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Önemli Noktalar
• Gastrointestinal	sistem	yabancı	cisimleri	tıkanıklık	oluşturan	gıdalar,	gerçek	yabancı	cisimler	(gıda	ol-

mayan)	ve	bezoarlardır.
• GİS	yabancı	cisimleri	GİS	kanamalarından	sonra	ikinci	sıradaki	acil	endoskopik	girişim	nedenidirler.
• Mideye	ulaşan	yabancı	cisimler	eğer	2	cm	den	küçük	çapta	ve	5	cm	den	kısa	ise	distal	bölgelere	ko-

layca	geçerler.
• Keskin	ve	sivri	cisimler	endoskopla	ulaşılabiliyorsa	mutlaka	çıkartılmalıdır.
• Fleksibl	endoskoplar	hem	tanı	hem	de	tedavide	çok	yardımcıdırlar.
• Terapötik	endoskopik	girişim	yapılacak	hastalar	bu	konuda	donanımlı	olan	endoskopi	merkezlerine	sevk

edilmelidir.

Gastrointestinal	Sistem	Yabancı	Cisimleri
Orhan Tarçın

Gastrointestinal yabancı cisimleri dört gruba ayırarak 
inceleyebiliriz. 

1. Gıdalara bağlı obstrüksiyonlar (Bunlar genelde
özofagusta olur. Hayvan, balık kemiği, tavuk ke-

mikleri buna örnektir)
2. Gerçek yabancı cisimlerin yutulması (Yanlışlık-

la veya psikiyatrik hastalıkları olanlar tarafından
gıda haricindeki yabancı cisimlerin yutulması)

3. Rektumdan seksüel ya da kriminal olarak yerleş-

tirilen yabancı cisimler
4. Sindirilemeyen materyalin gastrointestinal sis-

temde birikip kitle oluşturması (bezoarlar)
Erişkinlerden en sık neden et tıkaçları iken çocuk-

larda bozuk paralardır (Resim 1). Gelişen endoskopik 
sistemler hem tanı hem de tedavide çok yardımcıdır. 
Üçte ikisi çocuklardan oluşan yaklaşık 3000 kişilik bir 
seride sadece bir çocukta ölüm gözlenmiştir. 

Bezoarlar genelde gastroparezi ya da daha önce ge-

çirilmiş operasyonlara sekonder olarak ortaya çıkarlar. 
Fitobezoar en çok görülen ve lifli gıdalardan (özellikle 
sebzelerden) oluşan bezoarlardır. Trikobezoarlar genel-
de genç kadınlarda psikiyatrik bir hastalığa bağlı olarak 
saçların, halı ya da giysilerdeki fiberlerin yutulması ile 
ortaya çıkar.

Patogenez ve patofizyoloji 
Yabancı cisimlerin % 80–90’ı herhangi bir sorun yarat-
madan gastrointestinal sistemden geçer gider. Ancak % 
10 - 20’lik bölümü semptom oluşturarak müdahale ge-

rektirir. Yabancı cisimlerin en önemli komplikasyonları 
perforasyon ve obstrüksiyondur. Bu komplikasyonlar 
en sık sfinkterler, darlık bölgeleri ve cerrahi anastomoz 
bölgelerinde görülür.  

Özofageal yabancı cisimler: En sık morbidite ve 
mortaliteye sahip olanlardır.  Yabancı cisim ya da tıkaç-

Resim 1:	Gastrik	yabancı	cisim	(bozuk	para)	
ve	çıkartılmış	hali.



lar 4 doğal özofagus darlık bölgesine takılırlar. Bunlar 
üst özofagus sfinkteri, aortik ark seviyesi, ana bronş 
çaprazlaşma bölgesi ve alt özofagus sfinkter bölgesi-
dir. Bu bölgeler erişkinde 23 mm veya daha dar olan 
bölgelerdir. Perforasyon, fistül, mediastinit ve aspiras-

yona neden olabilir. Gıda tıkaçları ve yabancı cisimler 
özofagusta 24 saatten daha fazla bırakılmamalıdır. Bu 
tıkaçların oluşmasında % 70 oranında altta yatan pre-

dispozan bir faktör vardır (Resim 2). Komplikasyonlar 
tıkaç ya da cismin özofagusta kalış süresi ile orantılı-
dır.

Mide ve ince bağırsaklar: Mideye ulaşan yabancı 
cisimler eğer 2 cm. den küçük çapta ve 5 cm. den kısa 
ise distal bölgelere kolayca geçerler. Beş santimetreden 
uzun olanlar büyük ihtimalle duodenumda takılırlar.  
Treitz ligamenti veya ileoçekal valv gibi dar bölgeler bu 
cisimlerin diğer takılma bölgeleridir. Sivri veya keskin 
cisimler % 35 oranında perforasyona neden olurlar. 

