
Foreign body ingestion is a commonly re-
ported clinical problem. There are no data to 
evaluate the prevalence of this phenomenon 
in Poland. In the United States the annual 
death rate due to foreign body ingestion is 
estimated at up to 1500-2700 (1). In 80% of 
cases foreign body ingestion is unintentional 
and reported in children (2). Among adults 
unintentional foreign body ingestion is re-
ported most commonly in the elderly and al-
cohol-dependent patients (3). Some literature 
indicates that intentional foreign body inges-
tion among adults accounts for only 10% of all 
cases (4), there are however studies suggesting 
that intentional foreign body ingestion ac-
counts for up to 92% of all cases of foreign body 
ingestion (5). Multiple retrospective studies 
confirm consistently that intentional foreign 
body ingestions are most commonly reported 
in patients with psychiatric disorders, mental 
impairment and in prison inmates (4-7).

Considering all cases together, the major-
ity of foreign bodies pass spontaneously, 
10-20% require endoscopic intervention and 
only 1% are removed surgically (3). Inten-
tional foreign body ingestion is associated 
with much more severe consequences, which 
require emergency medical intervention in up 
to 76% of patients and surgery in 28% of pa-
tients (8).

Foreign body ingestion management de-
pends on the characteristics of the ingested 
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Połknięcie ciała obcego to często spotykany 
problem kliniczny. Brak danych oceniających 
rozpowszechnienie tego zjawiska w Polsce. 
Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych jest 
ono przyczyną nawet 1500-2700 zgonów rocz-
nie (1). W 80% przypadków połknięcie ciała 
obcego dotyczy dzieci i jest zdarzeniem przy-
padkowym (2). Wśród dorosłych niecelowe 
połknięcia ciał obcych są spotykane przede 
wszystkim w grupie osób starszych oraz uza-
leżnionych od alkoholu (3). Część publikacji 
podaje, że celowe połknięcia ciał obcych wśród 
dorosłych pacjentów stanowią jedynie 10% 
wszystkich przypadków (4), niemniej istnieją 
prace sugerujące, że celowe działanie tego typu 
stanowi nawet 92% wszystkich połknięć (5). 
Liczne badania retrospektywne potwierdzają 
zgodnie, że celowe połknięcia są najczęściej 
obserwowane u osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, upośledzeniem umysłowym oraz wśród 
więźniów zakładów karnych (4-7).

Biorąc pod uwagę wszystkie przypadki, 
większość ciał obcych opuszcza przewód pokar-
mowy samoistnie, 10-20% wymaga endosko-
powej interwencji, a tylko 1% operacji (3). 
Celowe połknięcie ciała obcego wiąże się ze 
znacznie poważniejszymi konsekwencjami, 
wymagającymi doraźnej interwencji medycz-
nej aż u 76% chorych, a zabiegu chirurgiczne-
go u 28% pacjentów (8).

Postępowanie jest uzależnione od cech po-
łkniętego ciała obcego, takich jak: wielkość, 
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kształt, obecność ostrych krawędzi, następnie 
od jego lokalizacji, czasu od momentu połknię-
cia, nasilenia objawów klinicznych oraz rozwo-
ju ewentualnych powikłań (5). Z kolei materiał, 
z którego wykonane jest ciało obce, wpływa na 
przydatność stosowanych obecnie technik dia-
gnostycznych (9, 10).

Niniejszy przegląd piśmiennictwa przedsta-
wia skalę problemu celowego nawykowego 
połykania ciał obcych z uwzględnieniem cha-
rakterystyki grup ryzyka, przydatności dia-
gnostyki obrazowej, stosowanych metod lecze-
nia oraz zapobiegania nawrotom.

Charakterystyka pacjentów

Problem dotyczy przede wszystkim osób 
dotkniętych chorobami psychicznymi, upośle-
dzeniem umysłowym oraz więźniów zakładów 
karnych (4-7). Wyniki amerykańskich badań 
retrospektywnych, analizujących celowe po-
łknięcia różnych przedmiotów, określiły czę-
stość występowania wcześniej zdiagnozowa-
nych zaburzeń psychiatrycznych na 79-85% 
wśród tej grupy pacjentów (4, 5). Celowe poły-
kanie ciał obcych łączone jest z takimi zabu-
rzeniami psychicznymi, jak: symulowanie 
(zespół Munchhausena), stan psychotyczny, 
pica, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne czy 
zaburzenia osobowości (4, 11, 12).

Najczęściej spotykanym zaburzeniem jest 
symulowanie – 69,9% (13), czyli wywoływanie 
u siebie objawów choroby w celu uzyskania 
wtórnych korzyści z wejścia w rolę chorego (14). 
Takie zachowanie jest typowo spotykane wśród 
więźniów oraz pacjentów zamkniętych oddzia-
łów psychiatrycznych, których intencją jest 
zmiana środowiska na bardziej komfortowe, 
poprzez przeniesienie na oddział szpitalny (4). 
Połykane przedmioty często dobierane są tak, 
aby leczenie pacjenta nie było możliwe w ra-
mach oddziału zachowawczego, ale wymagało 
doraźnej interwencji w ramach oddziału chi-
rurgicznego (15).

Wśród 542 pacjentów analizowanych przez 
Veltichkova i wsp. pacjenci z zaburzeniami 
psychotycznymi stanowili 22,9% (13). Połyka-
li oni różnorodne ciała obce w wyniku urojeń 
i halucynacji. Wśród tych przypadków zwra-
cała uwagę znaczna liczba połkniętych przed-
miotów i ich symboliczne dla chorego znacze-
nie, powiązane niejednokrotnie z treścią urojeń 
(12).

foreign body, such as: size, shape, presence of 
sharp edges, its location, time from ingestion, 
severity of clinical symptoms and development 
of potential complications (5). On the other 
hand the material the foreign body is made of 
determines the usefulness of diagnostic tech-
niques (9, 10).

This literature review presents the extent 
of intentional foreign body ingestion with re-
gard to risk group characteristics, usefulness 
of imaging diagnostics, management options 
and prevention of recurrence.

