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ОсТри ЧУжди ТеЛа  
В диХаТеЛниТе ПъТиЩа  
и ХранОПрОВОда При деЦаТа – 
КЛиниЧни наБЛЮдениЯ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

Резюме
Чуждите тела в долните дихателни пътища и хранопровода са един сериозен проблем в ото-

риноларингологичната и педиатричната практика. Осили от треви в долните дихателни пътища 
и разтворените безопасни игли в хранопровода при децата са сравнително рядко срещани, но 
с висока степен на риск. Екстракцията им по ендоскопичен път по правило е неуспешна и най-
често се налага хирургична интервенция. Авторите представят три случая на успешна ендоско-
пична екстракция на остри чужди тела от долните дихателни пътища и хранопровода – осил и 
разтворени безопасни игли при малки деца.

За последните тридесет години това са единствените успешно приключили случаи на ен-
доскопски екстракции на такива чужди тела от долните дихателни пътища и хранопровода.
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Abstract
Foreign bodies on lower respiratory tract and esophagus are a serious medical problem in ENT and 

pediatric practices. „Beard” in lower respiratory tract and opened safety pins in children esophagus 
are rarely seen medical cases, but have been high risk. Their endoscopic extraction is by definition 
non successful and often surgical methods are applied. Authors present three cases on successful 
endoscopic extraction of foreign bodies with sharp edges on lower respiratory tract and esophagus - 
„beard” and opened safety pins from children.

For the last 30 years these were only positively ending medical cases on foreign bodies with sharp 
edges on lower respiratory tract and esophagus.
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ОСТРИ ЧУЖДИ ТЕЛА  

В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА  
И ХРАНОПРОВОДА ПРИ ДЕЦАТА – 

КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

Чуждите тела в дихателните пътища и хра-
нопровода са все още проблем в оторинола-
рингологичната и педиатричната практика. Те 
често са съпроводени с драматични моменти и 
нерядко с летален изход. Под чужди тела тряб-
ва да се разбират всички тела с екзогенен или 
ендогенен произход, способни да обтурират 
частично или напълно просвета на някои от 
елементите на дихателната система или хра-
нопровода. Те попадат в дихателната система 
и хранопровода при игра, смях, плач, кашлица. 
Чуждите тела са най-често проблем на детската 
възраст, като най-засегната е групата на децата 
до 3 години (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18). Чуж-
дите тела в хранопровода в никакъв случай не 
са по-малко опасни от тези в дихателните пъ-
тища – реална е опасността самото чуждо тяло 
да причини перфорация на хранопровода, или 
това да стане при неговото екстрахиране и за 
часове се развива медиастинит, нерядко с ле-
тален изход. Според съобщения на чужди ав-
тори, усложненията се срещат в 11.6%, а смърт-
ността е 2 % (9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19).

Проблемни от острите чужди тела в храно-
провода и дихателните пътища са най-вече 
разтворените безопасни игли. Това е сравни-
телно рядка патология, но е възможно най-
опасната за живота на пациента, защото най-
често безопасната игла влиза в хранопровода 
с пружинката напред и с острия си разтворен 
край назад – налице е една истинска рибарска 
кука. Като се има предвид изключително голе-
мия риск при екстракцията на такива чужди 
тела от хранопровода, редица автори у нас и в 
чужбина считат за по-безопасно, и с по-големи 
изгледи за успех оперативното отстраняване 
на чуждото тяло чрез торакотомия, която сама 
по себе си също така не е лека операция.

За последните тридесет години от своята 
практика авторът е извадил стотици най-раз-
лични чужди тела от хранопроводите на деца, 
но само при два от случаите това са били раз-
творени безопасни игли. Екстракцията на този 
вид чужди тела изисква и специална инстру-
ментална екипировка. Големите фирми като 
„STORZ”, специализирали се в ендоскопичната 
дейност, предлагат богат, разработван от десе-
тилетия инструментариум, специално за този 
вид чужди тела – от специални щипки за затва-
ряне на безопасните игли до специални ножи-
ци за рязане на игли и тел. От само себе си се 
разбира, че за целта е необходимо да е на лице 
и високо квалифициран медицински персонал 
със специална подготовка – оториноларинго-
лози, ендоскописти с голям опит, опитни педи-
атри и детски хирурзи, анестезиолози с опит 
с работа с малки деца, добро реанимационно 
звено.

