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  yaşı da erkek ço uk 

 

Şikayeti:Öksürük, hırıltılı solu u  
 



Öyküsü 

•  . .  tarihi de ade  yerke  oğazı da kala  
hasta hırıltılı solu u  ve efes ala a a şikayetleri 
olu a yarı  saat içi de a il servisi ize aşvur uş. 
 



Özgeç iş 

▫ Prenatal: A e i  ilk ge eliği .Ge eliği oyu a düze li 
doktor ve USG ko trolü var.İlaç yada e feksiyo  öyküsü yok.  
▫ Natal:Miadı da, or al doğu  ile,  ,  g olarak 

doğ uş. 
▫ Postnatal: Doğar doğ az ağla ış.Küvöz akı ı al a ış. 

Sarılık yok, peteşi yok, siyanoz yok. 
▫ Besle e: İlk  ay yal ız a a e sütü al ış. 
▫ Büyüme-Geliş e: Yaşı a uygu  za a ı da geliş iş. 
▫ Aşıları: Eksiksiz olarak yapıl ış. 
▫ Geçirdiği hastalıklar: Bili e  hastalık yok. 
▫ Alerji,parazit,PİCA yok. 
 



Soygeç iş 

 A e:  yaşı da,lise ezu u,ev ha ı ı,sağ-sağlıklı 
 Ba a:  yaşı da,lise ezu u,işçi,sağ sağlıklı 
 A e ile a a arası da akra alık yok. 
 .ço uk:Hasta ız 
 Ailede sürekli hastalık yok. 



Fizik muayene 

 Ateş:  °C 
 Na ız: /dk 
 TA: 95/60 mmHg  
 SS: 24/dk 
 Saturasyon:%96 
 Boy:84 cm (3p-10p) 
 Kilo:14 kg (50p-75p) 

 
 

   
 

 



Fizik muayane 

• GD: İyi 
• Cilt: Turgor, tonus doğal, öde  , ikter ,siyanoz , peteşi , purpura yok.  
• Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Boyu da kitle ve LAP yok. 
• Gözler: IR+/+,Pupiller izokorik. 
• KBB: Orofarinks doğal.Postnazal pürülan akı tı yok. 
• KVS: S1 ve S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok 
• SS: Sağ ac de wheezing, kripitan ral. 
• GİS: Batı  rahat. Defa s, rebound, organomegali yok 
• GÜS: Haricen erkek. Anomali yok. 
• NM: Bili ç açık,koopere,oryente. E se sertliği yok. Kranial sinir muayenesi 

doğal.Motor ve duyu defisiti yok. 
• Ekstremite:Kas kitle ve tonusu doğal. 

 



Laboratuvar  

 Üre: 39 mg/dL 

 BUN: 18.0 mg/dL 

 Kreatinin: 0.49 mg/dL 

 AST: 23 U/L 

 ALT: 8 U/L 

 Na: 140.1 mEq/L 

 K: 4.74 mEq/L 

 Tot.protein: 7 g/dl 

 Alb: 4.5 g/dl 

 Ca:9.8 mg/dl 

 

 

 Hb:12.01 g/dl 

 BK:5.978  

 Neu:2091 

 Plt: 353.300 

 CRP:0.01 

 Htc:34.06 

 

KAN GAZI: 

• pH: 7.36 

• Laktat: 13 mg/dl 

• cHCO3: 20.4 mmol/L 

• COHb:0.4 

 

  

 





Patolojik Bulgular 

• İki taraf hemitoraksta i i al havala a farkı 
mevcut. 

• Sag tarafta wheezing, kripitan ral 

• Havlar tarzda öksürük  

• Hırıltılı solu u  



Ön tanılar? 

 

 

İstediğiniz ek inceleme? 





Kli ik İzle  

• Ya a ı isi  aspirasyonu olarak değerle dirile  
hastaya rijit bronkoskopi yapıldı, isi  tek parça 
hali de çıkarıldı. 
• Aspirasyon so rası   saat içi de ya a ı isi  

çıkarıldığı içi   hastaya a ti iyotik aşla adı. 
•  saat izle i yapıla  hasta ı , vital ulguları ı  

stabil seyretmesi üzerine önerilerle taburcu edildi. 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU YCA  

• Ya a ı isi  aspirasyonu özellikle  yaşı da  küçük 
ço uklarda ol ak üzere, ço ukları  ö e li ir ölü  
ve hastalık ede idir. 
 

