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Vaka Takdimi

Seyrek görülen bir vajinal yabancý cisim
Bir vaka takdimi
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SUMMARY: Karkýner A, Temir G, Karaca Ý. (Department of Pediatrics, Dr.
Behçet Uz Children's Hospitals, Ýzmir, Turkey). A rare form of vaginal foreign
body: a case report. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 126-127.
Vaginal foreign bodies in children are rare entities that are easily misdiagnosed
with long duration and malodorous vaginal discharge. Since history does not
give detailed information, they usually are detected in the routine examination
for urinary tract infections. In this paper a case of a six-year-old girl with a
very rare vaginal foreign body (bullet) is reported.
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ÖZET: Çocuklarda vajinal yabancý cisimler, gözardý olabilen uzun süreli ve kötü
kokulu vajinal akýntýyla karakterize olan seyrek görülen bir durumdur. Öykü
genellikle yetersiz olduðundan idrar yolu enfeksiyonu araþtýrmalarý sýrasýnda
ortaya çýkarlar. Bu yazýda altý yaþýnda bir kýz çocuðu oldukça seyrek rastlanan
bir vajinal yabancý cisim (mermi kovaný) vakasý olarak bildirilmektedir.
Anahtar kelimeler: vajinal yabancý cisim, çocuk.

Kýz çocuklarýnda vajinal yabancý cisimler, nedeni
zor açýklanan uzun süreli, kötü kokulu vajinal
akýntý ve kanamayla seyreden oldukça seyrek
görülen bir durumdur. Vajinal yabancý cisimlerle
ilgili çalýþmalar genellikle vaka sunumlarý þeklinde olup, bu konuda az sayýda rapor bildirilmiþtir1-7. Bu yazýda literatürde þimdiye kadar
rastlanmayan bir vajinal yabancý cisim vakasý
bildirilmektedir.
Vaka Takdimi
Altý yaþýnda bir kýz çocuðu yaklaþýk bir senedir
süregelen kötü kokulu vajinal akýntý, aralýklý
genital kanama, dizüri ve vücudunda döküntü
yakýnmalarý ile polikliniðimize baþvurdu. Ayakta
düz karýn grafisi incelemesinde pelvik bölgede
radyoopak madde saptanmasý üzerine hasta
servise yatýrýldý (Þekil 1). Öyküsü derinleþtirildiðinde hasta yakýnlarýndan önceki bilgiler
dýþýnda daha aydýnlatýcý bir bilgi alýnamadý. Fizik
muayenede rektal tuþede ön duvarda yaklaþýk
5-6 cm proksimalde kitle hissi ve vajinal kötü
kokulu akýntý dýþýnda diðer sistem muayeneleri
normal olarak bulundu. Ýdrar incelemesinde her
alanda bol bakteri, 4-5 lökosit ve yaygýn eritrosit
görüldü. Tam kan sayýmýnda orta derecede
lökositoz (11500/mm³) dýþýnda patolojik bulgu

Þekil 1. Pelvik bölgedeki yabancý cismin ayakta düz
karýn grafisindeki görünümü.

saptanmadý. Ýdrar ve akýntý kültürlerinde üreme
olmadý. Karnýn ultrasonografik incelemesinde
kemik pelvis içinde saptanan yabancý cismin
tam yeri konusunda tam bilgi alýnamadý.
Gerekli hazýrlýklarý yapýldýktan ve hastaya
yapýlacak giriþim konusunda aile izni alýndýktan
sonra hasta genel anestezi altýnda muayene ve
endoskopik inceleme için ameliyathaneye alýndý.
Litotomi pozisyonunda vajinoskopi yapýldý ve
vajen arka forniksindeki yabancý cisim over
pensi yardýmýyla çýkarýldý. Çýkarýlan cismin
9 x 14 mm boyutlarýnda silindirik yapýda ve
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mermi kovaný ile uyumlu olduðu belirlendi.
Ameliyat sonunda yapýlan deðerlendirmede
himenin intakt olduðu saptandý. Postoperatif
dönemde sorun olmadý.
Tartýþma
Çocuklarda cerrahi giriþim gerektirecek yabancý
cisimler oldukça geniþ bir spektrum oluþturmaktadýr. Bu konuyla ilgili olarak daha çok
solunum yollarýnda, gastrointestinal sistemde,
ürogenital sistemde yabancý cisimler bildirilmekte, ancak izole vajinal yabancý cisim vakalarýna oldukça seyrek rastlanmaktadýr3.
Vajinal yabancý cisimler, lokalizasyonlarýndan
baðýmsýz olarak uzun süreli ve kötü kokulu
vajinal akýntý, aralýklý genital kanama, dizüri gibi
spesifik olmayan bulgulara neden olur. Seyrek
görülen, ancak oldukça önemli bir bulgu da,
genellikle bir komplikasyon olarak ortaya çýkan
sekonder vajinal atrezi durumudur4.
Vajinal yabancý cisim vakalarýnda hem çocuk
hem de eriþkin hastalarda öykü problem oluþturmaktadýr. Etik ve toplumsal baský nedeniyle
öyküde yeterli bilgi alýnamamaktadýr. Bu
nedenle problemin çözüme ulaþmasý için geçen
süre ve beraberinde getirdiði problemler de
önem kazanmaktadýr. Bildirdiðimiz vakada da
bu konuda problem yaþanmýþ, aileden veya
hastanýn kendisinden bu yönde bir bilgi
alýnamamýþtýr. Ameliyat sonrasýnda özellikle aile
bireyleriyle psikiyatrist eþliðinde ayrý ayrý
görüþülmüþ, ancak olayýn nasýl gerçekleþtiði
konusunda aydýnlatýcý herhangi bir veri
toplanamamýþtýr. Olayýn bir kaza veya istismardan çok, bu yaþ grubundaki çocuklarýn
genital bölgelerine duyduklarý merak, ailenin de
bu konudaki eðitim yetersizliði ve ihmali sonucu
olabileceðine karar verilmiþtir. Bu tip olaylarda
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bazen sosyal baskýlardan dolayý aileden ve
hastalarýn kendisinden veri toplamadaki güçlük
nedeniyle çocuk vakalarýn bir kýsmý eriþkin
döneme kadar büyümekte ve patolojik bulgular
ancak infertilite açýsýndan yapýlan araþtýrmalar
sýrasýnda ortaya çýkmaktadýr2,6.
Yabancý cismin çýkarýlmasýnda genellikle sorun
olmamaktadýr. Sistoskopi veya vajinoskopi
sonrasý normal anatomi ortaya konup yabancý
cisim görüldükten sonra çýkarýlabilmektedir5.
Ancak himenin intakt olduðu durumlarda iþlem
öncesi aile ile görüþülüp resmi izinlerinin
alýnarak ilerde doðabilecek bir adli sorunlarýn
önüne geçilmelidir.
Sonuç olarak, uzun süreli vajinal kötü kokulu
akýntý yakýnmasý ile baþvuran hastalarda
mutlaka yabancý cisim akýlda tutulmalý ve buna
yönelik görüntüleme yöntemleri yapýlmalýdýr.
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