Осилите в долните дихателни пътища са ряд-
ко срещани чужди тела. Поради тяхната фор-
ма и възможността им да се придвижват само 
напред, екстракцията им по ендоскопичен път 
по правило е неуспешна и се налага хирургич-

Foreign bodies on lower respiratory tract and 
esophagus are a serious medical problem in ENT 
and pediatric practices. They are often accompa-
nied by dramatic moments and a lethal outcome. 
All bodies of exogenous and endogenous origin 
capable of partially or fully sealing the openings 
of some of the elements of the respiratory tract 
or the esophagus are considered as foreign bod-
ies. They get into the respiratory tract and the 
esophagus during game, laughter, crying, cough-
ing. Foreign bodies are often a problem of the 
young age, especially the under 3 years’ group 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18). Foreign bodies in 
the esophagus are in no case less dangerous than 
these in the respiratory tract – there is a real dan-
ger of the foreign body itself to cause perforation 
of the esophagus or of this to happen during its 
extraction and mediastinitis develops for hours 
often with lethal outcome. According to reports 
of foreign authors the complications are 11.6% 
and mortality is 2% (9, 11, 12, 13, 16, 17, 19).

Opened safety pins are the most problematic 
among foreign bodies in the esophagus and the 
respiratory tract. This is a relatively rare pathology, 
but the most life threatening because often the 
safety pin enters the esophagus spring first, be-
coming a real hook. Considering that the extrac-
tion of such foreign bodies from the esophagus is 
very risky a number of Bulgarian and foreign au-
thors consider the surgical removal of the foreign 
body via thoracotomy more safe and successful, 
though it is not an easy procedure.

For the last 30 years of his practice the author 
has removed various foreign bodies of children’s 
esophagus but in only 2 of the cases these have 
been digested safety pins. The extraction of this 
type of foreign bodies requires special equip-
ment. The big companies like STORZ, specialized 
in endoscopic practice, offer a great variety of in-
struments especially for this type of foreign bod-
ies – from special clips for closing the safety pins 
to special scissors for cutting needles and wire. 
It is clear that a highly qualified medical person-
nel is required – otolaryngologists, experienced 
endoscopists, experienced pediatricians and chil-
dren surgeons, anesthesiologists experienced in 
working with small children, a skilled reanimation 
team.

Awns in the lower respiratory tract are no com-
mon foreign bodies. Because of their shape and 
their ability to move only forward their endo-
scopic extraction is unsuccessful and operation 
is needed. That’s why these cases are published 

случаи от
клиничната

практика 



77

mainly in specialized issues and rarely in the oto-
rhinolaryngology and pediatric ones.

Clinical case I
In the following report a case of a removed by 

endoscopy foreign body is reviewed – awn from 
the right main bronchus of one year old child. 
Three days before the hospitalization the mother 
found out that the child was not feeling well, was 
constantly coughing and was having high tem-
perature. 

The child was send to the pediatric clinic of UM-
HAT “Alexandrovska”, where it was discovered that 
there is a foreign body in the right main bronchus 
and, probably, according to the mother it could 
have been a peanut or a piece of popcorn. Dur-
ing bronchoscopy under general anesthesia with 
bronchoscope “Friedel” we found a foreign body 
in the right bronchus, covered with thick chemo-
purolent discharge. We succeeded in removing it 
at the first attempt with a soft clip and surprisingly 
it turned out to be a 3.5cm awn. During the opti-
cal examination another foreign body was found 
and from the bronchus B8 was removed another 
3cm awn. Surprisingly after that we removed 
a third awn from the same spot. After a normal 
postoperative period the child was discharged.

Clinical case ІІ: Digested safety pin in the 
esophagus. 