Characteristics of patients

This problem is most commonly reported in 
patients with psychiatric disorders, mental 
impairment and prison inmates (4-7). The 
results of retrospective studies in the US which 
analysed intentional ingestion of various for-
eign bodies have determined the pre-existing, 
known psychiatric disorders in 79-85% of pa-
tients in this patient group (4, 5). Intentional 
ingestion of foreign bodies is associated with 
psychiatric disorders such as: malingering 
(Münchausen’s syndrome), psychotic state, 
pica, obsessive-compulsive disorders or per-
sonality disorders (4, 11, 12).

The most commonly reported disorder is 
malingering – 69.9% (13), i.e. fabricating the 
symptoms of the disease for “secondary gain” 
motives (14). This behaviour is typically re-
ported in prison inmates and institutionalized 
psychiatric hospital patients with the intent 
to change the environment to a more comfort-
able one by transferring to the hospital depart-
ment (4). The ingested foreign bodies are often 
selected to exclude patient treatment in the 
treatment department and to require emer-
gency intervention in the surgical department 
(15).

Among 542 patients analysed by Veltichkov 
et al. patients with psychotic disorders ac-
counted for 22.9% (13). The patients ingested 
various foreign bodies as a result of delusions 
and hallucinations. In these patients attention 
was drawn to a significant number of ingested 
foreign bodies and their symbolic meaning, 
many times associated with the delusions 
(12).

Whereas pica (depraved appetite) is a dis-
order characterized by eating non-food materi-
als or other, non-processed ingredients, such 
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Z kolei pica (spaczone łaknienie) to zabu-
rzenie definiowane, jako spożywanie przedmio-
tów niebędących żywnością lub innych, nie-
przetworzonych składników żywności, takich 
jak np. mąka czy surowe ziemniaki (16). To 
patologiczne zachowanie jest częściej spotyka-
ne wśród dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym 
ze spektrum autyzmu (objaw może przetrwać 
do życia dorosłego). Częstość występowania 
u osób umieszczonych w placówkach opiekuń-
czych sięga od 21,8 do 25,8% (17, 18). Liczne 
badania sugerują włączenie pica do spektrum 
zachowań obsesyjno-kompulsyjnych ze wzglę-
du na podobną neurobiologię oraz odpowiedź 
na leczenie inhibitorami zwrotnego wychwytu 
serotoniny (SSRI) (19, 20).

Celowe połykanie ciał obcych można zakla-
syfikować do grupy zachowań Non-Suicidal 
Self-Injury (NSSI), definiowanych jako celowe 
niszczenie własnych tkanek bez intencji samo-
bójczych lub uznanego społecznie celu (w prze-
ciwieństwie do np. tatuaży lub piercingu) (21). 
Z uwagi na wagę problemu oraz jego następ-
stwa, NSSI zostało włączone do rozdziału za-
burzeń wymagających dalszych badań w naj-
nowszej wersji amerykańskiego „Diagnositic 
and Statistical Manual of Mental Disorders-V” 
(22). Zachowania NSSI są jednym z możliwych 
przejawów zaburzeń osobowości. Są spotykane 
przede wszystkim u pacjentów z osobowością 
chwiejną emocjonalnie typu „granicznego” 
(borderline), którą spośród innych wyróżnia 
wysoka częstość zachowań autoagresywnych 
(14). Pacjenci z tej grupy mają często historię 
zaniedbań wychowawczych oraz znęcania się 
psychicznego/fizycznego lub molestowania 
seksualnego w dzieciństwie (23). Destrukcyjne 
zachowania stają się dla nich sposobem na 
radzenie sobie z agresywnymi (często nie-
uświadomionymi) emocjami wobec siebie 
i otoczenia. W czasie hospitalizacji lub podczas 
przebywania w zakładzie karnym pacjenci/
więźniowie są poddani kontroli i zmuszeni do 
podporządkowania się panującym tam nor-
mom i procedurom. Połknięcie ciała obcego daje 
im poczucie kontroli, ponieważ wtedy całe 
otoczenie musi podporządkować się zaistniałej 
sytuacji (11).

Celowe nawykowe połykanie ciał obcych jest 
często spotykane wśród więźniów zakładów 
karnych. Dla tej grupy pacjentów szczególnie 
charakterystyczne jest połykanie, wraz z ko-
lejnymi nawrotami, coraz większych i bardziej 
niebezpiecznych przedmiotów (24). Działanie 

as flour or raw potatoes (16). This pathological 
behaviour is more often reported in children 
with developmental disorders, including au-
tism spectrum disorders (the symptom may 
persist into adulthood). The incidence in pa-
tients in social care institutions ranges from 
21.8% to 25.8% (17, 18). Multiple studies sug-
gest including pica in the spectrum of obses-
sive-compulsive spectrum disorders due to 
similar neurobiology and response to selective 
serotonin reuptake inhibitors (SSRI) (19, 
20).

Intentional ingestion of foreign bodies may 
be classified as Non-Suicidal Self-Injury 
(NSSI), which is defined as deliberate, self-
inflicted destruction of body tissue resulting 
in immediate damage, without suicidal intent 
and for purposes not culturally sanctioned 
(contrary to e.g. tattoos or piercing) (21). Due 
to significance and consequences of this prob-
lem, NSSIs have been included as conditions 
for further study in the latest version of “Di-
agnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders-V” (22). NSSI behaviours are one 
of potential manifestations of personality 
disorders. These are reported most com-
monly in patients with emotionally labile 
(“borderline”) personality disorder which is 
distinguished among other disorders by high 
rate of auto-aggressive behaviours (14). The 
patients in this group often have a history of 
child neglect and psychical/physical abuse or 
sexual harassment during childhood (23). 
Destructive behaviours become for them a 
way of dealing with aggressive (often non-
conscious) emotions towards themselves and 
others. During hospitalization or incarcera-
tion the patients/inmates are subjected to 
control and forced to comply with norms and 
procedures. The ingestion of a foreign body 
gives them a sense of control, because every-
one else must conform to the arising situation 
(11).

Intentional habitual foreign body ingestion 
is commonly reported in prison inmates. In 
this patient group particularly characteristic 
is the ingestion, in subsequent recurrences, 
increasingly larger and more dangerous objects 
(24). The actions of these patients are most 
commonly motivated by the earlier mentioned 
secondary gains (4). Many of these patients 
have a pre-existing known psychiatric diagno-
sis, which alike male sex, is an additional 
predictive factor for recurrence (25).
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tych osób jest najczęściej motywowane wspo-
mnianymi wcześniej wtórnymi korzyściami (4). 
Wielu z nich posiada postawioną wcześniej 
diagnozę psychiatryczną, która – podobnie jak 
męska płeć – jest dodatkowym czynnikiem 
predykcyjnym nawrotu (25).

