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Abstract 

Tracheobronchial foreign body aspiration is one of the major emergencies in children. The authors have 

performed a retrospective study on 155 patients aged 0 to 18 years, admitted to “Saint Mary” Clinical 

Emergency Hospital from Iasi between January 2013 and December 2017 for an assumption of foreign body 

aspiration and in whom bronchoscopy was performed. The main symptoms, both in those where a foreign 

body was found via bronchoscopy and in those where a foreign body was not observed were irritative cough, 

dyspnea, acute respiratory failure, dysphonia, wheezing and cyanosis, while the clinical examination showed 

in most of these patients bronchial rales or crackles, intercostal or subcostal retractions, diminished vesicular 

murmur, stridor or rhonchi. The foreign body was most often located in the right main bronchus. The thoracic 

X-ray was normal in 31.6% of patients, while the others exhibited atelectasis (2.58% of cases), emphysema 

(12.9% of cases) or aspiration pneumonia (59.35% of cases). The evolution was favorable in 94.84% of 

cases. The diagnosis of foreign body aspiration is hard to establish, especially when the parents do not 

declare certain suggestive details. In cases where symptoms are nonspecific, rigid bronchoscopy represents 

the ”gold standard” for a diagnosis and therapeutic point of view for childhood foreign body aspiration. When 

performed in a timely manner, rigid bronchoscopy with general anesthesia is usually followed by favorable 

evolution. Keywords: foreign body aspiration, rigid bronchoscopy, general anesthesia, children. 
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Introducere 

Aspirația corpilor străini traheobronșici reprezintă 
una dintre urgențele majore la copil, mobilizarea acestora 
putând determina asfixie prin generarea obstrucției la un 
anumit nivel al căilor aeriene. Având în vedere severitatea 
consecințelor și evoluția imprevizibilă, se impune internarea 
pacienților în urgență și explorarea traheobronșică în cazul 
suspicionării aspirației la acest nivel [1]. Această condiție 
amenințătoare de viață este întâlnită deseori în practica 
pediatrică. Importanța unui grad înalt de suspiciune derivă 
din impactul complicațiilor minore (desaturare arterială în 
oxigen, bradicardie, bronhospasm) și majore (edem 
laringian, pneumotorax, stop cardiac), care pot surveni în 
lipsa diagnosticului precoce și a managementului adecvat 
[2]. Cazurile de aspirație de corp străin pot fi dificile la copil 
din cauza căilor aeriene relativ înguste, precum și a 
imaturității mecanismelor de protecție. De asemenea, tipul 
de corp străin, localizarea acestuia în tractul respirator, 
dimensiunea lui, precum și durata de timp petrecută în 
arborele traheobronșic, reprezintă factori direct implicați în 
apariția simptomatologiei și sunt luați în considerare în 
alegerea conduitei terapeutice. Deși localizările la nivelul 

laringelui și traheei au cea mai mică prevalență, cu excepția 
copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, acestea sunt legate de 
cele mai grave consecințe: obstrucția completă sau 
perforații.  

Material and metodă 
Am realizat un studiu retrospectiv în care au fost 

incluși 155 de pacienți cu vârsta sub 18 ani (vârsta medie 2 
ani și 4 luni), internați în Spitalul Clinic de Urgență pentru 
Copii "Sfânta Maria" din Iași în perioada ianuarie 2013 – 
decembrie 2017 cu diagnosticul prezumptiv de aspirație de 
corp străin traheobronșic. internați în perioada ianuarie 2013 
– decembrie 2017, suspectați de aspirație de corpi străini. 
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Am analizat datele epidemiologice, anamnestice, clinice și 
paraclinice țintite (radiologice și bronhoscopice), precum și 
tipul și localizarea corpului străin, modalitățile terapeutice și 
aspectele evolutive.  