A six months old baby, suckling, a boy, with dys-
phagic problems, a foreign body was discovered 
by the X-ray image – an opened safety pin in the 
esophagus. A red piece of cloth was attached to 
the baby’s sleeve with the safety pin. The child 
managed to grab the red cloth and to swallow it 
but the safety pin stayed in the esophagus. He was 
transported immediately to the Pediatric surgery 
clinic UMHAT “Pirogov”. The otolaryngologists 
were reluctant to extract the foreign body – the 
opened safety pin from the esophagus because 
the risk for the child’s life was thought to be very 
high. The opened safety pin was positioned with 
the spring first is like a hook. Because of these cir-
cumstances after a consultation with the pediat-
ric surgeons it was decided to try an endoscopic 

на намеса. Тази е и причината тези случаи да 
се разглеждат предимно в специализираните 
хирургични издания, и по-рядко в оторинола-
рингологичните и педиатричните.
Клиничен случай І

В настоящето съобщение се разглежда слу-
чай на извадено по ендоскопичен път чуждо 
тяло – осил, от десния главен бронх на дете на 
1.1г. Три дни преди постъпването в болница, 
майката забелязала, че детето не е добре, каш-
ля непрекъснато, вдигнало тевмпература. 

Насочено към Детска клиника на Универси-
тетска Александровска болница, където уста-
новили, че се касае за чуждо тяло в дясната 
белодробна половина, и най-вероятно, според 
майката, да е фъстък или пуканки. При извър-
шената ТБС под обща анестезия с тръба №5 на 
бронхоскоп “Friedel”, с инжекционно обдиш-
ване с инжекттаймер “Storz”, се установи чуж-
до тяло в десния главен бронх, покрито с гъст 
кръвенисто-гноен секрет. Още при първия 
опит, с мека щипка, успяхме да го извадим и за 
наше учудване се оказа осил от трева с дължи-
на около 3.5cm. При контролния оглед с опти-
ка се установи, че има и друго чуждо тяло, и от 
бронх В8 се извади още един осил с дължина 
3cm. За обща изненада след него от същото 
място извадихме и трети осил с дължина 2cm. 
Следоперативният период протече нормално, 
детето бе изписано.
Клиничен случай ІІ: Разтворена безопасна 
игла в хранопровода.

Дете на шест месечна възраст, кърмаче, мом-
че, с дисфагични проблеми – на рентгенова 
снимка се установява чуждо тяло – разтворена 
безопасна игла в хранопровода. С безопасна-
та игла било закачено едно червено парцал-
че „против уруки” за ръкава на бебето. Детето 
успяло да хване червеното парче, глътнало 
го, но иглата останала в хранопровода. Транс-
портирано било незабавно в детска хирургия 
на МБАЛ „Пирогов”. Колегите оториноларинго-
лози отказвали екстракцията на чуждото тяло 
– разтворената безопасна игла от хранопрово-
да, считайки риска за живота на детето за твър-
де голям. Разтворената безопасна игла била с 
пружинката напред и с острия връх насочен 
назад – като рибарска кука. Поради тези об-

Фиг. 1. Парчетата осил.
Fig. 1. Pieces of awn.

Фиг. 2. Чуждо тяло – разтворената безопастна игла.
Fig. 2. Foreign body – an opened safety pin.
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removal of the safety pin from the esophagus in 
the operating room of the Pediatric surgery clinic 
UMHAT “Pirogov”, and in case of failure to pro-
ceed to thoracotomy. In a conversation with the 
parents they were informed of the considerable 
risk at this type of manipulations. We did classic 
manipulation – general endotracheal anesthe-
sia, esophagoscopic examination with children's 
“Haslinger” small tube 8.5mm diam., 18cm length. 
In the middle of the esophagus the foreign body 
was found – a safety pin pointing with its sharp 
edge at the tube. With a special 25cm “crocodile” 
clip we managed to grab the sharp edge of the 
pin, to get it into the tube, after that we grabbed 
the other end of the pin, got it into the tube and 
removed it from the child’s esophagus. The child 
was discharged the next day.