Typowe objawy i postępowanie

Większość połkniętych ciał obcych samoist-
nie opuszcza przewód pokarmowy, nie powo-
dując powikłań (3). W pozostałych przypadkach 
ulegają zatrzymaniu w miejscach anatomicz-
nego (wpust, odźwiernik, zagięcia dwunastni-
cy, zastawka krętniczo-kątnicza, kanał odbyt-
niczy) bądź patologicznego (zrosty pooperacyj-
ne, chorobowo zmieniona ściana jelita, uchyłki) 
przewężenia. Rodzaj, charakter i stopień na-
silenia objawów zależy od lokalizacji przedmio-
tu oraz rozwijających się powikłań, wśród 
których: perforacja, niedrożność (ryc. 1) czy 
krwawienie do światła przewodu pokarmowe-
go wymieniane są najczęściej (2, 3). Z danych 
literaturowych wynika, iż niespełna 1% po-
łkniętych ciał obcych powoduje w krótkim 
czasie uszkodzenie ściany przewodu pokarmo-
wego (13). Dochodzi do tego najczęściej w oko-
licy zastawki krętniczo-kątniczej i esicy (26) 
oraz zależy w dużej mierze od długości, zakoń-
czenia i obecności ostrych krawędzi ciała ob-
cego (27). Średni czas od połknięcia do perfo-
racji, według danych z publikacji, to około 10 
dni (28). Z kolei przedmioty pozostające w prze-
wodzie pokarmowym dłużej niż 3-4 tyg. zosta-
ją pokryte włóknikiem, przez co ściśle przyle-
gają do błony śluzowej prowadząc do stopnio-
wego uszkodzenia ściany jelita i powstania 
przetoki. Taki stan umożliwia migrację po-
łkniętych przedmiotów poza światło przewodu 
pokarmowego, często do nietypowych miejsc, 
takich jak: staw biodrowy, pęcherz moczowy 
czy wolna jama otrzewnej (29). Najczęstsze 
objawy zgłaszane przez pacjentów bezpośred-
nio po połknięciu ciała obcego przedstawia 
ryc. 2.

Jak powyżej wspomniano, charakter obja-
wów zależy od lokalizacji ciała obcego (tab. 1). 
W przypadku obecności w przełyku, typowym 
objawem jest ból, trudności w połykaniu, dła-
wienie się, ślinotok, duszność, dysfonia, pora-
żenie strun głosowych, kaszel i zachłystywanie 
się pokarmem (30, 31). Główne zastosowanie 
w tych przypadkach ma endoskopia, pełniąca 

Typical symptoms and management

The majority of ingested foreign bodies pass 
spontaneously without complications (3). In 
the remaining cases the foreign bodies are 
stuck in locations of anatomical (cardia, pylo-
rus, duodenal curve, ileocolic valve, anal canal) 
or pathological (postoperative adhesions, 
pathological lesion of the intestinal wall, di-
verticula) stenosis. Type, character and sever-
ity of symptoms depend on the location of the 
foreign body and developing complications, 
which most commonly include: perforation, 
obstruction (fig. 1) or gastrointestinal bleeding 
(2, 3). Literature data indicate that less than 
1% of ingested foreign bodies result in perfora-
tion of the gastrointestinal wall in the short-
term (13). This usually occurs in the ileocolic 
valve and sigmoid area (26) and depends 
largely on the length, tips and presence of 
sharp edges of the foreign body (27). According 
to literature data the mean time from ingestion 
to perforation is approx. 10 days (28). Where-
as objects remaining in the gastrointestinal 
tract for more than 3-4 weeks become covered 
with fibrin, thus closely adhere to the mucosa 
leading to a gradual perforation of the intesti-
nal wall and development of a fistula. This 
condition enables the extraluminal migration 
of ingested objects, often into non-typical sites, 

Ryc. 1. Poziomy płynów w przebiegu niedrożności 
przewodu pokarmowego spowodowanej połknięciem 
niemetalicznych ciał obcych. Zdjęcie rentgenowskie 
poziomym promieniem, pacjentka na lewym boku 

Fig. 1. Fluid levels in the course of gastrointestinal 
tract obstruction as a result of ingestion of non-

metallic foreign bodies. X-ray scan with horizontal 
beam, female patient in left decubitus position
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funkcję diagnostyczno-terapeutyczną, a wska-
zaniem do pilnego jej zastosowania jest całko-
wita obturacja przełyku, połknięcie ostrego 
przedmiotu lub baterii (32).

W przypadku utrudnionego pasażu przez 
odźwiernik, zalegające przez 4-5 dni przedmio-
ty mogą spowodować uszkodzenie błony śluzo-
wej żołądka, objawiające się bólem w nadbrzu-
szu, utratą łaknienia i fusowatymi wymiotami 
(33). Badania endoskopowego wymagają pa-
cjenci, u których obserwujemy brak przemiesz-
czenia się ciała obcego przez 3-4 tyg. oraz ci 
chorzy, którzy połknęli przedmioty o ostrych 
brzegach lub o brzegach tępych, ale o długości 
ponad 6 cm i średnicy ponad 2,5 cm (32). Po-
stępowanie, w zależności od lokalizacji i rodza-
ju ciała obcego, ukazano w tab. 2.

such as: femoral joint, urinary bladder or free 
peritoneal cavity (29). The most commonly 
patient-reported symptoms directly following 
the foreign body ingestion are presented in fig. 
2.

As mentioned earlier, the type of symptoms 
depends on the location of the foreign body 
(tab. 1). In the case of a foreign body located 
in the oesophagus the most typical symptoms 
include pain, difficulty swallowing, choking, 
sialosis, dyspnoea, dysphonia, vocal cord pa-
ralysis, cough and aspiration with food (30, 
31). In such cases endoscopy is the primary 
diagnostic-therapeutic tool, and the indica-
tions for its urgent use include a complete 
obstruction of the oesophagus, ingestion of a 
sharp object or a battery (32).

