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Burun ve paranasal sinüs
yabanc› cisimleri

Burunda yabanc› cisimlere s›kl›kla çocukluk
ça¤›nda ve mental retarde eriflkinlerde rastlan›r.
Çocuklar bazen burunlar›na bir fley soktuklar›n›
anne ve babalar›na söylerler, bazen de bunu
gizlerler. Tek tarafl› kötü kokulu pürülan burun
ak›nt›s› ile karfl›m›za ç›karlar. Burunlar›na f›st›k,
nohut, bezelye gibi besin maddeleri, boncuk,
plastik oyuncak parçalar›, pamuk, kâ¤›t, silgi,
pastel boya parças›, pil gibi çok farkl› cisimleri
sokabilirler. Bu yabanc› maddeler s›kl›kla nazal
kavitenin önünde veya 1/3 orta bölümünde bu-

lunur. Posteriora, nazofarenkse kaçabilir. Litera-
türde, yar›k dudak ameliyat› sonras› konulan
Kirschner telinin y›llar içinde yer de¤ifltirerek
sfenoid sinüse gitti¤i de bildirilmifltir.2

Tipik olarak bu çocuklarda ünilateral burun
ak›nt›s› ve burun t›kan›kl›¤› görülür. E¤er aile fark
etmezse uzun süre burunda yabanc› cisim kalabi-
lir. Uzun süre burunda kalan yabanc› cisimlerin
üzerine kalsiyum ve magnezyum partikülleri biri-
kerek rinolit (burun tafl›) oluflumuna neden olabi-
lir. Yabanc› cisim sebebiyle burunda a¤r› olmaz
ancak yabanc› cismin pil olmas› durumunda için-
deki c›va aç›¤a ç›k›p kimyasal yan›klara neden
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Özet

Çocukluk ça¤›nda s›k rastlanan yabanc› cisimlere kaza ve travma sonras› eriflkinlerde de rastlanabil-
mektedir. Özellikle nörolojik sorunlar› olan yafll›larda, mental retardasyonu olanlarda, alkol ve sedatize
edici ilaç alanlarda yabanc› cisimlere daha s›k rastlanmaktad›r. Ço¤u zaman acil giriflim gerektiren ve ya-
flam› tehdit edebilen bir sorundur. Ülkemizde dokümantasyonun yeterli olmamas› sonucunda istatistiksel
say› verilmemektedir. ABD’de her y›l 1500 çocu¤un özefageal, yaklafl›k 3000 çocu¤un da larengotrakeob-
ronfliyal yabanc› cisimlerden öldü¤ü bildirilmektedir. Özellikle 5-6 yafl›na kadar çocuklar emeklerken ya
da yerde oynarken ellerine geçirdikleri cisimleri a¤›zlar›na, burunlar›na sokabilirler. Aileler bu konuda uya-
r›lmal›d›rlar. Ortaya ç›kan semptomlar yabanc› cisimlerin boyutuna, yerleflim yerine, içeri¤ine ve vücutta
kal›fl sürelerine göre de¤iflebilir. Bu nedenle çocuk ve aile ile iyi bir iletiflim kurulmal›, yabanc› cisim ola-
s›l›¤› iyice sorgulanmal›d›r.
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Abstract

Aspirated and ingested foreign bodies continue to present challenges to physicians. Foreign body as-
piration and ingestion account for substantial morbidity and mortality. The major issues involve the accu-
rate diagnosis and speedy, safe retrieval of the foreign body. The accurate diagnosis may allude even the
sophisticated physician because often initial choking incidents are not witnessed and delayed residual
symptoms may mimic other common conditions, such as asthma, recurrent pneumonia or upper respira-
tory infections. In this article foreign bodies of aerodigestive tract are reviewed.
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olabilir. Hiç fark edilmeyip y›llar sonra burundan
gelen kötü kokuyla kendini belli edebilir.

