9] Dogan ve ark.[10] 487 olguluk araﬂt›rmalar›nda 14
olgunun (%2.8) yabanc› cisim aspirasyonuna ba¤l› geliﬂen bronﬂektazi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Trakeobronﬂiyal a¤açtaki yabanc› cisimler pek çok
patolojik durumu taklit edebilir. Yetiﬂkinlerde fark›na
var›lamayan yabanc› cisim aspirasyonlar› nedeniyle
bronkojenik karsinom ön tan›lar›yla lobektomi, hatta
pnömonektomi yap›lan olgular bulunmaktad›r.[11] Bu çal›ﬂmaya dahil etmedi¤imiz bir olguda, sa¤ akci¤er alt
lobda kitle saptanmas› üzerine akci¤er malignitesi ﬂüphesiyle ameliyat edilen (sa¤ torakotomi + alt lob posterobazal segmentektomi) hastan›n segment bronﬂunun
kesilmesinden sonra bronﬂun içinde yabanc› cisim
(plastik parças›) oldu¤u görüldü.
Bugün trakeobronﬂiyal yabanc› cisimlerin ç›kart›lmas›nda en önemli ve vazgeçilmez yöntem rijit bronkoskopidir. Trakeobronﬂiyal a¤ac›n bronkoskopik incelenmesi potansiyel risk taﬂ›mas›na karﬂ›n, bronkoskopi
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önemli tan›sal ve tedavi edici bir araçt›r.[2] Mantor ve
ark.[12] gözden kaç›r›lan yabanc› cisim aspirasyonlar›ndan do¤acak morbiditeyi önlemek amac›yla, baz› negatif bronkoskopilerin kaç›n›lmaz oldu¤unu söylemektedirler.
Bronkoskopik olarak saptanan yabanc› cismin ç›kart›lmas›ndan sonra karﬂ› bronﬂial sistem de dikkatlice incelenmelidir. ‹kinci bir yabanc› cisim veya ç›kart›lma
esnas›nda parçalanan yabanc› cisimlerin saptanmas› aç›s›ndan bronkoskopik gözlemin yenilenmesi önemlidir.
Trakeobronﬂiyal a¤açtan yabanc› cismin ç›kart›lmas›nda fiberoptik bronkoskopi kabul gören bir yöntem
de¤ildir.[2] Limper ve Prakash[5] fiberoptik bronkoskopinin her ne kadar iyi görüﬂ ve manüplasyon sa¤lasa da,
olgular›n sadece %60’›nda baﬂar› sa¤lad›¤›n›, buna karﬂ›n rijit bronkoskopinin %98 oran›nda baﬂar›l› oldu¤unu, fiberoptik bronkoskopinin seçilmiﬂ olgularda kullan›lmas› gerekti¤ini bildirmiﬂlerdir. Bizim çal›ﬂmam›zda
iki olguda fiberoptik bronkoskopi kullan›ld› ancak yabanc› cismin ç›kart›lmas›nda baﬂar›l› olunamad›.
Rijit bronkoskopiye alternatif olarak fogarty kateteri, snare kateter tekni¤i ve Burrington ve Cotton’un gö¤üs fizyoterapisi ve bronkodilatör inhalasyonu tekni¤iyle seçilmiﬂ olgularda literatür örnekleri vard›r.[13] Biz
bu teknikleri olgular›m›zda kullanmad›k. Çal›ﬂmam›zda
trakeobronﬂiyal yabanc› cisim aspirasyonu ﬂüphesiyle
baﬂvuran 33 olgunun tümüne GAA rijit bronkoskopi
uyguland›. Olgular›n %93.6’s›nda aspire edilen yabanc›
cisim rijit bronkoskopiyle ç›kart›ld›. Bir olguda (%3.2)
trakeostomiye ihtiyaç duyuldu. Bu olguda direkt grafilere göre bir toplu i¤nenin larenkste, vokal kordlar›n hemen inferioruna yerleﬂti¤i görülüyordu. Klasik rijit
bronkoskopide yabanc› cisim görülemedi ve trakeostomi aç›larak buradan uygulanan rijit bronkoskopiyle yabanc› cisim ç›kart›ld›. ‹ki olguda (%6.4) ise yabanc› cisim ameliyatla ç›kart›ld›.
Anestezi ve bronkoskopideki geliﬂmelere paralel
olarak, yabanc› cisimlerin bronkoskopiyle ç›kart›lmas›
deneyimli ellerde morbidite ve mortalite oranlar›n›
%1’in alt›na düﬂürmüﬂtür.[2] Bizim çal›ﬂmam›zda ise
komplikasyon oran› %6.4’tü.
Sonuç olarak, yabanc› cisim aspirasyonunun kesin
tan›s› bronkoskopiyle konulur. Bronkoskopi endikasyo-
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nu için en önemli kriter ﬂüphedir. Yabanc› cisim aspirasyonundan ﬂüphelenmek için öykü, fizik muayene ve radyolojik incelemeler genellikle yeterlidir. Tüm bunlara
karﬂ›n hiçbir klinik bulgu ve öykü saptanmayan ancak
akci¤er sorunu olan hastalarda yabanc› cisim aspirasyonunun akla gelmesi bile bronkoskopi endikasyonu olmal›d›r. Yabanc› cisim bronkoskopiyle ç›kart›lmas›nda baﬂar› sa¤lanamazsa cerrahi prosedürler kullan›lmal›d›r.
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