Tabela 1. Objawy w zależności od lokalizacji ciała 
obcego (2, 3, 35)

Lokalizacja Objawy
Przełyk Ból, trudność przy połykaniu, 

dławienie, ślinotok, duszność, dysfonia, 
porażenie strun głosowych, kaszel, 
zachłystywanie się pokarmem

Żołądek, 
dwunastnica

Ból w nadbrzuszu, utrata łaknienia, 
wymioty fusowate, gorączka,
leukocytoza w normie

Jelito czcze, 
Jelito kręte

Mało specyficzne, wzrost leukocytozy

Jelito grube Gorączka, leukocytoza w normie

Table 1. Symptoms depending on location of foreign 
body (2, 3, 35)

Location Symptoms
Oesophagus Pain, difficulty swallowing, choking, 

sialosis, dyspnoea, dysphonia, vocal cord 
paralysis, cough, aspiration with food

Stomach, 
duodenum

Epigastric pain, loss of appetite, coffee-
ground vomiting, fever,
leukocytosis normal

Jejunum, 
ileum

Nonspecific, increased leukocytosis

Large 
intestine

Fever, leukocytosis normal

Ryc. 2. Najczęstsze wczesne objawy po połknięciu ciała obcego (5) 
Fig. 2.  The most common early symptoms following foreign body ingestion (5)
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Lokalizacja ciała obcego w żołądku, dwu-
nastnicy czy jelicie grubym, może przebiegać 
z niewielkim nasileniem objawów lub wręcz 
asymptomatycznie, z parametrami zapalnymi 
w granicach normy, a jedynym utrzymującym 
się stanem może być wzrost ciepłoty ciała po-
wyżej 37oC (29). Zróżnicowanie dynamiki na-
rastania i nasilenia objawów tłumaczy się: 
budową ściany przewodu pokarmowego (jak 

In the case of difficulties in the passage of 
the pylorus, the object stuck for 4-5 days may 
result in injury of the stomach mucosa, mani-
fested by epigastric pain, loss of appetite and 
coffee-ground vomiting (33). Endoscopy is re-
quired in patients, in whom lack of foreign body 
passage is observed for 3-4 weeks and patients 
who ingested sharp-edged objects or blunt-
edged objects above 6 cm in length and 2.5 cm 

Tabela 2. Postępowanie w zależności od lokalizacji i rodzaju ciała obcego (32)

Rodzaj ciała 
obcego

Lokalizacja Postępowanie Obserwacja

Baterie Przełyk Pilne usunięcie endoskopowe
Żołądek, dwunastnica >2 cm → usunięcie endoskopowe

>48 h bez postępu → usunięcie endoskopowe
RTG co 3-4 dni

Poniżej więzadła Treitza Brak postępu, objawy, poza zasięgiem endoskopu → 
usunięcie chirurgiczne

Objawy niedrożności/krwawienie/ perforacja → pilne usunięcie endoskopowe/laparotomia
Ostre 
przedmioty

Przełyk Pilne usunięcie endoskopowe
Żołądek, dwunastnica Pilne usunięcie endoskopowe RTG co 24 h przez 

3 dobyPoniżej więzadła Treitza Brak postępu>72 h →laparotomia
Objawy niedrożności/krwawienie/ perforacja → laparotomia

Tępe 
przedmioty

Przełyk Usunięcie endoskopowe
Żołądek, dwunastnica <2 cm → leczenie zachowawcze

Brak postępu >3-4 tyg. → usunięcie endoskopowe
>6 cm długości i/lub >2,5 cm średnicy → usunięcie 
endoskopowe

RTG co 7 dni 
przez 1-2 miesiące

Poniżej więzadła Treitza Brak postępu > 7 dni → usunięcie chirurgiczne
Objawy niedrożności/krwawienie/perforacja → pilne usunięcie endoskopowe/laparotomia 

Table 2. Management depending on the location and type of the foreign body (32)

Type of foreign 
body

Location Management Follow up

Batteries Oesophagus Urgent removal by endoscopy 
Stomach, duodenum >2 cm → removal by endoscopy

>48 h without progress → removal by endoscopy
X-ray every 3-4 days

Below the ligament of 
Treitz

No progress, symptoms, beyond the range of 
endoscope → removal by surgery

Symptoms of obstruction/bleeding/perforation → urgent removal by endoscopy/laparotomy
Sharp objects Oesophagus Urgent removal by endoscopy

Stomach, duodenum Urgent removal by endoscopy X-ray every 24 h for 
3 daysBelow the ligament of 

Treitz
No progress for >72 h → laparotomy

Symptoms of obstruction/bleeding/perforation → laparotomy
Blunt objects Oesophagus Removal by endoscopy

Stomach, duodenum <2 cm → conservative treatment
No progress for > 3-4 weeks → removal by 
endoscopy
>6 cm in length and/or >2.5 cm in diameter → 
removal by endoscopy

X-ray every 7 days 
for 1-2 months

Below the ligament of 
Treitz

No progress > 7 days → removal by surgery

Symptoms of obstruction/bleeding/perforation → urgent removal by endoscopy/laparotomy 
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w przypadku żołądka), położeniem anatomicz-
nym (dwunastnica) czy protekcyjną rolą sieci 
większej (w odniesieniu do jelita grubego).

Objawy perforacji spowodowanej przez cia-
ło obce w jelicie cienkim, zwykle charaktery-
zują się bardziej dynamicznym (<3 dni) i cięż-
szym przebiegiem (34). Są jednak mało specy-
ficzne, często imitując objawy np. zapalenia 
wyrostka robaczkowego bądź zapalenia uchył-
ków (29). W przypadku obecności ciała obcego 
w jelicie cienkim, wskazana jest codzienna 
kontrola radiologiczna (pasaż), zwykle poprze-
dzona wykonywaniem zdjęcia przeglądowego 
jamy brzusznej (35). Zapalenie wyrostka ro-
baczkowego, perforacja czy ropień okołowyrost-
kowy, jako powikłanie wywołane ciałem obcym, 
jest rzadką, niemniej spotykaną przyczyną 
dolegliwości bólowych, składając się na obraz 
„ostrego brzucha” (36). Środki zmiękczające 
stolec i przeczyszczające oraz specjalne diety, 
nie mają udowodnionych korzyści w wydalaniu 
ciał obcych (35).

