
 XIV./1. fejezet: Vérzések

XIV./1.1. Vérzés a fülből
Fülből származó vérzés esetén az anamnézis felvétele az elsődleges feladat. Érte-e sérülés
a beteget? Milyen jellegű?

Vérzés a külső hallójáratból:

Vizsgálat során láthatunk apró sebzést a külső hallójárat bőrén melyet sokszor banális
trauma okoz: fültisztító pálcika, fülbenyúlás, idegentest és annak eltávolítása. Lokális
vérzéscsillapító anyagok helyezése a külső hallójáratba rendszerint elégséges.
Megjegyzendő azonban hogy antikoaguláns terápiában részesülő, vagy valamilyen
véralvadási betegségben szenvedő betegnél többszöri kezelésre is szükség lehet.

A dobhártya traumás repedése:

Akut dörejártalom, barotruma, fülbenyúlás esetén a dobhártya kiszakadhat.

Tünetei:

halláscsökkenés

fájdalom

vérzés a külső hallójáratból

véralvadék, látható perforációs nyílás a dobhártyán.

Diagnózis felállításához a fizikális vizsgálaton túl hallásvizsgálat szükséges.

Terápia: antibiotikum, nyálkahártya lohasztó orrcsepp.

A frontobázis törései:

Koponyaalapi
törések mellett
milyen fül-orr-
gégészeti
eltérések
lehetnek?

A fejet ért trauma után amilyen hamar csak lehetséges szükséges a fül és az
orrmelléküregek vizsgálata:

Vérzés, vagy liqourcsorgás a fülből, orrból

Vérzésnyom, vagy agyszövet jelenléte a külső hallójáratban, vagy az orrban

Nervus faciális bénulás

Hemotympanon, dobhártyaszakadás, lépcsőképződés a külső hallójáratban

Hirtelen hallásvesztés

Szédülés, nystagmus

Vérzés a nasopharynxban

Képalkotó vizsgálat (elsősorban CT) vizsgálat szükséges!

Kezelése multidiszciplinális feladat (fül-orr-gégész, idegsebész, szájsebész, szemész).

Az otogén meningitis megelőzésére preventív antibiotikus kezelés feltétlenül szükséges.

Sürgős fül-orr-gégészeti beavatkozások lehetnek:

korai meningitis esetén mastiodectomia

sinus sigmoideus szakadása esetén a mastiod megnyitásán keresztül a sinus
ligaturája és tamponálása

perzisztáló liquorfolyás esetén a dura mater mihamarabbi zárása

faciális paresis esetén az ideg dekompressziója,

a külső hallójárati látható lépcsőképződés mihamarabbi helyreállítása a secunder
atresiák elkerülése érdekében



Későbbiekben műtéti kezelés szükséges antibiotikum rezisztens középfülgyulladás, idült
mastoiditis esetén. Késői nervus faciális paresis esetén dekompresszió, poszttraumás
hallásvesztés, vagy cholesteatoma miatt mastoidectomia és tympanoplastica hozhat
javulást.

XIV./1.2. Orrvérzés (Epistaxis)
Az orrvérzés az egyik leggyakoribb akut ellátást igénylő kórkép: lehet banális, vagy akár
a beteg életét veszélyeztető is. Leggyakrabban gyermekkorban, valamint a középkorú és
idős populációban fordul elő. Okai lehetnek helyiek és lehet szisztémás betegség
következménye.

Orrvérzés okai?

Az orrüreg bőséges vérellátással rendelkező terület. Az arteria carotis externa felől az
orrüreg elülső területe arteria maxillaris – a. ethmoidalis anterior, a . incisiván keresztül,
az arteria carotis interna felől az orrüreg hátsó része az arteria sphenopalatinából az aa.
ethmoidalis posteriorok. Igen gazdag kollaterális hálózat. Fontos a locus Kisselbachii
területe – mely a septum elülső harmadában található érfonat – az orrvérzések egyik
gyakori predilekciós helye.

Lokális okok:

Trauma (orrba ujjal való benyúlás, idegentest, orrcsonttörés)

Rhinitis sicca (száraz, meleg levegő okozta, időskori, idiopathiás)

Polypok

Tumorok

Másodlagos orrvérzések:

Infekciók (meggyengült nyálkahártya, fokozott vérellátás)

Érrendszeri és keringési betegségek (atherosclerosis, hypertónia)

Véralvadási betegségek (coagulopathiák, trombocythopathiák, trombocytopéniás
állapotok, haemophiliák, antikoaguláns terápia (kumarinkezelés!))

Vasculopathiák

Vese és májbetegségek

Endocrin kórképek

Osler-Rendu-Weber kór

Az orrvérző beteget egyenesen tartott fej mellett vizsgáljuk. Az alapján, hogy milyen a
vérzés iránya három csoportot különítünk el.

Elülső orrvérzések: a vérzés előrefelé az orrnyílásból származik. Anterior rhinoscopiával
leggyakrabban a septum elülső harmadában a locus Kisselbachii területén látható artériás
spriccelő, vagy vénás vérzés, nyálkahártya sérülés.

Ellátása elektrokoaguláció bipoláris kauterrel, vagy nyálkahártya edzőszer alkalmazása
(ezüst nitrát, triklóresetsav).

