Balkan Med J 2011; 28: 471-472 • DOI: 10.5174/tutfd.2010.03776.1
© Trakya University Faculty of Medicine

Case Report

Bir Yabancı Cismin Atipik Başvurusu: Olgu Sunumu
Atypical Presentation of A Foreign Body: Case Report
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ÖZET

ABSTRACT

Yabancı cisimler tüm yaş gruplarında görülebilir. Yabancı cisme maruziyet
kazayla veya suistimal amaçlı kullanılması sonucu olabilir. Diabetik nöropati Diabetin sık görülen komplikasyonlarındandır. Olgu 55 yaşında bayan hasta böcek ısırması şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın
fizik muayenesinde sağ kalça üzerinde iki mm çapında kızarıklık mevcuttu.
Çekilen Antero Posterir Pelvis grafisinde 15 cm uzunluğunda şiş olduğu
gözlendi. Şiş cerrahi olarak çıkarıldı. Özellikle diabetik hastalarda dikkatli
bir anemnez alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır.

Foreign bodies are seen in all age groups. Foreign bodies are detected
as a result of accidents or abuse. Diabetic neuropathy frequently occur
as complications of diabetes. Our patient was a 55 year old female patient admitted to our emergency department with the complaint of insect
bites. Atwo mm diameter redness was present on the right hip and a 15
cm needle was observed on the pelvis X-ray. The needle was removed
surgically. Careful history and physical examination should be carried out
especially in diabetic patients.
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Giriş
İnsan vücudunda yabancı cisimlere tüm yaş gruplarında
rastlanılmaktadır. İnsanlar genellikle yabancı cisim yutulması
şikayeti ile acil servislere başvurmaktadırlar. Amerika Birleşik
devletlerinde yılda 1500 kişi yabancı cisim yutulması sonucu
ölmektedir (1). Diabetik nöropati diabetin bir komplikasyonu
olarak görülmektedir. Hastalardan bazen yabancı cisim öyküsü alınamayabilir, bazen çekilen filmlerde tesadüfen tanınabilir. Yapılan literatür taramasında yetişkinler için tesadüfen tanınan bir yabancı cisim olgusuna rastlanılmamıştır.
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bir yaralanmaya rastlanılmadı. 1g sefazolin sodyum iv yapıldı.
Lokal anestezi yapılarak şiş çıkarıldı (Şekil 1D). Tetanoz aşısı
yapıldı. Hasta oral analjezik reçete edilerek taburcu edildi.

Tartışma
Yabancı cisme maruziyet; aspirasyon, yutulma veya batma
nedeniyle olmaktadır. Erişkinlerde daha çok yabancı cisim yuA

B

C
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Olgu
Ellibeş yaşında bayan hasta acil servisimize böcek ısırması
şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden 2 gündür sağ kalçasında
kızarıklık ve ağrı olduğu öğrenildi. Öz geçmişinde 5 yıldır Diabetes Mellitusu olduğu ve Metformin 850 mg tablet 2*1 kullandığı öğrenildi. Fizik muayenede sağ kalçada gluteus maximus kası üzerinde, femur trokanter majörüne 5 cm uzaklıkta
2 mm çapında kızarıklık mevcuttu (Şekil 1A). Palpasyonla yara
üzerinde ele sertlik gelmesi ve palpasyon sırasında ağrı olması
üzerine tek yönlü pelvis grafisi çekildi. Antero Posterir Pelvis
grafisinde sağ femur trokanter majörüne 1 cm mesafeden yukarı doğru longitudinal uzanan 15 cm uzunluğunda şiş olduğu
gözlendi (Şekil 1B). Şişin batın içi organlarda yaralanmaya neden olmuş olabileceği düşünüldüğü için Batın Bilgisayarlı Tomografisi çekildi (Şekil 1C). Tomografide batın içi organlara ait

Şekil 1. A) Hastanın başvurudaki görünümü, B) Ayakta direkt batın grafisi, C) Tomografi görünümü, D) Yabancı cisimin çıkarılması
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tulması, aspirasyonu veya suistimali şeklinde başvuru olmaktayken, çocuklarda bunlara ilave olarak kazayla yabancı cisim
batması, saplanması şeklinde başvurular da olmaktadır (1-7).
Yapılan literatür taramasında vücuda tamamen saplanmış ve
dışarıdan gözle görülmeyen bir yabancı cisim olgusuna rastlanılmamıştır. Sunulan vakada sağ kalça bölgesine saplanmış ve
tamamen yumuşak dokuya girmiş bir yabancı cisim mevcuttu. Ancak hasta bunun farkında değildi. Film çekildikten sonra
yumuşak dokuda şiş görülünce hasta şişinin bir tanesinin iki
gündür kayıp olduğunu söyledi.
Yaralanmalar acil servislere sık başvuru nedenleridir. Yaralanmanın mekanizmasının doğru anlaşılması, gelişebilecek
hayati tehlike oluşturabilecek organ yaralanmalarının belirlenmesi için önemlidir (8). Hastalar yabancı cisim saplanması nedeniyle geldiğinde hayatı tehdit edebilecek ek yaralanmaların
dışlanması gerekmektedir. Bizim hastamız böcek ısırması şüphesiyle acil servisimize gelmişti ve çekilen pelvis grafisinde şiş
görülmesi üzerine tomografi çekilerek hayati tehlike oluşturabilecek yaralanmalar dışlanmıştı. Eğer dikkatli bir fizik muayene yapılmamış olsaydı, hasta muhtemelen bir antihistaminikle
taburcu edilecek ve vaka atlanmış olacaktı. Hastalar hekime
her ne şikayetle gelirlerse gelsinler iyi bir anamnez alınmalı,
dikkatli ve eksiksiz bir fizik muayene yapılmalıdır. Özellikle diabetli hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Tespit edilen yabancı cisimler dikkatlice çıkarılmalıdır.
Diabetik nöropati diabetin komplikasyonlarından birisidir (9).
Hastalar periferik sinirlerindeki hasar nedeniyle his kaybına
uğramaktadırlar. Diyabetik nöropatide en sık bulgu el ve
ayaklarda eldiven ve çorap tarzında duyu değişiklikleridir. Bu
bulgular el ve ayakların hem ön hem de arka tarafını tutar ve
dirsek ve diz seviyesine kadar çıkabilir. Hastalar çok sık travmaya
maruz kalmaktadırlar ve bazı yaralanmalar tesadüfen saptanırlar. Hastalar asemptomatik olsalar bile, gerek yüzeyel, gerekse
derin duyuların azalması, farkedilmeyen yaralanmalara ve sonuç olarak, kal, ülserasyon ve nöropatik artropatiye sebebiyet
verebilir (10). Bizim olgumuzda noröpati daha üst seviyeye kadar
çıkmıştı. Olgumuz periferik nöropati nedeniyle şişin batmasını
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hissetmemişti ve bu durum hastanın acile gecikmiş başvurusuna
neden olmuştu.

Sonuç
Özellikle diabetik hastalarda iyi bir öykü ve fizik muayene yapılmalı, gelişebilecek komplikasyonlar açısından dikkatli
olunmalıdır. Film ve tomografi isteme endikasyonları daha geniş tutulmalıdır.
Çıkar Çatışması
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
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