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Metaliczne ciało obce w języku 
– opis przypadku
Metallic foreign body of the tongue - case report
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STRESZCZENIE:    Każdy laryngolog na pewnym etapie swojej pracy spotyka się z koniecznością wykonania zabiegu usunięcia ciała ob-
cego z dróg oddechowych czy pokarmowych. Niejednokrotnie może nastręczać to wielu problemów, takich jak usz-
kodzenia otaczających tkanek, czy trudności związanych z przemieszczaniem się, w miarę upływu czasu, ciała ob-
cego w tkankach. Najczęściej ciało obce zlokalizowane jest w przestrzeni gardła środkowego i dolnego. Zdarzają się 
również w mniej typowych miejscach, w których należy wykazać się większą czujnością ze względu na trudniejszą 
diagnostykę. Tak jest w przypadku ciał obcych w obrębie tkanek miękkich. Autorzy przedstawiają  przypadek metal-
icznego ciała obcego tkwiącego w języku przez ponad 6 tygodni przed ostatecznym jego rozpoznaniem i usunięciem.

SŁOWA KLUCZOWE:   ciało obce, język, metaliczne

ABSTRACT:   Probably every laryngologist in his career will face off an issue of foreign body removal. It can be problematic espe-
cially that foreign body cause the trauma of surrounding tissues or may translocate unpredictably. A space of the mid-
dle and lower throat is the most common location. Occasionally it can be located in less obviously place, which force 
the laryngologist to prevent more viligant diagnostic. A foreign body pounded within soft tissue of the oral cavity is 
the example. A case report of a metallic foreign body inherent in the tongue for more than six weeks before the final 
treatment is presented.

KEYWORDS:  foreign body, tongue, metallic

OPIS PRZYPADKU

Siedemdziesięciodwuletnia kobieta zgłosiła się w godzinach 
nocnych na ostry dyżur laryngologiczny izby przyjęć z powodu 
ciała obcego w języku. W wywiadzie podawała epizod skalecze-
nia języka w czasie spożywania ozorków wołowych 1,5 miesiąca 
wcześniej. Od tego czasu w trakcie spożywania pokarmów poja-
wiały się obrzęk i ból języka o stałym nasileniu, a także trudność 
z artykulacją. W dniu, w którym doszło do skaleczenia języka, 
chora zgłosiła się do szpitala rejonowego w miejscu zamieszka-
nia. Według jej relacji objawy zostały zbagatelizowane i zinter-
pretowane jako dolegliwości natury psychiatrycznej. Pacjentkę 
przekierowano do innego ośrodka celem ewentualnej diagnosty-

ki obrazowej i ewentualnego leczenia. Po wykonaniu tomografii 
komputerowej bez kontrastu, w której uwidoczniono metalowy 
przedmiot tkwiący głęboko w mięśniach języka, zalecono cho-
rej zgłoszenie się z wynikami badań do Kliniki Otolaryngologii 
WUM. W dostarczonym przez nią badaniu widoczne było cie-
niujące, podłużne ciało obce o wymiarach 1 × 20 mm położone 
w prawej połowie trzonu języka. W badaniu przedmiotowym 
obraz języka prawidłowy, palpacyjnie wyczuwalne niewielkie 
zgrubienie trzonu języka w okolicy linii pośrodkowej, bez stanu 
zapalnego, bez obrzęku, bez cech przetoki czy ropnia. Miejsce 
po ukłuciu niewidoczne. Stan ogólny chorej dobry, bez gorącz-
ki i bez odchyleń w pozostałych badaniach dodatkowych. Ze 
względu na głębokie położenie w mięśniach języka próba usu-
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nięcia ciała obcego w znieczuleniu miejscowym w izbie przyjęć 
zakończyła się niepowodzeniem. Pacjentka została przyjęta na 
oddział laryngologiczny i wpisana do planu operacyjnego na-
stępnego dnia. W znieczuleniu ogólnym podjęto próbę odna-
lezienia i usunięcia metalicznego ciała obcego. Opis operacji: 
cięcie długości 3 cm na górnej powierzchni trzonu języka, pra-

wobocznie od linii pośrodkowej. Koagulowano na bieżąco krwa-
wiące naczynia. Bez uszkodzenia okolicznych tkanek usunięto 
ciało obce – czarny drucik o wymiarach 1 × 20 mm. Na mięśnie i 
błonę śluzową języka założono wchłanialne szwy warstwowe. Po 
operacji wykonano kontrolne badanie RTG, które nie wykaza-
ło żadnych pozostałości po metalowym ciele obcym. W trakcie 
pobytu w klinice  pacjentka otrzymywała dożylnie antybiotyk i 
leki przeciwbólowe w dawkach standardowych. W 2. dobie po 
operacji w stanie ogólnym i miejscowym dobrym została wypi-
sana do domu z zaleceniem kontroli w ambulatorium za kilka 
dni. W dniu wizyty kontrolnej stwierdzono prawidłowe gojenie, 
bez cech stanu zapalnego, bez obrzęku. 