Diagnostyka obrazowa

Analizując metody diagnostyczne pozwala-
jące zidentyfikować i określić lokalizację ciał 
obcych należy podkreślić, iż bardzo ważnym 
punktem jest szczegółowo zebrany wywiad 
środowiskowy, badanie przedmiotowe, podmio-
towe oraz zaplanowanie na tej podstawie ba-
dań obrazowych. W każdym przypadku podej-
rzenia połknięcia ciała obcego wymagane jest 
badanie radiologiczne szyi i klatki piersiowej 
w projekcji tylno-przedniej i bocznej oraz zdję-
cie przeglądowe jamy brzusznej w pozycji 
stojącej, leżącej oraz poziomym promieniem 
u pacjenta leżącego na lewym boku (37). Przy 
braku jednoznacznej diagnozy, wskazane jest 
obrazowanie z wodnym roztworem jodu. Uży-
cie kontrastu barytowego zalecane jest jedynie 
w przypadku niepowodzenia obrazowania za 
pomocą wodnego roztworu jodu, jednak według 
ESGE (European Society of Gastrointestinal 
Endoscopy) nie należy diagnozować ciał obcych 
niewidocznych w rutynowym badaniu rentge-
nograficznym z użyciem środków kontrasto-
wych zawierających bar, ponieważ wiąże się 
to z ryzykiem aspiracji środka chemicznego do 
płuc oraz pogorszeniem ewentualnej wizuali-
zacji endoskopowej (38).

Dokładne określenie położenia i kształtu 
ciała obcego, obok stanu pacjenta i prezento-

in diameter (32). The management, depending 
on the location and type of the foreign body is 
presented in tab. 2.

Location of the foreign body in the stomach, 
duodenum or the large intestine may progress 
with a mild intensity of symptoms or even 
asymptomatically with inflammatory param-
eters within the normal range and the only 
persistent condition may be an increased body 
temperature above 37oC (29). Diversity in 
terms of dynamics of symptoms development 
and severity is explained by: anatomic struc-
ture of the gastrointestinal wall (such as the 
stomach), anatomic location (duodenum) or 
protective role of the greater omentum (in 
relation to the large intestine).

Symptoms of perforation due to foreign body 
in the small intestine are usually characterized 
by a more dynamic (< 3 days) and a more se-
vere course (34). They are however not very 
specific, often mimicking the symptoms of e.g. 
appendicitis or diverticulitis (29). In the case 
of a foreign body in the small intestine daily 
X-ray monitoring (passage) is recommended, 
usually preceded by a plain abdominal X-ray 
(35). Appendicitis, perforation or periappen-
dicular abscess, as a complication due to 
foreign body is a rare, however occurring 
cause of pain complaint, altogether producing 
an “acute abdomen” (36). Stool softeners, 
laxatives and special diets have not been 
shown to be beneficial in passing of foreign 
bodies (35).

Diagnostic imaging

When analysing diagnostic methods which 
allow for identification and location of foreign 
bodies it should be highlighted that a detailed 
environmentally oriented medical history, 
interview and physical examination and then 
planning an appropriate imaging examination 
are crucial. Any case of suspected foreign body 
ingestion requires an anteroposterior and lat-
eral X-ray of the neck and chest and a plain 
abdominal X-ray in erect position, lying posi-
tion and the horizontal ray left lateral decubi-
tus position (37). If unequivocal diagnosis is 
lacking, imaging examination with iodine-
based contrast agent is recommended. The use 
of barium sulphate contrast agent is recom-
mended only if imaging with iodine-based 
contrast agent failed, however according to 
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wanych objawów, stanowią podstawę do wy-
boru optymalnego postępowania (ryc. 3) 
(tab. 2). Zdolność wykrycia ciała obcego zależy 
więc od jego wymiarów, kształtu, miejsca po-
łożenia oraz materiału z którego jest wykona-
ne. Rentgenogramy pozwalają na identyfikację 
większości połkniętych przez pacjenta przed-
miotów (ryc. 4) (39). Ciała obce, takie jak ości, 
kości, drewno oraz plastik są jednak przepusz-
czalne dla promieni Roentgena (40); w tych 
przypadkach, tomografia komputerowa w po-
równaniu z rentgenografią i ultrasonografią, 
daje najlepsze rezultaty w wykrywaniu głębo-
ko położonych, niemetalicznych ciał obcych. 
Zdarza się jednak, że i tomografia komputero-
wa zawodzi, zwłaszcza gdy ciało obce znajdzie 
się w otoczeniu tkanki mięśniowej lub między 
tkanką mięśniową a kostną (9).

Najpoważniejszym powikłaniem obecności 
ciał obcych w przewodzie pokarmowym jest 
perforacja. Prawidłowe rozpoznanie miejsca 
perforacji jest niezbędne do ustalenia właści-
wego leczenia. Obrazem radiologicznym, typo-
wo kojarzonym z perforacją przewodu pokar-
mowego, jest obecność wolnego powietrza pod 
kopułą przepony. Należy podkreślić, że obraz 
ten występuje tylko u 15,9% pacjentów z per-
foracją ciałem obcym i jest wynikiem wolnej 
dynamiki procesu z uwagi na fakt, iż miejsce 
uszkodzenia otaczane jest przez fibrynę, sieć 
większą lub pętle jelita, co w znaczny sposób 
ogranicza duży przepływ powietrza do jamy 

ESGE (European Society of Gastrointestinal 
Endoscopy) foreign bodies not visible on rou-
tine X-ray should not be diagnosed with bari-
um-based contrast agents, because this has 
been associated with the risk of pulmonary 
aspiration of the chemical substance and wors-
ening of potential endoscopic visualization 
(38).

An accurate determination of the location 
and shape of the foreign body, besides the 
patient’s condition and presenting symptoms, 
are the basis for choosing optimum therapeu-
tic approach (fig. 3) (tab. 2). Therefore the 
detection of the foreign body depends on its 
dimensions, shape, location and the material 
the foreign body is made of X-ray pictures 
allow for identification of most of the foreign 
bodies ingested by patients (fig. 4) (39). How-
ever foreign bodies, such as fish bones, bones, 
wood and plastic are X-ray translucent (40); 
in such cases computed tomography com-
pared to X-ray and ultrasound examination 
produces the best results in the detection of 
non-metallic foreign bodies deeply located in 
the body. In some cases however also com-
puted tomography fails, particularly when 
the foreign body is located in the muscular 
tissue or between the muscular and the os-
seous tissue (9).

