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Ciało obce w oskrzelach znajdujemy trzykrotnie częściej u dzieci
niż u osób dorosłych, jednak i w tej grupie chorych takie
przypadki się zdarzają.
Dotyczą one najczęściej osób nadużywających alkoholu, leków
uspokajających,osób nieprzytomnych lub też osób ze
schorzeniami neurologicznymi.

Aspiracja ciała obcego wiąże się z gwałtownym napadem
kaszlu (reakcja z receptorów kaszlowych).
Jeżeli w następstwie nie doszło do usunięcia ciała obcego,
występuje dłuższy lub krótszy okres niemy.
W przypadku substancji pokarmowych, które są najczęściej
spotykanymi ciałami obcymi, występuje kilkudniowy okres
bez objawów klinicznych, zaś zęby, koronki stomatologiczne,
czy metal mogą dać długi okres bez objawów klinicznych
trwający od kilku tygodni do kilku lat.

Pacjentka z zawodu fotograf,
w trakcie upinania tkaniny trzymała
szpilkę dekoracyjną (3cm) między
zębami. Podczas rozmowy
przypadkowo ją „połknęła”.
Natychmiast pochyliła się do przodu,
próbowała kaszleć, ale nie przyniosło
to żadnych rezultatów.

Pacjentka trafiła do szpitala rejonowego, zgłaszała
ból w okolicy gardła i pojedyncze kaszlnięcia tuż po
wypadku. Wykonano zdjęcie rtg klatki piersiowej.
Uwidoczniono cień ok 3 cm w rzucie tchawicy na
wysokości Th2, została zbadana przez laryngologa.
Ze względu na potrzebę wykonania badań
endoskopowych została skierowana do USK.

Tuż po przekazaniu pacjentki wykonano
gastroskopię (brak kaszlu), nie odnaleziono szpilki.
Wykonano kontrolne zdjęcie rtg które ukazało, że
ciało obce nie zmieniło swojego położenia. Ze
względu na brak objawów ze strony układu
oddechowego dla pewności wykonano kolejną
gastroskopię, która ponownie nie wykazała szpilki.

Wykonano bronchoskopię
podczas, której uwidoczniono
szpilkę tuż pod nagłośnią.
Ostrzem skierowaną do góry,
wybitą pod błonę śluzową
tchawicy. Udało się ją usunąć przy
pomocy endoskopu.

Należy wykluczyć wszystkie możliwości lokalizacji ciała obcego nie sugerując się jedynie objawami dominującymi w trakcie badania.
Najbardziej istotny jest wywiad, znajomość mechanizmu urazu i przebieg objawów w czasie.