Hátsó orrvérzésről beszélünk, ha egyenesen tartott fejnél vérzés látható előrefele az
orrból, valamint hátrafelé az oldalsó garatfalon. Anterior rhinoscopiával vérzésforrás
egyértelműen nem azonosítható. Ellátása réteges orrtamponálással lehetséges, mely során
az orrba alulról kezdve vioformmal átitatott tamponokat helyezünk, ezzel komprimálva a
vérzést. Lehetséges folyadék hatására megduzzadó tamponok (pl: merocel), vagy
felfújható ballontamponok behelyezése. A tamponokat 48 órán át az orrban hagyjuk,
amennyiben további vérzés nem jelentkezett megkezdjük a tamponok lazítását: naponként
egy, vagy két tampont távolítunk el. A vérzés megszűntével, ha endoszkóppal
azonosítható a vérzésforrás, akkor a vérző ércsonk ellátása lehetséges elektrokauterrel,
vagy lézerrel.



1. kép: Különböző méretű orrtamponok 2. kép: Orrvérzés ellátáshoz szükséges eszközök:
orrspekulum, bajonettcsipesz, réteges orrtampon

A chonanális területről származik a vérzés, ha az előrefelé csorgó vérzésen kívül, a
garatban az uvuláról látunk vért csöpögni. Ennek ellátása Bellocq tamponálással
lehetséges. Ez igen fájdalmas és a beteg számára megterhelő beavatkozás, ezért lehetőség
szerint intubációs narcosisban végzendő. Amennyiben ez nem áll rendelkezésünkre
regionális anesztezia szükséges. A tampon behúzása úgy történik, hogy egy katétert
vezetünk be a vérző orrfélen keresztül a nasopharynxba, majd a szájon keresztül
kihúzzuk. Erre csomózzuk rá a Bellocq tampont. A Bellocq tampon egy vioformmal
átitatott, szoros géztampon, melynek mérete megfelel nagyjából a hüvelykujj
alappercének. A katétert a rácsomózott Bellocq tamponnal együtt visszahúzzuk, a
tampont ujjal beillesztjük a nasopharynxba. Ezután réteges orrtamponálást végzünk, majd
a Bellocq tampont egy gézbuci felett megcsomózzuk az orr előtt. A Bellocq tampont
rendszerint 48 órán át hagyjuk bent, majd a száj felől a tampon alsó pólusából lelógó
madzag segítségével eltávolítjuk, majd a fent leírt elvek szerint a réteges tamponokat is
fokozatosan eltávolítjuk.

Szövődmények lehetnek: a nyálkahártya necrosisa a nasopharynxban, valamint az
Eustach kürt elzárása miatt középfülgyulladás jöhet létre. Ezért Bellocq tamponálás
esetén mindig preventív antibiotikum adása (pl. penicillin) szükséges.

3. kép: Bellocq tamponok ls a behúzókatéter 4. kép: Felfújható ballonkatéter

Végeztünk az
orrvérző beteg
ellátásával, ha
megszüntettük a
vérzés?

Az orrvérző beteg ellátása nem csak a vérzés megszűntetéséből áll, hanem nagy
jelentősége van a szupportív terápiának és az oki kezelésnek. Fontos a beteg
megnyugtatása, nyugalomba helyezése. A vérnyomás gyakori kontrollálása, a
vérnyomásértékek normál tartományban tartása. A vérkép, véralvadási paraméterek, máj-
és vesefunkciók ellenőrzése szintén a sürgős teendők közé tartozik. Amennyiben a beteg
véralvadásában rendellenességet tapasztalunk ennek kezelése is szükséges. Ha a beteg
kumarinszármazékot szed kisdózisú heparinra való átállítása szükséges, ha szükséges K
vitamin, vagy friss fagyasztott plazma adásával rendezendő a protrombinszint. Az egyéb
belgyógyászati eltérések szintén kezelendőek, hiszen ennek elmaradása esetén az
orrvérzés visszatérésére kell számítanunk. Ha vérzés nagy mértékű volt, vörösvértest
koncentrátum adása is szükségessé válhat. Amennyiben a fent leírt terápia sem hoz
eredményt artériás ligatura, akár az artéria carotis externa lekötése, érembolizáció válhat
szükségessé. Jelen tananyag terjedelme ezek részletezését nem teszi lehetővé.

Visszatérő féloldali orrvérzések estén mindig gondoljuk malignus tumor lehetőségére!



XIV./1.3. Vérzés a szájüregből

Származhatnak-e
életveszélyes
vérzések a
szájüregből?

A szájüregből származó vérzések hátterében állhat sérülés, infekció során a tágult,
meggyengült falú kapillárisok elpattanásából származó vérzés. Ezek rendszerint nem
okoznak jelentős vérzés és nem igényelnek speciális ellátást.

A vérköpéstől való differenciálás elengedhetetlen!

Eletet feszélyezető vérzést okozhat azonban mandulaműtét (tonsillectomia) után a
sebágyból származó vérzés.

Ellátása: a vérzés megszűntetése: lokális edzőszerrel (Vagothyl), érlekötéssel,
elektrokauterrel, aláöltéssel.

A nyelvgyök és az algarat daganataiból származó életveszélyes vérzések ellátása
hypophyrnxtamponnal tracheotomiás védelemben történik, mivel a tampon a légutak
összenyomatásával fulladáshoz vezethet.


