ÖZGÜN GÖRÜNTÜLER

Midede yabanc› cisim
Foreign body in the stomach
46 yaﬂ›nda, erkek hasta acil servise yabanc› cisim yutma ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Hasta anamnezinde plastik kapakl› su
ﬂiﬂesinden h›zl› bir ﬂekilde su içerken, bilmeden ﬂiﬂe kapa¤›n› yuttu¤unu belirtti. Hastan›n alkol al›m› mevcut de¤ildi,
mental retardasyonu veya psikiyatrik sorunu yoktu. Hastan›n yutma zorlu¤u vard›, tükürü¤ünü yutam›yordu. Gastroskopide özofagus orta k›sm›nda, lümeni tamamen kapatm›ﬂ ﬂiﬂe kapa¤› izlendi. Özofagus içindeki yabanc› cisim endoskopun ucuyla yavaﬂca mide lümeni içerisine itildi (Resim 1). Elimizde iﬂlem an›nda yabanc› cisim basketi mevcut olmad›¤› için, ﬂiﬂe kapa¤› polipektomi kementi (snare) ile yakalan›p mideden ç›kart›ld› (Resim 2,3). ‹ﬂlem sonras› herhangi
bir sorun izlenmedi. Hasta ﬂifa ile evine gönderildi.

Resim 1. Mide içerisine su ﬂiﬂesi kapa¤›n›n gö- Resim 2. ﬁiﬂe kapa¤›n›n snare ile ç›kar›lmas›
rüntüsü

Resim 3. ﬁiﬂe kapa¤›n›n ç›kar›lm›ﬂ görüntüsü
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YORUM:
Yutulan yabanc› cisimler gastroenterologlar›n günlük uygulamalar›nda s›kl›kla karﬂ›laﬂt›klar› bir durumdur. Bazen kiﬂi
taraf›ndan fark edilirken bazen de fark›na var›lmayabilir. Klinik önemi olmayan ﬂeyler yutulabilirken gastrointestinal
kanalda hasar, delinme gibi ciddi sonuçlara da yol açabilen ve h›zl› davran›p bir an evvel ç›kar›lmas› gereken (pil vb…)
ﬂeyler de yutulabilir. Bu nedenle gastroenterologlar›n G‹S yabanc› cisimlerine yaklaﬂ›m ve tedavisi hakk›nda bilgilerinin olmas› gerekir. Bu olgu örne¤inden yola ç›karsak özofagusu t›kayan cisimlerde özellikle dikkatli olmal› ve cismi
aﬂa¤› itmekten sak›nmal› ve e¤er iteceksek duvara gömülü olmad›¤›ndan ve iterken özofagus duvar›n› delme riski taﬂ›mad›¤›ndan emin olunmal›d›r. Bu durum öncesi ve gerekirse sonras› direkt grafi veya bilgisayarl› tomografi ile perforasyon olup olmad›¤› mutlaka kontrol edilmelidir. Ayr›ca her gastroenterologun elinin alt›nda endoskopik iﬂlemler
için gerekli tedavi cihazlar› mutlaka bulunmal›d›r.
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