Ryc. 4. Długie metaliczne ciała obce (wiertło i pręt) 
widoczne na zdjęciu rentgenowskim, w projekcji PA 

Fig. 4. Long metallic foreign bodies (drillbit and rod) 
visualized in the PA X-ray scan

Ryc. 3. Rekonstrukcja obrazu tomografii komputerowej 
umożliwiająca określenie kształtu i lokalizacji ciał 

obcych (trzonki metalowych łyżek) 
Fig. 3. Reconstruction of a computed tomography scan 

which allows for determination of the shape and 
location of foreign bodies (spoon handles)
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otrzewnej (34). Czułość badania w odniesieniu 
do wolnego powietrza pod kopułą przepony 
wynosi od 50 do 70% (35). Według danych 
z piśmiennictwa należy wówczas rozważyć 
doustne lub przezodbytnicze (w zależności od 
lokalizacji ciała obcego) podanie wodnego roz-
tworu jodowego środka kontrastowego (41), 
w celu potwierdzenia obecności perforacji, 
poprzez obraz przecieku kontrastu poza świa-
tło przewodu pokarmowego.

Bardziej czułą metodą w porównaniu z rent-
genografią jest tomografia komputerowa. 
Umożliwia uwidocznienie takiej ilości wolnego 
powietrza, która jest zbyt mała, aby była moż-
liwa do zaobserwowania na rentgenogramie. 
Pomimo zastosowania tomografii komputero-
wej obraz wolnego powietrza, w przypadku 
perforacji ściany jelita cienkiego, jest stwier-
dzany tylko w 50%. W celu zwiększenia czuło-
ści wykrycia wolnego powietrza, obraz tomo-
grafii komputerowej należy oceniać w funkcji 
„wide window setting”, co pozwala odróżnić 
powietrze od tkanki tłuszczowej (35). Dodat-
kowym atutem zastosowania tomografii kom-
puterowej jest lepsze uwidocznienie przerwa-
nia ciągłości ściany jelita, poziomu niedrożno-
ści oraz pogrubienia ściany w związku z nacie-
kiem zapalnym lub tworzącym się ropniem 
(42). Badanie tomografii komputerowej z wy-
korzystaniem radioznacznika jest pomocne 
w wykryciu lub zlokalizowaniu ciała obcego 
niemetalicznego poprzez ubytek zakontrasto-
wania (35) oraz pozwala uwidocznić miejsce 
uszkodzenia ściany przewodu pokarmowego 
z charakterystycznym obrazem wycieku kon-
trastu poza jego światło. Przy braku objawów 
ostrego brzucha, wskazane jest kilkukrotne 
wykonania tomografii komputerowej z doust-
nym podaniem kontrastu. Perforację należy 
wtedy podejrzewać w przypadku zaobserwo-
wania przetrwałej lub stopniowo zwiększającej 
się ilości wolnego powietrza bądź wycieku 
kontrastu przez ścianę jelita (43). Interpreta-
cję obrazu tomografii komputerowej w zależ-
ności od miejsca perforacji przedstawia 
tab. 3.

Zapobieganie nawrotom

Zapobieganie nawrotom połykania ciał ob-
cych powinno skupiać się na identyfikacji 
podłoża tego zachowania i zastosowaniu dopa-
sowanej do niego terapii. Zebranie dokładnego 

Perforation is the most severe complication 
of a foreign body in the gastrointestinal tract. 
Correct location of the perforation is essential 
for determination of appropriate management. 
An X-ray picture typically associated with 
perforation of the gastrointestinal tract is the 
presence of free air under the diaphragm. It 
should be highlighted that this picture is ob-
served only in 15.9% of patients with perfora-
tion due to foreign body and results from slow 
dynamics of the process due to the fact that the 
site of perforation is enclosed by fibrin, greater 
omentum or intestinal loop, which significantly 
reduces the air flow to the peritoneal cavity (34). 
Test sensitivity with regard to free air under 
the diaphragm ranges from 50% to 70% (35). 
According to literature data oral or per rectum 
(depending on the location of the foreign body) 
administration of iodine-based contrast agent 
should be considered (41) to confirm the pres-
ence of perforation by imaging the extraluminal 
leakage of the contrast agent.

Computed tomography is a more sensitive 
method compared to X-ray. CT enables the 
visualization of such an amount of free air 
which is too small to be observed in the radio-
graph. Despite the application of computed 
tomography, free air in the perforation of the 
small intestine is visualized only in 50% of 
cases. In order to increase the detection sensi-
tivity of free air, the computed tomography 
scan should be evaluated in the „wide window 
setting function”, which allows the distinction 
between air and the adipose tissue (35). An-
other advantage of the computed tomography 
is the improved visualization of intestinal wall 
rupture, obstruction level and intestinal wall 
thickening due to inflammatory infiltration or 
developing abscess (42). Computed tomogra-
phy with a radioactive marker is helpful in 
detection and location of the non-metallic for-
eign body by contrast agent loss (35) and allows 
for visualization of gastrointestinal wall per-
foration with a characteristic image of the 
extraluminal contrast agent leakage. If symp-
toms of acute abdomen are lacking, several 
computed tomography scans are recommended 
with an oral contrast agent. Perforation should 
be suspected when persistent or gradually 
increasing amount of free air or a leakage of 
the contrast agent through the intestinal wall 
are observed (43). Interpretation of a com-
puted tomography scan depending on perfora-
tion site (tab. 3).
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Tabela 3. Interpretacja obrazu tomografii komputerowej w zależności od miejsca perforacji (35)

Miejsce perforacji Typowy obraz TK Uwagi
Żołądek, dwunastnica
Opuszka dwunastnicy

Duża ilość wolnego powietrza 
śródotrzewnowo, zwykle w okolicy wątroby 
i żołądka, sieci mniejszej.
Wyciek kontrastu poza światło żołądka.
Wolne powietrze w miejscu wiązadła 
wątrobowego obłego.

Tomografia komputerowa pomocna 
w rozróżnieniu krwiaka od perforacji 
dwunastnicy.

Jelito cienkie Bardzo mała ilość wolnego powietrza lub 
jego brak.

Jelito grube,
Jelito cienkie

Wolne powietrze pomiędzy fałdami krezki. Podobny obraz możliwy w przypadku 
perforacji żołądka.
Obraz wolnego powietrza w tomografii 
komputerowej typowo w ciągu pierwszego 
tygodnia po operacji.
Perforację należy podejrzewać, gdy w TK 
występuje przetrwałe lub stopniowo 
narastające wolne powietrze.

