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Amaç  
Mediastinal amfizem olarak tanımlanan pnömomediastinum, mediastende hava varlığını tanımlayan terimdir. Çocuklarda travma 
başta olmak üzere farklı etiyolojilere bağlı olarak ortaya çıkabilen ve altta yatan bir yaralanma yokluğunda da görülebilen nadir bir 
durumdur. Travmatik pnömomediastinum ilk kez 1819'da Laennec tarafından bir araba tarafından ezilen 4 yaşında bir erkek çocukta 
tanımlandı.  Ancak çocuklarla ilgili literatürün çoğu hala yetişkinlere dayalıdır.  
Kliniğimizde tedavi edilen çocuklarda pnömomediastinum nedenlerini ve tedavi yaklaşımını inceledik. 
. 
 
Yöntem 
Kliniğimizde 2011-2021 yılları arasında 
pnömomediastinum tanısı konulan 18 
yaş altı 20 hasta geriye dönük olarak 
değerlendirildi. Pnömomediastinum 
tanısı alan hastaların dosyaları 
değerlendirilerek hasta öyküsü, fiziksel 
özellikleri, semptom ve muayene 
bulguları, görüntüleme çalışmaları, 
hastanede kalış süreleri, uygulanan 
tedaviler ve komplikasyonlara ilişkin 
klinik veriler araştırıldı. İleri 
görüntüleme yöntemleri, bronkoskopi 
ve cerrahi müdahale ihtiyacı belirlendi. 

Bulgular  
Pnömomediastinum tanısı alan 20 hastanın klinik özellikleri 
tablo 1 de görülmektedir. Yabancı cisim aspirasyonu  olan 
hastaların haricinde   tüm hastalara   bilgisayarlı tomografi 
çekildi ve bu hastaların 5’ ine  bronkoskopi yapıldı ve 2 
hastada trakeal laserasyon tespit edildi.  Yabancı cisim 
aspirasyonu olan 1 hastada bronkoskopi esnasında trakeal 
laserasyon tespit edildi. 17 hasta konservatif izlendi. 5 hasta 
kaybedildi. Hastaların kaybedilme nedenleri kafa travması, 
şiddetli asfiksi,  aspirasyon pnömonisi gibi nedenlerdi. 

Sonuç 
Pnömomediastinum ve ventilasyon  güçlükleri  trakeal  
yaralanma şüphesini artırmalıdır.  Bazı hastalarda (izole 
pnömomediastinum) yalnızca PA AC grafisi yada  bilgisayarlı 
tomografi taraması ve yakın gözlem yeterli olabilir.  Erken tanı ve 
tedavi için bronkoskopi gerekebilir. Çoğu hasta konservatif takip 
edilir. 

Resim 4:  Boyundan ası sonrası pnömomediastinum. A: Toraks BT kesitinde 
trakea yaralanması (siyah ok) ve pnömomediastinumç  B: Trakeadaki 
yaralanmanın bronkoskopikk görünümü (beyaz ok). Cerrahi müdahale 
uygulanan hastamız şiddetli asfiksi nedeniyle kaybedilmiştir. 

Resim 2: Bir yenidoğan hastamızda, doğum  travmasına bağlı 
pnömomediastinum ve pnömotoraks. PA AC grafisi (A), BT kesiti (B). 
Hastamız bilateral toraks tüpü takılarak başarılı bir şekilde takip edilmiştir. 

Resim 3: Toraksa nafiz ateşli silah yaralanması sonrası 
pnömomediastinum. A: PA AC grafisinde yaygın saçma taneleri ve 
pnömomediastinum (beyaz oklar), B: Toraks BT kesitinde trakea arkasına 
yerleşmiş saçma tanesi (siyah ok) ve pnömomediastinum. Hastamıza 
bronkoskopi yapılmış, sonrasında konservatif olarak takip edilmiştir.  

Resim 1: A: Bisikletten düşme sonrası boyunda yarımay şeklinde bisiklet gidonu izi. B:  PA AC grafisinde 
pnömomediastinum (oklar). C : Toraks BT kesitinde pnömomediastinum. Hastamız sadece konservatif 
takip edilmiştir. 
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Tablo 1: Hastaların klinik özellikleri. 