DYSKUSJA

Ciała obce umieszczane są w ludzkim ciele zarówno w sposób 
przypadkowy, jak i zamierzony. Pacjenci najczęściej kierują się 
ciekawością (groszek w nosie 4-latka) czy też względami zdro-
wotnymi (ząbek czosnku w przewodzie słuchowym zewnętrz-
nym 44-latka) [doświadczenia własne]. Opierając się na światowej 
literaturze, ciała obce stanowią ponad 11% przypadków przyjęć 
w ramach ostrego dyżuru laryngologicznego. Większość z nich 
zlokalizowana jest w obrębie gardła środkowego i dolnego [1]. 
Ciała obce języka dość rzadko wymagają interwencji laryngolo-
gicznej ze względu na powierzchowne położenie, a tym samym 
łatwość samodzielnego usunięcia ich przez pacjentów bądź ich 
najbliższych [2]. Z tego względu większość osób z tą przypadło-

Ryc. 1.  Ciało obce w języku pacjentki widoczne w płaszczyźnie czołowej na 
tomografii komputerowej

Ryc. 3.  Usunięte ciało obce

Ryc. 2.  Zdjęcie języka wykonane na IP w dniu przyjęcia. Brak jakichkolwiek 
nieprawidłowości świadczących o obecności ciała obcego
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ścią nigdy nie dociera do lekarza i tym samym nie są ujmowani 
w statystykach. W przypadku języka najczęstszym metalicznym 
ciałem obcym jest noszona w nim biżuteria, czyli tzw. piercing [3]. 
Jest to jednak ciało obce przez właściciela pożądane, stąd samo w 
sobie nie stanowi przyczyny wizyty u lekarza specjalisty. Dopiero 
powikłania z nim związane skłaniają chorego do konsultacji la-
ryngologicznej [4]. Kolejną dużą grupą zgłoszeń są rany postrza-
łowe oraz zadane bronią białą, a także będące wynikiem nieprze-
strzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie prac 
remontowych [5]. Pozostałe przypadki to przypadki kazuistycz-
ne [6]. Zdarzają się jednak również niecelowe zranienia tkanek 
miękkich w trakcie spożywania pozornie bezpiecznych pokar-
mów. Istnieją doniesienia o urazach spowodowanych przez ości, 
fragmenty kości, pestki owoców [7] oraz przypadkowo znajdujące 
się ciała obce w gotowych produktach spożywczych, jak miało 
to miejsce w opisywanym przypadku. Należy tu wspomnieć, że 
dokładne żucie i rozgryzanie kęsów pokarmowych zabezpieczy 
w pewnym stopniu przed zranieniami gardła, natomiast język i 
błona śluzowa jamy ustnej są w największym stopniu narażone 
na uraz spowodowany ciałem obcym [8]. U opisywanej pacjent-
ki objawy pojawiły się natychmiast po wbiciu się ciała obcego w 
mięśnie języka. Bagatelizowanie ichprzez konsultujących ją le-
karzy wydłużyło znacznie proces diagnostyczny. Rozpoznanie 
i późniejsze usunięcie ciała obcego utrudnił następnie fakt, że 
pacjentka zgłosiła się do naszego ośrodka po kilku tygodniach, 
kiedy nie było widać miejsca skaleczenia, a jedynym dowodem 
na ciało obce wewnątrz języka był posiadany przez pacjentkę wy-
nik tomografii. Najczęściej zdarza się sytuacja, gdy ciało obce nie 
zostaje znalezione, a stwierdza się tylko skaleczenie błony śluzo-

wej. U 73% pacjentów wygojenie następuje w okresie 48 godzin, 
a zgłaszane dolegliwości ustępują [9]. Jeśli dolegliwości utrzymu-
ją się powyżej tygodnia, należy pogłębić diagnostykę i założyć, 
że ciało obce przemieściło się do okolicznych tkanek, do czasu 
gdy ostatecznie nie wykluczy się jego obecności lub braku przy 
pomocy badania ultrasonograficznego [10] czy też tomografii 
komputerowej [11]. Rezonans magnetyczny nie powinien być 
badaniem z wyboru ze względu na ryzyko przemieszczenia cia-
ła obcego wewnątrz tkanek w trakcie badania, jak i przegrzania 
okolicznych tkanek [12]. Może być rozważany tylko po wyklu-
czeniu metalicznego charakteru szukanego przedmiotu [12, 13]. 
Usunięcie ciała obcego w obrębie głowy i szyi jest tylko pozor-
nie łatwym zadaniem. W rzeczywistości operator musi brać pod 
uwagę różnicę między obrazem radiologicznym a rzeczywistą 
lokalizacją przedmiotu w tkankach [14]. Stosunki anatomiczne 
mogą być zmienione ze względu na zniszczenia wywołane przez 
ciało obce. Odczyn zapalny wokół ciała obcego zwiększa stopień 
trudności zabiegu [15], a wśród czynników determinujących na-
sze postępowanie należy wziąć pod uwagę również rozmiar czy 
kształt przedmiotu w tkankach [16]. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że bliskie położenie kluczowych struktur anatomicznych, 
naczyń i nerwów, niesie za sobą duże ryzyko powikłań śród-  i 
pooperacyjnych [17].

WNIOSKI

W przypadku ciał obcych w obrębie głowy i szyi należy wyka-
zać się szczególną ostrożnością. Wykrycie ciała obcego w ob-

Ryc. 4.   RTG kontrolne wykonane po operacji – brak metalicznego ciała obcego lub jego ewentualnych pozostałości 
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wszystkim zaś należy pamiętać o pokorze w stosunku do wy-
wiadu uzyskiwanego od pacjenta i niedyskredytowaniu obja-
wów zgłaszanych przez niego, zwłaszcza gdy utrzymują się od 
dłuższego czasu.

rębie tkanek miękkich jest często trudne i wymaga niejedno-
krotnie pogłębionej diagnostyki. Należy też mieć na uwadze, 
że może się ono przemieszczać, co grozi traumatyzacją więk-
szej powierzchni tkanek, również w trakcie zabiegu. Przede 
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