Wyrostek robaczkowy Zwapnienia, wolne powietrze, ropień, 
ropowica, pogrubienie ściany, naciek 
zapalny.

Bardzo mała ilość wolnego powietrza (1-2 ml).

Esica Wyciek mas kałowych poza światło tworzy 
charakterystyczny obraz centkowanej masy. 

Perforacja dowolnego 
miejsca przewodu 
pokarmowego 
położonego 
zaotrzewnowo:

Odma zaotrzewnowa, wolne powietrze 
zwykle w okolicy przednerkowej.

Wolne powietrze w przestrzeni zaotrzewnowej 
nie rozprzestrzenia się swobodnie, pozostaje 
w miejscu jego wytworzenia.

Odbytnica Wolne powietrze najczęściej rozprzestrzenia 
się obustronnie do przednich i/lub tylnych 
przestrzeni okołonerkowych.

Część zstępująca 
i pozioma dwunastnicy
Część wstępująca 
i zstępująca okrężnicy
Esica

Wolne powietrze lokalizuje się zwykle 
jednostronnie, nie przekraczając linii 
pośrodkowej ciała.
Wolne powietrze w:
–  prawej przestrzeni przednerkowej 

wskazuje na perforację dwunastnicy lub 
części wstępującej jelita grubego,

–  lewej przestrzeni przednerkowej 
wskazuje na perforację okrężnicy 
zstępującej, bądź esicy.

Powietrze z przestrzeni śródotrzewnowej 
również może dotrzeć do przestrzeni 
pozaotrzewnowej, jak i na odwrót. Obecność 
wolnego powietrza w obu przestrzeniach 
sugeruje pozaotrzewnową lokalizację 
perforacji.
Obraz może występować również bez 
perforacji przewodu pokarmowego, np. 
w przypadku pęcherzycy gazowej jelit oraz 
w wyniku przejścia powietrza z klatki 
piersiowej w przypadku odmy śródpiersia.

Perforacja dowolnego 
miejsca przewodu 
pokarmowego 
położonego 
śródotrzewnowo

Odma śródotrzewnowa Źródłem może być powietrze z klatki 
piersiowej lub żeńskich dróg rodnych.

wywiadu psychiatrycznego jest konieczne do 
postawienia trafnej diagnozy (12).

W przypadku pacjenta symulującego, np. 
więźnia, którego motywacją jest uniknięcie 
przebywania w zakładzie karnym, optymalnym 
postępowaniem jest możliwie szybkie wypisanie 
ze szpitala w celu ograniczenia wtórnych korzy-
ści z wyindukowanej choroby (5, 6, 44). W prze-
ciwnym wypadku pacjent osiągnie swój cel, 
a model takiego zachowania zostanie wzmoc-
niony. Ograniczenie dostępu do potencjalnie 

Prevention of recurrence

Prevention of recurrence of foreign body 
ingestion should be focused on the identifica-
tion of the underlying causes of this behaviour 
and application of appropriate therapy. A pre-
cise psychiatric history is essential for making 
a correct diagnosis (12).

In the case of a simulating patient, e.g. 
prison inmate whose motivation is to avoid 
incarceration, the optimum management in-
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niebezpiecznych przedmiotów wydaje się być 
dobrym działaniem prewencyjnym (44), jednak 
w praktyce jest trudne do zrealizowania.

Pacjenci połykający ciała obce w przebiegu 
psychozy (najczęściej kojarzonej ze schizofre-
nią) mogą być leczeni zarówno typowymi (np. 
haloperidol), jak i atypowymi (np. arypiprazol) 
lekami antypsychotycznymi (45, 46). Istotną 
rolę odgrywa także psychoedukacja, pozwala-
jąca pacjentom zrozumieć swoją chorobę i iden-
tyfikować u siebie objawy w momencie ich 
nawrotu.

Jak wspomniano wyżej, istnieje wiele prze-
słanek przemawiających za tym, że pica może 

cludes prompt discharge from the hospital to 
reduce secondary gains of the self-induced 
disease (5, 6, 44). Otherwise the patient will 
reach his/her goal, and this behaviour will be 
reinforced. Limitation of access to potentially 
dangerous objects seems to be effective in 
terms of prevention (44), however difficult to 
implement in practice.

Patients ingesting foreign bodies in the 
course of psychosis (most commonly associated 
with schizophrenia) may be treated with both 
typical (e.g. haloperidol), as well as atypical 
(e.g. aripiprazole) antipsychotics (45, 46). Psy-
choeducation also plays a significant role and 

Table 3. Interpretation of a computed tomography scan depending on perforation site (35)

Perforation site Typical CT scan Comments

Stomach, duodenum
Duodenal bulb

Large amount of free intraperitoneal 
air, usually in the liver, stomach and 
lesser omentum area.
Extraluminal contrast agent leakage.
Free air located in the round ligament 
of the liver.

Computed tomography useful in distinguishing 
haematoma from duodenal perforation.

Small intestine Very small amount or lack of free air.
Large intestine,
Small intestine

Free air between mesenteric folds. Similar image is possible in the case of stomach 
perforation.
Free air in computed tomography image typically 
during the first postoperative week.
Perforation should be suspected when persistent 
or gradual increasing of free air is observed in CT 
scan.

Appendix Calcification, free air, abscess, 
phlegmon, wall thickening, 
inflammatory infiltration.

Very small amount of free air (1-2 ml).

Sigmoid colon Extraluminal leakage of faecal mass 
producing a characteristic image of 
a spotted mass. 

Perforation of any 
retroperitoneal site in 
the gastrointestinal 
tract:

Retropneumoperitoneum, free air 
usually in the prerenal area.

Free air in the retroperitoneal space does not 
spread freely and remains within the area where it 
has been produced.

Rectum Free air usually spreads bilaterally into 
the anterior and/or posterior perirenal 
spaces.

Descending and 
horizontal duodenum
Ascending and 
descending duodenum
Sigmoid colon

Free air is usually located unilaterally, 
and does not extend beyond the midline.
Free air in:
–  right prerenal space indicates to 

perforation of the duodenum or the 
ascending part of the colon,

–  left prerenal space indicates to 
perforation of the descending part of 
the colon or sigmoid colon.