Burnun anterior rinoskopik muayenesiyle ya-
banc› cisimlerin ço¤u görülebilir. Yabanc› cisim-
lerin geriye kaçmas› durumunda nasal endosko-
pi ile muayene gerekebilir. Bu esnada yabanc›
cisim görülürse aspiratör yard›m›yla alligatör for-
seps, küret veya aç›l› huk kullan›larak d›flar›ya ç›-
kar›l›r. Burada temel ilke yabanc› cismin arkas›-
na geçerek yabanc› cismi öne, burnun d›fl›na
do¤ru itmektir.

Paranasal sinüslerde yabanc› cisim nadirdir.
Daha çok travmayla giren cisimler; cam, ahflap
parçalar› bildirilmifltir. Dental giriflimlerde, özel-
likle implant uygulamalar› s›ras›na maksiller si-
nüslere bu implantlar›n kaç›fl› olabilmektedir.

Hastaya ve aileye yap›lacak giriflimin biraz ra-
hats›zl›k verici oldu¤u; yabanc› cismin trakeaya
kaçma olas›l›¤›n›n düflük de olsa var oldu¤u söy-
lenmelidir. Spekulum ile muayene yap›l›p, ak›nt›-
lar aspire edilmelidir. Müdahalede bulunulmadan
önce hasta koopere de¤ilse sedasyon yap›lmal›d›r.
Alligatör forseps, bayonet forseps, Kelly klemp,
buflon küretleri kullan›labilir. Kanama olursa adre-
nalin-pantokain emdirilmifl pamuk tamponlar kul-
lan›l›r. Yabanc› cisim ç›kar›ld›ktan sonra nazal ka-
vite tekrar gözden geçirilmelidir.

Farenks yabanc› cisimleri 

Farenksteki yabanc› cisimlerde karfl›m›za ç›-
kan semptom ve bulgular cismin bulundu¤u lo-
kalizasyona göre de¤iflir. Orofarenks ve hipofa-
renksteki yabanc› cisimler yutma güçlü¤üne ve
solunum yollar›nda semptomlara neden olur.
Yemeyi reddeden ve a¤›z içi sekresyonlar›n›
yutamayan bir çocukta yabanc› cisim akla gel-
melidir. Küçük çocuklarda larengoskopi gereke-
bilir. Parmakla palpasyon cismi daha afla¤›lara
itilebilece¤inden kontrendikedir. K›lç›k yutma
olgular›nda k›lç›k ço¤unlukla yumuflak dama¤a
veya tonsiller bölgeye saplan›r. K›lç›k anestezi
gerekmeden bayonet gibi tutucu bir alet ile ç›-
kar›labilir.

Larengotrakeobronfliyal
yabanc› cisimler

Aspire edilen kat› veya yar› kat› cisim la-
renkste veya trakeada s›k›flabilir. Asfiksiye ve
ölüme yol açabilir. Yerine göre kronik semp-
tomlar ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açabi-
lir. S›kl›kla besin maddelerinin aspirasyonu gö-
rülür. Nadiren kabuklu yemifller, kemik parça-
lar›, t›rnak, difl protezi parçac›klar› görülebilir.
Co¤rafi ve sosyokültürel farkl›l›klara göre aspi-
re edilen maddeler de¤iflebilir. Örne¤in ülke-
mizde bafl örtüsü i¤nesi aspirasyonlar› s›k gö-
rülmektedir.

Yabanc› cismin lokalizasyonu trakeobronfli-
yal hava yolunun anatomik yap›s›na ve hasta-
n›n aspirasyon s›ras›ndaki postürüne ba¤l› ola-
rak de¤iflmekle birlikte en s›k sa¤ ana ve dis-
tal bronfl yerleflimlidir. Sa¤ taraf›n daha s›k ol-
mas›n›n sebebi sa¤ ana bronflun sola göre da-
ha vertikal pozisyonda ve daha k›sa olufluyla
aç›klanmaktad›r. Fakat 15 yafl›na kadar her iki
taraftaki bronfllar›n ayn› olmas› sebebiyle ya-
banc› cisim her iki ana bronflta ayn› oranda bu-
lunabilir.

