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Posterior Yerleﬂimli Nazal Yabanc› Cisimde
Trendelenburg Pozisyonunun Önemi
Importance of Trendelenburg position in the posterior nasal cavity foreign body
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ÖZET
Acil servis ve kulak burun bo¤az bölümü intranazal yabanc› cisim olan çocuk hastalarla s›k olarak karﬂ›laﬂ›r. Bu yabanc› cisimler nazal kaviteye çocuklar taraf›ndan kazara yerleﬂtirilmesiyle ya da nadiren inhalasyon yoluyla oluﬂur.
Bu acil olarak tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Koopere olamayan çocuklarda posterior nazal kavitede yerleﬂen yabanc› cisimlerin ç›kart›lmas› için genel anestezi tercih edilir. Genel anestezi için haz›rlanma evresinde yabanc› cismin aspirasyonu sonucu respiratuvar t›kan›kl›k oluﬂabilir. Bu olgu sunumunun amac›, Trendelenburg pozisyonunun genel anestezi alacak hastalarda respiratuvar aspirasyon riskini azaltmak için kullan›labilir bir yöntem
oldu¤unu göstermektir.
Anahtar sözcükler: Acil servis, hastane; çocuk, okul öncesi; Trendelenburg pozisyonu; yabanc› cisim/tedavi.

SUMMARY
It is not uncommon that a children presenting with intranasal foreign boy to emergency departments and ear
nose throat clinics. These foreign bodies are usually located accidentally and rarely by inhalation. This is a situation that requires urgent intervention. General anesthesia is preferred for non-cooperative children with foreign
bodies located in the posterior nasal cavity. Aspiration of the foreign body during the preparation of general
anesthesia may occur and it may be resulted with respiratory obstruction may occur. The aim of this paper is to
mention that Trendelenburg position can be preferred to minimize the bronchial aspiration risk during general
anesthesia.
Key words: Child, preschool; emergency service, hospital; foreign bodies/therapy; Trendelenburg position.
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Giriﬂ
Nazal kavitede yabanc› cismi olan hastalar acil servis ve kulak burun bo¤az bölümüne s›kl›kla baﬂvururlar. Ço¤unlukla
çocuklarda ve mental retardasyon gösteren kiﬂilerde görülür.[1,2] Nazal kaviteye çocuklar taraf›ndan kazara yerleﬂtirilmesiyle ya da nadiren inhalasyon yoluyla oluﬂur.[3] Bu durumun tedavisi aciliyet gösterir.[4] Yabanc› cisimler hemen fark
edilip erken dönemde teﬂhis edilebildi¤i gibi, geç dönemde
tek tarafl› kötü kokulu burun ak›nt›s›, epistaksis, nazal t›kan›kl›k, a¤›z kokusu, konuﬂma rezonans›nda bozukluk, baﬂ a¤r›s› ve hapﬂ›rma gibi semptom ve bulgularla da tan› konulabilir.[1,5] Nazal kavitedeki yabanc› cismin ç›kart›lmas›, cismin
yerleﬂimine, cinsine, büyüklü¤üne, ﬂekline, kavitede kal›ﬂ süresine ve kooperasyon güçlü¤üne ba¤l› olarak zor olabilir.
Özellikle nazal kavitenin posteriorunda yerleﬂen yabanc› cisimlerde ve hasta ile kooperasyon sa¤lanamad›¤›nda genel
anestezi alt›nda giriﬂim tercih edilir.[6] Genel anestezi s›ras›nda hastan›n supin pozisyonu, respiratuvar bir t›kan›kl›¤a neden olabilecek trakeabronﬂiyal aspirasyon riskine yol açabilir. Bu risk anestezinin indüksiyon safhas›nda endotrakeal entübasyon yap›l›ncaya kadar olan dönemde daha da artmaktad›r.

Nazal yabanc› cisimlerin tedavisinde, geleneksel olarak itard
sondas› ile yabanc› cismin posterioruna geçerek ç›kart›lma
tercih edilir. Bunun d›ﬂ›nda farkl› yöntemler de literatürde
bildirilmiﬂtir.[8-10]
Çocukluk yaﬂ grubunda kooperasyon güçlü¤ü nedeniyle nazal cismin ç›kar›lmas›nda genel anestezi gerekli olabilir. Bizim hastam›zda cismin posterior yerleﬂimli olmas› ve kooperasyon güçlü¤ü nedeniyle genel anestezi kullan›ld›. Nazal yabanc› cisimlerde genel anestezi s›ras›nda endotrakeal entübasyon trakeabronﬂial aspirasyondan korumak için tercih edilir. Anestezinin indüksiyon safhas›nda kas gevﬂetici bir ajan›n uygulanmas›yla levator veli palatini, tensor veli palatini
gibi faringeal kaslar›n gevﬂemesi ve anestezik ajanlara ba¤l›
olarak reflekslerin inhibisyonuyla entübasyon öncesinde yabanc› cismin aspirasyonu oluﬂabilir.[11,12] Her ne kadar supin
pozisyonda larinks özefagusa göre daha superiorda yer alsa
da bu özellik trakeabronﬂiyal aspirasyon riskini tamamen ortadan kald›rmaz.
Trendelenburg pozisyonu kulak burun bo¤az prati¤inde, retrofaringeal apse drenaj›nda, ﬂiloz fistülün intraoperatif tespitinde, baﬂ-boyun ameliyatlar›nda hava embolisi komplikas-