Criteriul de includere a fost reprezentat de 
efectuarea bronhoscopiei la pacienții pediatrici cu simptome 
suggestive pentru diagnosticul prezumtiv de aspirație de 
corp străin traheo-bronșic. Criteriile de excludere au fost 
refuzul părinților sau al tutorilor legali de a semna 
consimțământul informat cu privire la efectuarea 
bronhoscopiei, localizarea corpilor străini în zone ale 
tractului respirator care nu fac subiectul lucrării prezente, 
localizarea corpilor străini la nivelul tractului digestiv la 
pacienții cu simptome sugestive de aspirație. 
 Informațiile referitoare la pacienții incluși în acest 
studiu au fost sintetizate, ordonate și prelucrate statistic cu 
ajutorul softului Microsoft Office Excel 2013. 

Rezultate 

În tabelul I se observă că majoritatea pacienților 
au avut vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani (79,36% din pacienți).  

Tabel I. Caracteristicele lotului de studiu 

 

Caracteristicele lotului 
de studiu 

                
Lot studiu 

(n=155  

Nr. pacienți 

pacienți) 

Frecvența 
(%) 

Vârsta 

            <1an 

            1-3 ani 

            >3 ani 

 

16 

123 

16 

 

10,32 

79,36 

10,32 

Sex (băieți/fete) 93/62 60 / 40 

Mediul de proveniență 
(rural/urban) 

104/51 67,1/32,9 

Forma clinică de 
prezentare 

           Asimptomatic 

           Simptomatic 

 

4 

151 

 

2,58 

97,42 

Bronhoscopie pozitivă 

Bronhoscopie negativă 

140 

15 

90,32 

9,68 

Localizarea corpului 
străin         

            Bronhia principală 
dreaptă 

            Bronhia principală 
stângă 

            Ambele bronhii 

            Trahee 

15 

67 

32 

16 

10 

10,71 

47,86 

22,86 

11,43 

7,14 

Tipul de corp străin 
(organic/anorganic) 

130/10 92,86/7,14 

Modificări radiologice 

           Atelectazie 

           Emfizem 

           Pneumonie de 
aspirație 

           Fără modificări 

 

4 

20 

92 

49 

 

2,58 

12,9 

59,35 

31,61 

Evoluția  

           Favorabilă 

           Lent favorabilă 

           Staționară 

           Agravată 

 

147 

4 

2 

2 

 

94,84 

2,58 

1,29 

1,29 

 

 Din totalul pacienților, 97,42% dintre pacienți au 
reprezentat manifestări clinice la internare. Analizând 
tabloul clinic de la internarea pacienților incluși în studiu, 
am observat că tusea iritativă a constituit cel mai frecvent 
simptom (72,25% din cazuri), urmată de insuficiența 
respiratorie acută (45,16% din cazuri), murmurul vezicular 
asimetric (49,67% din cazuri), dispneea (41,93% din 
pacienți), wheezing (33,54% din pacienți), ralurile bronșice 
(23,22% din cazuri) și subcrepitante (12,9% din cazuri), 
tirajul intercostal sau subcostal (20,64% din cazuri), cianoza 
(10,32% din pacienți), disfonia (4,51% din cazuri) și 
stridorul (3,87% din cazuri). 

În ceea ce privește localizarea corpului străin, la 
pacienții cu bronhoscopie pozitivă, bronhia principală 
dreaptă a reprezentat principalul sediu (47,86% din cazuri), 
ambele bronhii în 7,14% din cazuri și traheea în 7,14% din 
cazuri. Corpii străini organici au fost întâlniți într-un procent 
de 92,86% din cazuri, dintre aceștia jumatate fiind 
reprezentați de semințe de floarea soarelui, urmate ca 
prevalență de alune, miez de nucă, fragmente de morcov, 
floricele de porumb, semințe de dovleac, fragmente de măr, 
fasole sau os. Corpii străini anorganici extrași au fost mai 
frecvent din plastic (80% din cazuri), reprezentați în special 
de fragmente de jucării. 

Din punct de vedere radiologic, aspectul cel mai 
frecvent a fost cel de pneumonie de aspirație, însă 31,61% 
din cazuri au avut aspect radiologic normal, în ciuda 
bronhoscopiei pozitive. 

