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sonfa kontrole gelmcmesi üzerinc tc]cfon ilc aranclı_ Şikayetlerinin
acilden tabrırcu olclriktan iki g[ın sonra diizeldiğini, herhangi bir şikayetinin o1madığını belirtti.
Slınuç: T.enlanjil cilt bütünlüğiiniin hozulduğu travma gibi dı,ıruınlarda ortaya çıkar. Bu olguda da olduğrı gibi s* karşılaşmadığınrrz yaralanma nedenlerinde hekimler e&enin içeriğini araştrınalı
ve etkene yönelik önlem almalrdır.
Anahtar Kelimeler: Balık irşısı, lactococctıs, lcnthnjit

erişkinde hem rijid hem de fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanılabilmektedir. O1grı, uyktıda alt ön diş protezini aspire eden,yabancı cismin sol ana bronştan ıijid bronkoskopi ile çıkarıldığı hasta
srınulmuştur.
O1gu: 52 yaşında erkek hasta, gece uyrrken aniden öksürük atakları başlamasr nedeni,vle dış ınerkeze baş,ıırrdu. Çekiien ön arka akciğer grafisinde sol ana hronşta altı adet dişten oluşan diş protezi görülmesi rizerine hasta tarafımıza ,vtinlendirildi. Hasta acil servisimize
başı.urduğunda genel durumu iyiydi, aktif bir şikay,eti yoktu,iizik
muayenesinde bilinci açık, korıpere ve oryante idi. Solunun seslerı
scıl taraita sağa göre daha az drıl,ulmaktaydı. Göğls cerrılıisi kcınsültasyonu istendi. Acil bronkoskopi amaçlı hasta ameliyata alındı.
Tartışma: Tra]ıeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları ciddi ve
ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur. YCA cn sık gözlcnen yakın
ma öksürriktüı yabancı cisim bronşa yerleştikten sonra şiddetini r.e
özelliğini ka,ı,beder. Yabancı cismin hava yollarındaki yerleşimi, trakeobruışiı,al ağacrı] \.aprsl ve aspirasyoı srrasrnda kişinin postürü ile
ilişkilidir. Klinik olarak YCA şüphesi olan olgularda PA ve lateral akciğer graiisi tercih edilen ilk görüııtüleme yöntemidir.Yabancı cisim
aspirasyonundan şüphelenmek için öykü, fizik mual,ene ve radyolo
jik inr:elemeler genellikle yeterlidir. l'iim bunlara karşın hiçbir klinik
btılgu ve öykü saptanınayan ancak akciğer sorunu olan hastalarda
yabancı cisim aspirasyonunun akla gelmesi bile bronkoskopi endikasyonu olmahdrr,
Anahtar Kelimeler: acil servis, aspirasyon, yabancr cisim

Ş€kil

1. BaI parmaktaki şişlik ve

hankhk
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Şekil 2. §ol koldaki ınırlan oklarla belirtiimiş kızankhk haftı
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EYVAH! DİşLERiM NEREDE? TRAKEoBRoNşiYAL
YABANcl ci5İM AsPıRA5YoNu
Dilek Kostak Mert, Ataman Köse, Erol Armağan, Nur Sezin Seçkin,
Samet Kıyak
l,Jludağ Üniversitesi Tıp Fokültesi, AcilTlp
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Bursa

Giriş: Trakeobroıısiyal yabancı cisim aspirasyoniarı (YCA) erişkinlerde çocuklara göre daha nadir göriilür. Yetişkiırlerde, şiddetli
öks{ırük, yan agtısı, net'es darlığı olabildiği gibi asemptomatik de
o1abilir- Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonJarı yaşamr tehdit
edecek kadar ciddi sorun oluşturabilirler. Yabaıcr cismin güvenli ve
hızlı bir şekilde çıkarılmasr, hastanrn rahatlatılması ve ciddi komplikasyonlardan korunmasr bakrmından çok iinemlidir. Yabancı cismin
çıkarılmasında çocuklarda genellikle rijit bronkoskopi kullanılırken,

Titanic Deluxe Hote|, Belek, Antalya

Şekil 2. lki yi)nlü ak(iğer grafisinde sol ana bron5ta alıı adet di$en Oluşan d§ protezi
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