Clinical case ІІІ: Opened safety pin in the 
esophagus.

A five months old baby, suckling enters the Pe-
diatric surgery clinic of UMHAT“Pirogov” because 
of emergency. This case is identical with the sec-
ond one – a red piece of cloth was attached with 
a safety pin over the baby’s head. The child man-
aged to grab the piece of cloth, ate it, but the 
safety pin was stuck under introitus oesophagi. 
On the X-ray image the opened safety pin at the 
beginning of the esophagus is clearly seen. The 
standard method was used – after a consultation 
with the pediatric surgeons it was decided the at-
tempt to extract the foreign body is going to be 
made in the operating room of the Pediatric sur-
gery clinic, so in case of failure to proceed imme-
diately to a surgical removal of the pin. Again the 
parents were informed that the manipulation was 
risky. We did traditional manipulation – general 
endotracheic anesthesia, esophagoscopy with 
children’s “Haslinger” of 8.5mm/18cm dimen-
sions. Right under introitus esophagi the foreign 
body was seen pointing backwards with its tip, 
with the special clip the needle was got into the 
tube and was removed with the endophasoscop-
ic tube. The child took the manipulation very well.

стоятелства, след консилиум с детските хирур-
зи, се реши да се направи опит за ендоскопско 
изваждане на иглата от хранопровода в опе-
рационната на детска хирургия – МБАЛ „Пи-
рогов”, като в случай на неуспех да се премине 
веднага към торакотомия. Проведе се разго-
вор с родителите, които бяха информирани за 
значителния риск при този вид манипулации. 
Подходи се по класическия начин – обща ен-
дотрахеална анестезия, езофагоскопия с ри-
гиден езофагоскоп „Haslinger” с детска тръба с 
диаметър 8.5mm и дължина 18cm. В средната 
трета на хранопровода се видя чуждото тяло – 
безопасна игла, разтворена с острия връх към 
тръбата. Със специална щипка тип „крокодил” с 
дължина 25cm успяхме да уловим острия край 
на иглата, да го вкараме в тръбата, след това 
хванахме и вкарахме в тръбата и тъпата стра-
на на иглата, и заедно с тръбата я извадихме от 
хранопровода на детето. Детето беше изписа-
но на сладващия ден.
Клиничен случай ІІІ: Разтворена безопасна 
игла в хранопровода.

Дете на петмесечна възраст, кърмаче. По-
стъпва в детска хирургия на МБАЛ „Пирогов” 
по спешност. Случаят е идентичен на гореопи-
сания – над главата на бебето било закачено 
с безопасна игла червено парцалче „против 
уруки”. Детето успяло да хване парчето червен 
плат, изяло го, но безопасната игла се заклещи-
ла под интроитус езофаги. На рентгенография-
та добре се вижда разтворената безопасна игла 
в началната част на хранопровода. Подходи се 
по стандартния начин – след консилиум с дет-
ските хирурзи се реши опита за екстрактция на 
чуждото тяло да се извърши в операционната 
на детската хирургия, за да може в случай на 
неуспех да се премине веднага към хирургич-
но вадене на иглата. И в този случай родители-
те бяха информирани за значителния риск при 
тези манипулации. Подходи се по класическия 
начин – обща ендотрахеална анестезия, езо-
фагоскопия с детски езофагоскоп „Haslinger” с 
диаметър 8.5mm и дължина 18cm. Непосред-
ствено под introitus oesophagi се видя чуждото 
тяло, насочено с върха назад. Със специалната 
щипка иглата се вкара в тръбата и се извади с 
езофагоскопната тръба. Детето понесе много 
добре манипулацията.

Фиг. 3. Разтворена безопасна игла под интроитус езофаги.
Fig. 3. Opened safety pin under introitus esophagi.
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In conclusion the authors remind once again 
that in case of justified doubt about a foreign 
body in the respiratory tract or the esophagus 
it’s recommended and best for the child to be 
taken to a specialized clinic – ENT clinic UMHAT 
“Tsaritsa Joanna – ISUL”, Pediatric clinic UMHAT 
“Alexandrovska”, Pediatric surgery clinic UMHAT 
“Pirogov”, and other highly ENT clinics in cities in-
volved in the activity.