Aspire edilen yabanc› cisim, larenksin lüme-
nini kapatabilir, hatta t›kayabilir. Larenksten da-
ha distale indi¤inde semptomlar gerileyebilir, bu
durumda tan›da hatalar yap›labilir. Bronflial ya-
banc› cisimlerde en s›k rastlanan semptom üçlü-
sü; öksürük, h›r›lt›l› solunum ve etkilenen taraf-
ta solunum seslerinin azalmas›d›r. Siyanoz, ök-
sürük, h›r›lt›l› solunum, geçmeyen pnömoni ve-
ya lokalize bronfliyektazi özellikle risk tafl›yan
kiflilerde yabanc› cisim aspirasyonu düflünülme-
lidir.

Yabanc› cisim aspirasyonu aç›s›ndan riskli ki-
fliler kimlerdir?

• Yutma bozuklu¤u olanlar
• Travmatik bilinç kayb› olanlar
• ‹ntoksikasyon geçirenler
• Çocuklar (özellikle 1-3 yafl aras›)
• Kronik hastal›k sebebiyle hastanede yatan

hastalar 
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Eriflkinlerde, büyük miktarda besinin, özellik-
le etin hipofarenks ya da larenksin üst k›sm›na
ani olarak aspire edilmesi ‘cafe coronary send-
rom’ olarak tan›mlan›r ve insidans› 100 000’de
0.66’d›r. Gerçek koroner hastalar›ndan farkl› ola-
rak hasta yemek esnas›nda nefes almaz ve ko-
nuflamaz hale gelir3.

Yabanc› cisme karfl› geliflen enfeksiyon nede-
niyle klinik tablo akut epiglotit, trakeobronflit,
pnömoni veya ast›m› taklit edebilir. Yabanc› ci-
sim aspire eden çocuklar›n %20’si, yabanc› cisim
ç›kar›l›ncaya kadar, 1 aydan daha uzun süre bafl-
ka tan›larla ve ço¤unlukla enfeksiyon nedeniyle
tedavi görmektedir. Baflvuru semptomlar› sesli
solunum, öksürük, atefl, hemoptizi, dispne, gö-
¤üs a¤r›s› olabilir. Fizik muayenede supraklavi-
küler ve interkostal çekilmeler yabanc› cisim la-
renkste ise belirgin olarak gözlemlenebilir. Solu-
num s›k›nt›s›n›n derecesini belirleyebilmek için
arter kan gaz› bak›labilir.

Standart PA akci¤er grafisi ilk istenecek tetkik
olmal›d›r. Aspire edilen cisimleri bu grafide izle-
mekten çok yapt›klar› havalanma de¤ifliklikleri
tespit edilir. Örne¤in; tek tarafl› havalanma art›fl›,
atelektazi, mediastinal yer de¤ifltirme izlenebilir.
‹lk 24 saatte atelektazi ve konsolidasyonun görül-
medi¤i pek çok vaka vard›r. Aspirasyon flüphesi
olmas› durumunda normal akci¤er grafisi yabanc›
cisim aspirasyonunu ekarte ettirmez. Ekspiryumda
çekilen film lokalize havalanma art›fl›n› gösterme-
de daha duyarl›d›r. Yumuflak doku dozunda çeki-
len boyun yan grafileri özellikle larengeal yaban-
c› cisim tespitinde faydal›d›r. Hasta koopere de¤il-
se lateral dekübitus filmi lokal havalanma art›fl›n›
gösterebilir. Koopere olamayan hastalarda ve tan›-
da flüphe varsa toraks floroskopisi yap›labilir. Al-
t›n standart tan› yöntemi olan bronkoskopinin te-
daviyi sa¤lama gibi olana¤› da bulunur.