Rektum: Rektumdaki yabancı cisimler tıkanma, de-

linme ve kanamaya neden olabilirler. Sakral eğim ve 
valvler yabancı cisimler için doğal engel oluştururlar. 

Semptom ve bulgular: 
Klinik bulgular çocuklarda çok silik olabilir. Hastala-

rın yaklaşık yarısı asemptomatiktir. Ne bakıcıları ne de 
hastalar bir yabancı cisim hikâyesi vermezler. Çocuk-

larda hipersalivasyon, zayıf beslenme, gelişme gerili-
ği ve bazen aspirasyon görülür. Erişkinlerde özofagus 
obstrüksiyonları özellikle gıdalara bağlı ise semptoma-

tiktirler. Disfoni, disfaji, boğulma hissi vardır.  Komp-

let obstrüksiyon tükürüğün yutulamamasına sebep olur. 
Mide ve bağırsaklardaki yabancı cisimler eğer kompli-
kasyon yoksa genelde bulgu vermezler. Gastrik bezo-

arlar bulantı, iştahsızlık, kusma, erken doyma ve kilo 
kaybına sebep olabilir.  İnce bağırsaklardaki bezoarlar 

tıkanma yaratabilirler. 

TANI

Hikaye ve Muayene: 
Hastadan hikâye alınması yabancı cisimlerin tanısında 
çok önemlidir. Erişkinler yabancı cisimleri ne zaman 
aldıklarını kolayca söyleyebilirler. Çocuklarda bu çok 
zordur. Fizik muayene yabancı cisim aspirasyon bulgu-

larını ortaya koyabilir. Hastanın dispnesi ve/veya hırıl-
tılı solunumu olabilir. Göğüste ve boyunda perforasyo-

na sekonder krepitasyon, şişlik ve eritem bulunabilir. 
Batın muayenesinde perforasyona bağlı defans, rebo-

und, hassasiyet ya da obstrüksiyona bağlı distansiyon 
gözlenebilir.

Radyolojik olarak boyun, toraks ve düz karın gra-

fileri yabancı cisim varlığını, perforasyon ve cilt altı 
amfizemini ortaya koyabilir. Baryum kullanımı, aspi-
rasyon ve mediastinit riski nedeni ile önerilmez. Ayrıca 
terapötik endoskopiyi de zorlaştırır. 

Endoskopi, özofagus ve midedeki yabancı cisimle-

rin tanısı için en geçerli yöntemdir. Doğruluğu % 100’e 
yakındır. Aynı zamanda özofagustaki schatzki halkası 
ve diğer mukozal lezyonları gösterebilir. Ancak Treitz 
ligamentinin ilerisinde perforasyon riski olanlara en-

doskopi önerilmez.

Tedavi:
Yabancı cisimlerin % 80-90’ı kendiliğinden komplikas-

yonsuz bir şekilde gastrointestinal sistemi terk ederler. 
Müdahale kararı semptomlara, yabancı cismin tipine 
ve boyutuna ve gastrointestinal sistemdeki lokalizas-

yonuna bağlıdır. 
Düz kas relaksanlarından glukagon, nitrogliserin, 

nifedipin, gaz oluşturan ajanlar ve emetiklerden uzak 

2a) 2b)

Resim 2:	Özofagusta	et	tıkacı	(Resim	
2a)	ve	obstrüksiyon	açıldıktan	sonra	
tıkanıklığa	meyil	yaratan	Schatzi	hal-
kasının	görünümü	(Resim	2b)
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durulmalıdır. Sadece gastrik bezoarlarda selülaz ve 
prokinetik ajan kullanılabilir. Bu hastalarda düşük re-

zidülü diyet tavsiye edilir. 
Fleksible endoskopi özefageal yabancı cisimlerin-

de tedavisinde çok önemlidir ve başarı şansı %95’in 
üzerindedir. Özofagustaki yabancı cisimlere 24 saat 
içinde müdahale edilmelidir. Mide ve ince bağırsak 
proksimalindeki keskin cisimler çıkartılmalıdır. Kes-

kin veya sivri olmasa da 5 cm. den uzun ve 2 cm. den 
geniş yabancı cisimlerin de endoskopik olarak çıkartıl-
ması gerekmektedir. Çünkü bu cisimler pilordan veya 
duodenumun büklümlerinden geçemezler. 

Endoskopik girişim öncesinde öncelikle tanısal 
amaçlı endoskopi yapılmalı ve hangi malzemelerin 
kullanılacağı belirlenmelidir. Ayrıca erişkin hastalarda 
sedasyon yapılması yeterli olabilir ancak pediatrik ve 
geriatrik hastalarda genel anestezi tercih edilmelidir.

Endoskopik tedavide overtube, yakalama forsepsle-

ri, rat dişi ve alligatör forsepsler, fileli forsepsler fayda-

lıdır. Overtube’lerin yanı sıra lateks koruyucu başlıklar 
keskin ve delici maddelerin özofagus ve solunum yo-

luna zarar vermeden çıkartılmasında faydalıdır (Resim 
3). 