Bronhoscopia cu bronhoscop rigid sub anestezie 
generală, ca manevră diagnostică și terapeutică, a fost 
realizată la toți pacienții, dar corpul străin a fost identificat 
doar la 90,32% din pacienți. Un procent de 6,45% din 
pacienți a necesitat efectuarea unei a doua proceduri 
bronhoscopice, întrucât fie nu s-a reușit extracția completă a 
corpilor străini la prima încercare, fie au persistat fragmente 
de dimensiuni mici ce nu au putut fi abordate cu 
instrumentarul din dotare, fie simptomatologia a persistat și 
a impus reevaluarea pacientului. 

Din datele analizate, se observă că nici un pacient 
nu a decedat, iar 94,84% dintre pacienți au avut o evoluție 
favorabilă din punct de vedere clinic, biologic și radiologic, 
fiind internați pe o durată medie de 2-3 zile. Pacienții cu 

Rusu C.D. et al  

70 70 

72 



Volume 15 • Issue 3 • 1 

J Surgery, an open access journal 

ISSN: 1584-9341 

 

 

 

evoluție agravată, cu o pondere de 1,29% din totalul 
pacienților din lotul de studiu, au necesitat transfer către alte 
unități medicale sau chirurgicale, întrucât fie au apărut noi 
simptome în evoluția patologiei, fie s-a recomandat 
efectuarea procedurii bronhoscopice în altă clinică de 
specialitate.  

Discuții 
În general, copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani 

sunt cei mai predispuși pentru aspirația de corp străin 
traheobronșic [5, 6]. În grupul nostru, vârsta medie a 
pacienților a fost de 2 ani și 4 luni. Riscul crescut de 
aspirație de corpi străini la această vârstă se datorează 
explorării obiectelor care ajung în mâna copiilor pe cale 
orală și lipsei molarilor la această vârstă [7].   

Manifestările clinice în cazul aspirării corpului 
străin variază în funcție de localizare, mărime și intervalul 
de timp de la aspirație. Analizând tabloul clinic de la 
internarea pacienților incluși în acest studiu, am observat că 
tusea iritativă a constituit cel mai frecvent simptom, cu un 
procent de 72, 25%, urmată de semnele clinice de 
insuficiență respiratorie acută cu o pondere de 45,16% care 
au impus internarea în urgență. Datele din literatură arată că 
tusea a fost, de asemenea, simptomul cel mai frecvent 
asociat cu aspirația corpilor străini: 96,1% din cazuri [1]. 
Tusea, dispneea si wheezingul sunt recunoscute și de alți 
autori ca fiind principalele simptome ale copiilor cu 
diagnostic de aspirație de corp străin traheobronșic [8-15]. 

Cu toate că radiografia toracică contribuie la 
stabilirea diagnosticului în caz de suspiciune de aspirație de 
corpi străini, radiotransparența unora dintre corpii străini 
duce la temporizarea diagnosticului. Probabilitatea de 
aspirație a corpului străin depinde, în cea mai mare parte, de 
trei niveluri de suspiciune clinică: obiectivarea 
evenimentului de aspirație, examenul fizic pozitiv (include 
apariția tusei, flux redus de aer și wheezing brusc instalat), 
precum și markeri radiologici (identificarea corpului străin, 
hiperinflație și atelectazie unilaterală). În ceea ce privește 
aspectul radiologic, am observat că pneumonia de aspirație a 
fost întâlnită la 59,35% din pacienți, urmată de emfizem 
pulmonar în 12,9% din cazuri și atelectazie la 4 pacienți. În 
31,61% din cazuri nu s-au identificat modificări radiologice 
pulmonare. Deși fluoroscopia toracică si filmele realizate 
atât în inspir, cât și in expir pot aduce informatii 
suplimentare în unele cazuri, chiar și acestea pot fi normale 
la pacienții cu bronhoscopie pozitivă [16-18].  