Aspirasyonun akut evresinde s›rta vurma, ka-
r›na bast›rma veya Heimlich manevras› uygula-
nabilir. Heimlich manevras› büyük çocuklar için
önerilmektedir. Bu manevrada hastan›n arkas›na
geçen kurtar›c›, ellerini hastan›n sternumunun

ksifoid bölgesinin alt›na, orta hatta yerlefltirerek
kar›n bölgesine güçlü bas›nç uygular. Bu ma-
nevra esnas›nda kosta k›r›klar›, kusma, yeniden
aspirasyon, pnömomediastinum, iç organ rüp-
türleri geliflebilir.5

Günümüzde tart›flmas›z en iyi tedavi yöntemi
endoskopi yaparak yabanc› cismin ç›kar›lmas›-
d›r. Lokal veya genel anestezi gerektirir. Bron-
koskopi yap›l›rken temel sorun, hava pasaj›nda
rijid bir bronkoskop varken ve yabanc› cismi la-
rengotrakeobronfliyal hava pasaj›ndan ç›karmak
için birtak›m manipülasyonlar yap›l›rken, ço-
¤unlukla küçük çocuk olan hastalar›n güvenli
bir biçimde oksijenizasyonun ve anestezisinin
sürmesini sa¤lamakt›r. Trakeobronfliyal yabanc›
cisimlerin ç›kar›lmas›nda genel anestezi kullan›-
l›rken üst hava yollar›nda obstrüksiyon kuflkusu
varsa genel anestezi, hava yolunun tamamen t›-
kanmas› riskini art›raca¤›ndan uygulanmaz.

Rijid bronkoskop ile yabanc› cisim ç›kar›lma-
s›n›n baflar› oran› %98’dir. Rijid bronkoskopun
fleksible bronkoskopa göre önemli avantajlar›
vard›r. Rijid bronkoskopun genifl çap›, içinden
fleksibl bronkoskop dahil birçok tutucu aletin
girmesini ve p›ht›laflm›fl kan ve kal›n sekresyon-
lar›n daha kolay aspire edilmesini sa¤lar. Rijid
bronkoskop fleksible bronkoskoptan farkl› ola-
rak hastan›n ventile edilmesine olanak sa¤lar. Fi-
beroptik bronkoskopi, distal yerleflimli yabanc›
cisimlerde, mekanik ventilasyondaki hastalarda,
maksillofasiyal travmal›larda ve küçük yabanc›
cisimlerin ç›kar›lmas›nda uygulanabilir. Forseps-
le yabanc› cismin tutulmas› s›ras›nda yabanc›
cismin parçalanmamas› için son derece dikkatli
davran›lmal›d›r. Yabanc› cisim bulunup ç›kar›l-
d›ktan sonra, birden fazla yabanc› cisim olabile-
ce¤i düflünülerek tüm hava yollar› tekrar gözden
geçirilmelidir.

Özellikle larengeal yabanc› cisimlerin ç›kar›l-
mas›ndan önce ve endoskopi sonras› intravenöz
steroid uygulamas›, ödemin önlenmesi aç›s›ndan
yararl› olabilir. Aspirasyona ba¤l› enfeksiyon ge-
liflti¤i düflünülürse antibiyotik bafllanabilir.
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Özofagus yabanc› cisimleri

Gastrointestinal sistemin en dar yeri apendiks
d›fl›nda özofagustur. Bu sebeple yabanc› cisim-
ler s›kl›kla özofagusta görülür. Farenks ve mide
aras›nda uzan›r, yaklafl›k 25 cm uzunlu¤unda ve
tüp fleklindedir. Dört yerde darl›k gösterir. Birin-
ci darl›k krikoid k›k›rdak hizas›nda inferior
konstrüktör kas›n krikofarengeal k›sm› taraf›n-
dan oluflturulur. ‹kinci darl›k, aortik ark›n özofa-
gusa yapt›¤› bas›yla oluflur. Üçüncü darl›k, sol
ana bronflun yapt›¤› darl›kt›r. Son darl›k, alt özo-
fageal sfinkter olarak adland›r›l›r.4