Gıdalara bağlı obstrüksiyonlarda endoskopi ile gıda-

lar ilerletilebilir. Bunun için öncelikle endoskop gıda-

ların yanından geçirilerek mideye ilerletilmeli ve altta 
mekanik bir engel olmadığı gözlenmelidir. Daha sonra 
geri çekilip tıkanma yaratan gıdalara yukardan baskı 
uygulanıp ilerletilmelidir. Endoskopla aşağıya geçile-

mediği durumlarda yine de hafif bir baskı ile gıdalar 
özofagustan mideye ilerletilmeye çalışılır. İleri baskı 
perforasyona sebep olabilir.  Eğer bu teknik başarılı ol-
mazsa pentapod,  alligatör jaws, rat dişi ya da basketler 
ile gıdalar parçalanarak dışarı alınabilir.  Gıdalara bağlı 
obstrüksiyonlarda % 70–90 oranında tıkanmaya pre-

dispozisyon yaratan özefageal patolojiler vardır. 

Özofagusta keskin veya delici yabancı cisimler tes-

pit edildiğinde eğer ulaşılabiliyorsa mutlaka endosko-

pik olarak çıkartılmalıdır. Bırakıldığında mukozal hasar 
veya perforasyonlara neden olabilir. Bu işlem için over-
tube kullanılmalıdır, aksi takdirde yabancı cisim dışarı 
çıkartılırken özofagus hasarlanabilir.  İnce bağırsaklar-
da endoskopla ulaşılamayan veya uzaklaştırılamayan 
yabancı cisimler radyografi ile kontrol edilmeli ve üç 
gün boyunca ilerlemiyorsa cerrahiye verilmelidir. 

Beş santimetreden uzun olan yabancı cisimler mut-
laka çıkartılmalıdır. Bu boyuttaki cisimler keskin dö-

nüşleri olan duodenumdan geçemeyebilirler. Beş san-

timetreden küçük olan yabancı cisimlerin geçişi 2–3 
günlük periyotlarla radyografik olarak takip edilebilir. 

Standart pil ve düğme şeklindeki cisimler özofa-

gusta basınç, nekroz ve perforasyona neden olabilirler. 
Overtübe kullanılarak ve çocuklarda genel anestezi al-
tında çıkartılmalıdır. 

Gastrik bezoarlar mekanik olarak endoskop ile par-
çalanabilir, prokinetik ajanlarla desteklenebilirler. Me-

kanik veya elektrohidrolik litotripsinin faydası olabi-
lir. 

Rektal yabancı cisimler, genelde elle veya endos-

kopla mekanik olarak uzaklaştırılabilir. Keskin yaban-

cı cisimler için endoskobun başına lateks başlık geçir-
mek gerekebilir. Büyük cisimler genel anestezi altında 
sfinkter dilatasyonundan sonra çıkartılmalıdırlar. 

Özellikle psikiyatrik bozukluğu olan bazı hasta-

lar bazı cisimleri yutmayı alışkanlık haline getirebi-
lir. Bunlar sekonder kazanç elde etmek, bazen günlük 
mesleki sorumluluklarından kurtulmak için hastaneye 
sevk ya da yatış için bu tip yabancı cisimleri yutabi-
lirler. Genellikle yuttukları bu cisimlerin problem ya-

ratmayacaklarını eski deneyimlerinden bilirler ve bunu 
tekrarlarlar. Bu grup hastalar gerekli müdahale sonrası 
mutlaka psikiyatriste yönlendirilmelidir.

Ne zaman sevk edilmeli:
• Özofagusun yabancı cisim ve gıdalara bağlı tıka-

nıklıklarında acil gastroskopik tedavi için hasta
sevk edilmelidir.

• Mide ve duodenumda 2 cm. den küçük ve 5 cm.
den kısa yabancı cisimlerin ilerleyişi radyografik
olarak takip edilebilir. Bu boyutların üstündeki-
ler acil endoskopik girişim için sevk edilmeli-
dir.

• İnce bağırsaklardaki endoskopla ulaşılamayan
sivri ve kesici yabancı cisimler radyografi ile
takip edilmeli, eğer üç gün boyunca hareketsiz

Resim 3:	Duode-
numda	3	ay	önce	
yutulmuş	ve	CT’	de	
pankreasa	saplandığı	
belirlenen	bir	dikiş	
iğnesi	rat	dişi	forseps	
ve	overtube	yardımı	
ile	çıkartılıyor.
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duruyorlarsa cerrahi müdahale için sevk edilme-

lidir.
• Rektal yabancı cisimler anal kanaldan geçeme-

yecek kadar büyük veya kesici – delici cisimler-
den oluşuyorsa endoskopik ya da cerrahi girişim
için sevk edilmelidirler.
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