The air from intraperitoneal space may also 
spread into the extraperitoneal space and vice 
versa. The presence of free air in both spaces 
suggest an extraperitoneal location of the 
perforation.
The image may be also present without 
gastrointestinal tract perforation, e.g. in the case 
of pneumatosis cystoides intestinalis and in result 
of air passage from the chest in the case of 
mediastinal emphysema. 

Perforation of any 
intraperitoneal site in 
the gastrointestinal 
tract.

Intraperitoneal emphysema Potentially due to air from the chest or female 
reproductive tract.
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być manifestacją zaburzeń obsesyjno-kompul-
syjnych (OCD). Dane literaturowe potwierdza-
ją, że zastosowanie w pica połączenia psycho-
terapii poznawczo-behawioralnej oraz farma-
koterapii SSRI, takimi jak: escytalopram, 
fluwoksamina, fluoksetyna, paroksetyna czy 
sertralina (zalecanymi w terapii OCD) przy-
nosi dobre rezultaty (19, 20).

Kontrola przedmiotów znajdujących się 
w otoczeniu pacjenta wydaje się być dobrą me-
todą zapobiegania samouszkodzeniom (NSSI), 
takim jak przecinanie lub przypalenie skóry, 
jednak wydaje się wręcz niemożliwa w przypad-
ku przedmiotów, które mogą zostać potencjalnie 
połknięte (11). Zmniejszenie liczby nawrotów 
udało się uzyskać dzięki zastosowaniu psycho-
terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialek-
tycznej terapii behawioralnej (47). Inne badania 
potwierdzają użyteczność naltreksonu oraz 
klonidyny w zmniejszaniu skłonności do zacho-
wań autoagresywnych (48, 49). Brak jednak 
opisanych przypadków ich zastosowania wśród 
pacjentów celowo połykających ciała obce.

Wnioski

Grupami największego ryzyka celowego 
nawykowego połykania ciał obcych są osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem 
umysłowym oraz więźniowie zakładów kar-
nych.

Tomografia komputerowa jest rekomendo-
waną metodą diagnostyki obrazowej przy po-
dejrzeniu połknięcia ciała obcego. Dane z wy-
wiadu oraz powtarzanego badania fizykalnego 
pozwalają podjąć optymalną decyzję terapeu-
tyczną, niezależnie od pierwotnej przyczyny 
„ostrego brzucha”.

W przypadku połknięcia przez pacjenta 
ostrego przedmiotu zaleca się jego niezwłoczne 
endoskopowe usunięcie, gdy przedmiot znaj-
duje się w przełyku, żołądku lub dwunastnicy. 
Ciała obce znajdujące się poniżej więzadła 
Treitza wymagają zachowawczej obserwacji 
radiologicznej, o czasie trwania zależnym od 
cech fizycznych przedmiotu. Planowa laparo-
tomia jest konieczna w przypadku braku prze-
mieszczania się ciała obcego w kierunku dy-
stalnym przewodu pokramowego lub w trybie 
ratunkowym, gdy pacjent rozwinie objawy 
zapalenia otrzewnej.

Najlepsze rezultaty u pacjentów nawykowo 
połykających ciała obce można osiągnąć po-

allows the patients to understand their disease 
and identify their own symptoms upon recur-
rence.

As mentioned earlier, there are many cir-
cumstances supporting the fact that pica may 
be a manifestation of obsessive-compulsive 
disorders (OCD). Literature data confirm that 
application of cognitive-behavioural psycho-
therapy and pharmacotherapy with SSRI such 
as: escitalopram, fluvoxamine, fluoxetine, par-
oxetine or sertralin (recommended in OCD 
therapy) is beneficial in the treatment of pica 
(19, 20).

Control of objects in the patient’s surround-
ings seems to be effective in the prevention of 
self-injury (NSSI), such as skin cutting or 
burning, however it is virtually impossible in 
the case of objects which may be potentially 
ingested (11). Reduction of recurrences was 
achieved by application of cognitive-behav-
ioural psychotherapy and dialectical behaviour 
therapy (47). Other studies confirm the useful-
ness of naltrexone and clonidine in reducing 
tendencies towards auto-aggressive behaviour 
(48, 49). However there have been no reported 
cases of their use in patients who intention-
ally ingested foreign bodies.

Conclusions

The highest risk groups for habitual inten-
tional foreign bodies ingestion include patients 
with international psychiatric disorders, men-
tal impairment and prison inmates. Computed 
tomography is a recommended diagnostic im-
aging method when foreign body ingestion is 
suspected. Medical history and repeated 
physical examination allow for making an 
optimal therapeutic decision, irrespective of 
the primary cause of “acute abdomen”.

In the case of ingestion of a sharp-edged 
object its immediate removal by endoscopy is 
recommended if the object is located in the 
oesophagus, stomach or duodenum. Foreign 
bodies located below the ligament of Treitz 
require a conservative X-ray monitoring, 
which duration depends on the physical char-
acteristics of the object. Elective laparotomy 
is necessary when the foreign body does not 
progress towards the distal part of the gas-
trointestinal tract is lacking and emergency 
laparotomy is necessary when symptoms of 
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przez bliską współpracę zespołu składającego 
się z: personelu pielęgniarskiego, chirurga, 
radiologa oraz psychiatry. Identyfikacja i le-
czenie psychiatrycznej przyczyny nawykowego 
połykania ciał obcych jest podstawą skutecznej 
prewencji nawrotów.

Wykaz skrótów:

SSRI – (Selective Serotonin Reuptake Inhi-
bitors) selektywne inhibitory zwrotnego wy-
chwytu serotoniny

NSSI – (Non-Suicidal Self-Injury) – niesa-
mobójcze samookaleczenia

ESGE – European Society of Gastrointesti-
nal Endoscopy

OCD – (Obsessive-Compulsive Disorder) – 
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

peritonitis develop. The best results in pa-
tients with habitual ingestion of foreign bod-
ies may be achieved through a close collabora-
tion within the team comprising: nursing 
staff, surgeon, radiologist and psychiatrist. 
Identification and treatment of the psychiat-
ric cause of habitual foreign body ingestion is 
essential for effective prevention of recur-
rence.

List of abbreviations:

SSRI – Selective Serotonin Reuptake In-
hibitors

NSSI – Non-Suicidal Self-Injury
ESGE – European Society of Gastrointesti-

nal Endoscopy
OCD – Obsessive-Compulsive Disorder
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