Yabanc› cisimler özofagusun dar bölgelerin-
de, en s›k da üst özofageal darl›kta tak›lma e¤i-
limindedir. Özofagus yabanc› cisimleri özellikle
6 ayl›k-6 yafl aras› çocuklarda görülür. Difllerin
net geliflmemifl olmas› önemli etkendir. Takma
difllerin kullan›ld›¤› ileri yafllarda da özofagus
yabanc› cisimleri görülmesi di¤er yafl gruplar›na
göre daha s›kt›r. En s›k madeni paralard›r ve
ikinci s›rada da yiyecekler aspire edilir. Piller
içerdikleri sodyum ve potasyum hidroksit nede-
niyle kimyasal yan›klara, dolay›s›yla perforasyo-
na yol açt›¤›ndan çok tehlikelidir. Çocuklarda
özofagus duvar›n›n daha ince olmas› sebebiyle
perforasyon riski daha fazlad›r. Perforasyonun
semptom ve bulgular› yüksek atefl, taflikardi, ne-
fes kesilmesi, gö¤üs a¤r›s›, kar›n a¤r›s› ve bo-
yunda krepitasyondur.

Hastalar›n baflvuru semptomlar› bo¤azda bat-
ma hissi, disfaji, odinofaji, farenkste iritasyon ve
globus hissi, mide bulant›s›, gö¤üs a¤r›s›, kanl›
tükürük, a¤›zdan afl›r› salya gelmesi, bo¤ulma
hissi olarak say›labilir. Befl yafl üzerindeki ço-
cuklarda bo¤azda batma, disfaji, globus hissi
mevcut iken befl yafl›n alt›nda yemek yemeyi
reddetme, kusma, kanl› tükürük gibi semptom-
lar a¤›rl›kl›d›r.

Tan›da ayr›nt›l› bir öykü ve iyi bir fizik mu-
ayene yan›nda radyolojik tetkikler de gerek-
mektedir. Kontrast maddeyle özofagografiler
çekilebilir. Tedavide invazif olmayan çeflitli

yöntemler kullan›labilir. Eriflkinlerde düzgün
yüzeyli özofagus cisimlerinde floroskopi alt›n-
da gaz oluflturucu içecekler verilerek t›kanma
giderilmeye çal›fl›labilir. Ayr›ca glukagon verilip
özofagus sfinkter bas›nc› azalt›lmaya çal›fl›larak
yabanc› cisim ç›kar›lmaya çal›fl›l›r. Feokromasi-
toma ya da insülinomada glukagon kullan›m›
kontrendikedir. ‹nvazif yöntemler olarak çeflitli
bujiler ve dilatatörler yard›m›yla besin t›kac›
mideye itilebilir.

En çok kabul gören en s›k kullan›lan yöntem
özofagoskopi alt›nda forseps yard›m› ile yaban-
c› cisim ç›kar›lmas›d›r. Rijit ve fleksibl özofagos-
koplar kullan›larak yap›labilir. Fleksibl özofa-
goskoplar›n avantaj›, üzerinde santimetre çizgi-
lerinin bulunmas› ve hava verme olana¤›n›n ol-
mas›d›r. Dezavantaj› ise keskin cisimleri içine
alacak boyutta tüpü bulunmad›¤›ndan, bunlar
ç›kar›l›rken özofagusta perforasyon ve laseras-
yonlar oluflturabilmeleridir. Ayr›ca piriform sinüs
ve postkrikoid bölge iyi görülemez. Rijid özofa-
goskopide görüntü daha iyidir. Keskin yabanc›
cisimleri içine alabildi¤inden daha rahat ç›kar›l-
malar›n› sa¤lar. Ancak sert oldu¤undan zorlan›r-
sa perforasyon yapabilir. Endoskopinin baflar›s›z
oldu¤u durumlarda ve sivri, keskin cisimlerde
servikal özofagotomi gerekebilir.
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