”Standardul de aur” în ceea ce privește localizarea 
și îndepărtarea corpilor străini este reprezentat de 
bronhoscopia cu bronhoscop rigid, dar întreg protocolul de 
investigații și tratament este important pentru obținerea unui 
rezultat favorabil [6, 7]. Simptomele clinice întâlnite în 
aspirația de corp străin la copil pot fi întâlnite și în alte 
afecțiuni respiratorii (de exmplu, crup laringian, bronșiolită 
acută, pneumonie interstițială dispneizantă), iar sensibilitatea 
si specificitatea redusă a radiografiei toracice impun 
efectuarea bronhoscopiei pentru stabilirea diagnosticului 
[17, 18]. În ceea ce priveste momentul optim de realizare a 
bronhoscopiei, se consideră că trebuie realizată în primele 
24 ore de la producerea evenimentului [19,20,21]. În studiul 
nostru, la toți pacienții s-a efectuat bronhoscopia cu 
bronhoscopul rigid, iar corpul străin, atunci când a fost 
evidențiat bronhoscopic, s-a situat cel mai frecvent în 

bronhia principală dreaptă, ceea ce coincide cu majoritatea 
studiilor din literatură [22,23].   

În prezent, se discută în literatură dacă procedura 
optimă pentru diagnosticarea și extragerea corpilor străini 
este bronhoscopia cu bronhoscop rigid sau cu bronhoscop 
flexibil. Bronhoscopia rigidă este considerată a fi eficientă și 
sigură la copil, reprezentand ”standardul de aur” pentru 
populația pediatrică [24,25,26]. Oricare ar fi procedura 
aleasă, aceasta trebuie efecuată la timp, un grad înalt de 
suspiciune fiind necesar chiar și în absența modificărilor 
radiologice toracice, deoarece temporizarea extragerii unui 
corp străin poate avea consecințe severe, ca edem al 
mucoasei, formarea de țesut de granulație, inflamație cronică 
sau stenoza endobronșică. Extrem de importantă este 
pregătirea preintervenție bronhoscopică. Dacă se intervine 
bronhoscopic în primele 24 de ore, extragerea corpului străin 
este mult mai ușor de realizat. Intervenția trebuie efectuată 
prompt mai ales dacă obstrucția căilor respiratorii este de 
gradul doi. Pentru copiii cu insuficiență respiratorie, decizia 
bronhoscopiei trebuie luată rapid. Complicațiile care pot 
apare în cazul bronhoscopiei cu bronhoscop rigid sunt 
edemul laringian, hemoragia traheei sau apariția 
pneumotoraxului. Extrem de important pentru reușita 
intervenției de extragere a corpului străin este existența 
echipei multidisciplinare, din care obligatoriu trebuie să facă 
parte medicul anestezist cu experiență și medicul ORL [27, 
28].  

Pentru pacienții cu istoric lung de aspiratie de corp 
străin, cu fenomene de inflamație traheală semnificativă sau 
atelectazie pulmonară locală, inițial se practică tratamentul 
antiinflamator și, ulterior, intervenția chirurgicală [29].  

O metodă nouă și promițătoare de extragenere a 
corpilor străini, inclusiv la copii, este crioterapia, cu 
mențiunea că timpul de îngheț trebuie scurtat la 2-4 secunde 
pentru a reduce trauma țesuturilor învecinate. Totuși, această 
tehnică necesită studii și validare suplimentară la acestă 
grupă de vârstă [30].   

Concluzii 
Diagnosticul de aspiratie de corp străin traheo-

bronșic la copil este dificil de stabilit și reprezintă o urgență 
medico-chirurgicală. Chiar în prezența anamnezei sugestive, 
diagnosticul este îngreunat de simptomatologia nespecifică 
și de aspectul radiologic care poate fi normal în condițiile 
existenței corpului străin în căile aeriene. Fiind o patologie 
cu risc vital, bronhoscopia rigidă sub anestezie generală 
trebuie realizată cât mai repede atât în scop diagnostic, cât și 
terapeutic, cu minimalizarea complicațiilor. Acest lucru este 
posibil numai dacă există o echipă multidisciplinară, cu 
experiență, formată din medic pediatru, ORL, anestezist, 
chirurg.  
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