 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 

• Pediatrik YCA atakları ı  yaklaşık % 'i üç yaşı da  
küçük ço uklarda görülür ve e  sık görüldüğü yaş 
aralığı -  yaş arası dadır. 
 
• Bu yaşta, çoğu ço uk ayakta durup ve ağzı a küçük 

bir nesne koyacak iyi motor becerilere sahipken, 
yiye ekleri yeteri e çiğ eye ile ekleri molar dişlere 
sahip değildirler. 
 
• Ağla a ve gül e sırası da aspirasyon riski 

art aktadır. 
 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 

•  Aspire edile  ya a ı isi  solu u  yolu da larinks, 
trakea ve ro şlara yerleşe ilir. 
 

• Farenks ve trakea arası da tıka a eyda a 
getirdiği de asfiksi ve ölüme neden olabilir. 

 

• Cisi leri  çoğu trakea ro şial ağa ı  distaline 
yerleşir. 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 
   

 1-Başla gıç olayı: Ya a ı cisim aspire edilir edilmez öksürük 

atakları, tıka a ve öğür e nöbetleri ve olası havayolu 
tıka ıklığı gelişe ilir. 

   

 

 2-Semptomsuz dönem: Ya a ı cisim dokuya yerleşir,refleksler 
yorulur ve aşla gıçta ortaya çıka  tahriş edici belirtiler yatışır. 
Çocuk ilk olarak bu evrede görülürse aspirasyon atlanabilir. 
Saatler ya da haftalar sürebilir. 

    

 

3-Komplikasyonlar: Tıka ıklık, erozyon, enfeksiyon nedeni ile 
pnömoni, atelektazi, apse gelişe ilir. 

 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 

• E  sık rastla a  klasik triadı a i aşlaya  
öksürük  ya da oğul a, hışıltı wheezing), ve 
tek taraflı azal ış solu u  sesleri olarak 
bildirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 

 

• Öykü ve FM ile ya a ı isi  aspirasyonundan 
şüphele diği zde ilk isteye eği iz tetkik  PA 
grafisidir. 

• Kli ik olarak şüphele diği iz a ak ak iğer grafisinde 
patoloji saptanmayan hastalarda BT planlanabilir. 

• Ge ellikle ta ı öykü, fm ve PA Ac grafisi ile konur. 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 
   Ya an ı cisim aspirasyonunda radyolojik 
                         bulgular 
• Amfizem 
• Radyoopak ya a ı isi  
• Atelektazi 
• Havala a farkı 
• Pnömonik infiltrasyon 
• Bro şektazi 
• Ay ı yerde se at ede  infiltrasyon 
• Trakeal yer değiştir e 
• Pnömotoraks 
• %7-  ora ı da patoloji sapta aya ilir. 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 

Komplikasyonlar 

• Ta ıda geç kalı dığı da ko plikasyo  riski 
yükselir. 

• Tekrarlaya  ak iğer e feksiyo ları 
• Atelektazi 

• Bro şektazi 
• Kronik hava yolu obstrüksiyonu 

• ARDS 

 

 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 
 
Tedavi 

• Rijit bronkoskopidir. 

 

 

• Ya a ı isi  aspirasyonunun en etkin tedavisi 
önlenmesidir. 

 

 

 



YABANCI CİSİM ASPİRASYONU 
• Korunma, en önemli tedavi yöntemidir !!!!!!!  
• Ya a ı ir is i  hava yolları a kaç ası hayatı tehdit ede  ve 

ölü le so uçla a ile  ir duru  olduğu içi  aileleri  ve ço uk 
akı ıları ı  u ko uda çok dikkatli ol aları ve eğitil eleri 

gerekmektedir. 
• Üç yaşı da  küçük ço uklarda azı dişleri yoktur ve u yaştaki 

ço uklara ak iğere kaç ası kolay ola  üzü , sosis, havuç gi i 
esi ler uygu  şekilde hazırla ada  veril e elidir.  

• Ço uğu  uygu  şekilde çiğ e esi, yuta il esi ve ko sa tre 
ola il esi içi  ye ek sırası da rahatsız edil e elidir. Ağzı da 
ye ek var ike  ko uş ası a izi  veril e elidir.  
• Fı dık, fıstık, le le i gi i esi  addeleri -  yaşları da  küçük 

çocuklara verilmemelidir. 
• Ço uklar içi  yaşla uygu  oyu akları  seçil esi ve özellikle  yaş 

altı daki ço uklara küçük parçalı oyu akları  veril e esi 
uygundur. 
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