Bu olguda, nazal kavite posteriorundaki yabanc› cismi ç›kartmak için genel anestezi s›ras›nda Trendelenburg pozisyonunu kullan›ld›, trakeobronﬂiyal aspirasyon riskinin en aza indirilmesi amaçland›.
Olgu Sunumu
Alt› yaﬂ›nda erkek hasta burunda yabanc› cisim ﬂüphesiyle
ailesi taraf›ndan acil servise getirildi. Anterior rinoskopik
muayenesinde patoloji izlenmedi. Konvansiyonel lateral kafa grafisinde, nazofarinkse minimal uzan›m gösteren nazal
kavite posterioruna yerleﬂmiﬂ kapal› uçlu çengelli i¤ne saptand› (ﬁekil 1). Trendelenburg pozisyonu verilerek genel
anesteziye baﬂlanan hastada endotrakeal entübasyon s›ras›nda yabanc› cismin orofarinkse düﬂmüﬂ oldu¤u görüldü ve ç›kart›ld›.
Tart›ﬂma
Çocukluk ça¤›nda nazal yabanc› cisimlere s›k rastlan›r. Bunlar s›kl›kla çocuklar›n kolay ulaﬂabildi¤i yiyecek ve oyuncak
parçalar› veya böcek, saat pili, tebeﬂir, silgi, küpe gibi daha
seyrek görülen cisimlerdir.[1,5,7] Teﬂhis rinoskopik muayene,
endoskopik muayene veya radyoopak cisimlerin direkt grafiyle görüntülenmesiyle konulur.[3,5,7] Olgumuzda anterior rinoskopide görülmeyen radyoopak cismin teﬂhisi direkt grafiyle yap›ld›.
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ﬁekil 1. Nazal kavite posteriorundan nazofarinkse uzan›m gösteren
çengelli i¤ne.
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yonunda kullan›l›r.[13,14] Retrofaringeal apse drenaj›nda bu pozisyon apse materyali ile hava yolunun aspirasyonunu engelleyerek korunmas›n› sa¤lar.[13] Olgumuzda yabanc› cismin
posterior yerleﬂimi ve minimal nazofarinkse uzan›m›, anestezi s›ras›nda aspirasyon riskini art›raca¤›ndan Trendelenburg
pozisyonunun kullan›lmas›n›n yararl› olabilece¤i düﬂünüldü.
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Sonuç
Genel anestezi ile ç›kar›lma endikasyonu konulan nazal yabanc› cisimlerde, hastaya Trendelenburg pozisyonunun verilmesinin trakeobronﬂiyal aspirasyon riskini azaltabilece¤ini
düﬂünmekteyiz. Yöntemin basit ve uygulanabilir olmas› nedeniyle bu hasta grubunda kullan›m›n› uygundur.
Kaynaklar
1. Fini-Storchi I, Ninu MB. Atypical intranasal foreign body. Ear Nose Throat
J 1996;75:796-9.
2. Lichenstein R, Giudice EL. Nasal wash technique for nasal foreign body
removal. Pediatr Emerg Care 2000;16:59-60.
3. Yassin OM, Hattab FN. Unusual nasal foreign body detected on routine dental radiography: case report. J Clin Pediatr Dent 1996;20:155-7.
4. Navitsky RC, Beamsley A, McLaughlin S. Nasal positive-pressure technique

MART

for nasal foreign body removal in children. Am J Emerg Med 2002;20:103-4.
5. Kittle PE, Aaron GR, Jones HL, Duncan NO. Incidental finding of an
intranasal foreign body discovered on routine dental examination: case
report. Pediatr Dent 1991;13:49-51.

2008

8:1

TÜRK‹YE AC‹L TIP DERG‹S‹

9. Botma M, Bader R, Kubba H. ‘A parent's kiss’: evaluating an unusual method
for removing nasal foreign bodies in children. J Laryngol Otol 2000;114:598600.
10. Nandapalan V, McIlwain JC. Removal of nasal foreign bodies with a Fogarty
biliary balloon catheter. J Laryngol Otol 1994;108:758-60.
11. Naguib M, Lien CA. Pharmacology of muscle relaxants and their antagonist.
In: Miller RD, editor. Miller’s anesthesia. 6th ed. Philadelphia: Elsevier;
2005. p. 481-572.
12. Kayaalp O. Genel anestezinin farmakolojik yönü ve genel anestezikler. In:
Kayaalp O, editor. Rasyonel tedavi yönünden t›bbi farmakoloji. 9. bask›.
Ankara: Feriyal; 2000. p. 765-6.
13. Dursun E, Ery›lmaz A. Boyun anatomisi ve enfeksiyonlar›. In: Koç C, editor.
Kulak Burun Bo¤az ve Baﬂ ve Boyun Cerrahisi. Ankara: Güneﬂ; 2004. p.
773-823.
14. Sözeri B, Süslü AE. Boyun diseksiyonu komplikasyonlar›. In: Koç C, editor.
Kulak Burun Bo¤az ve Baﬂ ve Boyun Cerrahisi. Ankara: Güneﬂ; 2004. p.
1025-40.

43