В заключение, авторите още веднъж напом-
нят, че при всяко оправдано съмнение за чуж-
до тяло в дихателните пътища или хранопро-
вода е желателно и най-добре за детето, то да 
бъде насочено веднага към специализирана 
клиника – УНГ клиника, база УМБАЛ „Цари-
ца Йоанна” – ИСУЛ, детска клиника на УМБАЛ 
„Александровска”, детска хирургия на МБАЛ 
„Пирогов”, както и другите високоспециализи-
рани клиники по УНГ в големите градове, кои-
то извършват тази дейност.

Книгопис: 
References:

1. Георгиев Г., Ц. Цолов, М. Мелничаров: Оториноларингология, ХХIV, 1987, 2, 43-45.
2. Кабакчиев Г. и кол.: В уч.: “Детска оториноларингология”, С, МФ, 1980, 270 - 273.
3. Костадинов Д. Мединфо, 12, 2012, 1- 4.
4. Павлов Вл. и кол.: В “Учебник по УНГ болести”, С, МФ, 1988,207-210.
5. Переновска П., Ц. Цолов, М. Томова, Р. Кабакчиева: Оториноларингология, София, IX, 2005, 1, 51-54.
6. Цолов Ц., М. Мелничаров: Сборник резюмета На V Национален конгрес по оториноларинглогия, 30-31. Х. 1992, стр. 87.
7. Цолов Ц.: В уч. “Ушно-носно-гърлени болести”, С, Знание ЕООД, 1998, стр. 295-301.
8. Black R.E. et al.: J. Pediatr.Surg., 1994, May, 29(5), 682 –684.
9. Cutrone C. et al.: Intern. J. Pediatr.Otol., 2011, 75, 12, 1481 – 1485.
10. Deskin R.W.: In: Bailey B.J. et al eds. Atlas of Head and Neck Surgery-Otolaryngology. Philadelphia: J.B.Llippincott, 1996, pp.800-803. 
11. Ernst K.D., F. Mahmud: South. Med. J., 1994, Mar., 87(3),404-406.
12. Gandhi R. et al.: J.Anesth. Clin. Pharmacology, 2007, 23, 1, 69-74.
13. Hughes C.A. et al.: Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1996, Iuly, 105(7), 555-61.
14. Lando T., A. Cahill, L. Elden: Intern.J. Pediatr.Otol., 2011, 75, 7, 968-972.
15. Le Pajolec C., Bobin S.: Dans “ORL de l’enfant”, Flamarion, 1966, 229-232. 
16. McGill T.J.I., Ohlms L.: In: Cummings C.W. et al eds. Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 2nd ed. St.Louis: Mosby - Year Book, 1993, pp. 2396-2400.
17. Mohr R.M.: In: Paparella M.M. and al. eds. Otolaryngology 3rd ed., Philadelphia, W.B. Saunders, pp. 2399-2427.
18. Ployet M., Capelier Y.: Rev. Prat., Paris, 1990, 40, 8, 777-780.
19. Pogorzelski A. et al.: Ped. Pol., 1995, Apr., 70(4), 325-331.

Кореспонденция:
доц. Пенка Переновска
Детска клиника
УМБАЛ ”Александровска”
ул.”Св. Георги Софийски” 1
София 1431

Correspondence:
assoc. prof. Penka Perenovska
Pediatric clinic
UMHAT “Alexandrovska”
“St. Georgi Sofiiski” str.
Sofia 1431

е-mail: perenovska@abv.bg

case 
presentations
FOREIGN BODIES WITH SHARP EDGES 
ON LOWER RESPIRATORY TRACT 
AND ESOPHAGUS IN CHILDREN – 
CLINICAL RESEARCH

Thoracic Medicine
Volume IV, Octomber 2012, Issue 3


