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XIV./2. fejezet: Nehézlégzés
Tünetei – segítség a differenciáldiagnózisban:

Dyspnoe, tachy/bradypnoe, ortopnoe, apnoe

Hyper/hypoventilláció

Légzési munka/légzési segédizmok

Légzőizom kifáradás

Stridor

Spasztikus légzés

Zörejek

Cyanosis (centrális, perifériás, gallér)

A dyspnoe klasszikus felosztása

1. ábra: A dyspnoe klasszikus felosztása

Nehézlégzést okozó gégészeti betegségek:

Fejlődési rendellenességek

Idegentestek

Sérülések

Gyulladások

Daganatok

Kétoldali hangszalagbénulás

Spasmus laryngis

Gégeoedema

Reinke oedema

A gége környezetének elváltozásai

Idegentestek:

A légutakba került idegentesteket a beteg felköhögheti, gyakrabban aspirálhatja.
Azonnali eltávolítás szükséges: Heimlich-féle műfogás, laryngoscopos feltárásból
eltávolítás fogóval. Az alsóbb légutakba került idegentestek esetén bronchoscopos
eltávolítás szükséges. A fennálló nyálkahártyasérülés, oedema miatt oedemacsökkentő
terápia (antihisztamin, szteroid), antibiotikus kezelés rendszerint szükséges.

Amennyiben az idegentest azonnal nem eltávolítható conicotomia, illetve tracheotomia
végzendő.



Sérülések:

Okok: intubáció, külső trauma, kémiai anyagok, idegentestek

Intubációs granuloma és heges szűkület: hangszalag hátsó harmadában
borsónyi granuloma vagy hátsó commisura heges szűkület – kétoldali n.
recurrens paresisre hasonlít

terápia: microsebészet, tracheostoma, műtétsorozat

Inhalációs sérülés: köhögési inger, égő érzés

terápia: oedemacsökkentés, párásítás

Gyulladások:

Mely
gyulladásos
betegségek
vezethetnek
fulladáshoz?

Epiglottitis: erős nyelési fájdalom, gombócos beszéd, láz.

Vizsgálat előtt: intubációs, tracheotomiás készenlét!!!!

Laryngitis subglottica (Pszeudocroup): (vírusos, bakteriális
felülfertőződéssel) meghűléses tünetekkel kezdődik, majd száraz, ugató, egyre
fokozódó köhögés, nyálkahártyaduzzanat alakul ki. A beteg vizsgálatakor a
jugulum intercostális területek behúzódása, cyanosis, periorális sápadtság
látható.

Diagnózis: subglotticus párnaszerű nyálkahártya duzzanat, esetleg
pörkképződés

Terápia: szedálás, szteroid, antibiotikum, folyadék, télen: hideg levegő, párásítás

Diftériás croup (torokgyík): tünetei a laryngitis subgotticához hasonlóak:
ugató köhögés, stridoros légzés, láz, gyenge általános állapot. Fizikális
vizsgálattal oedemásan duzzadt szöveteket, álhártyás gyulladást láthatunk.

Kórokozó: Corynebacterium difteriae.

Terápia: antitoxin, antibiotikum (penicillin).

Légcsőmetszésre lehet szükség.

Szövődmények: tüdőgyulladás, szívizomgyulladás, ideggyulladás.

Kötelező ellene a védőoltás, így ma már hazánkban ritkán fordul elő.

Daganatok:

Leghamarabb a glottikus kiindulásúak vezetnek fulladáshoz

Terápiája: műtéti.

Kétoldali hangszalagbénulás

Okai: strumectomia, malignus daganatok (pajzsmirigy, bronchus, nyelőcső),
mediastinum betegségei, aorta v. a. subclavia aneurysma, D. Botalli opus,
hypopharynx és nyelőcső műtétek, szívdilatatio, tüdő-tbc, nyaki trauma,
infekció, toxikus ártalom, intubáció, neurológiai betegségek (pl.: sclerosis
multiplex, bulbaris paresis, agydaganat), idiopathiás

diagnózis: mindkét. hangszalag paramedián helyzetben fixált

terápia: laterofixáció, tracheostoma, hangszalagtágító műtétek

Gégeoedema

Gyulladásos

Allergiás



Traumás

Tumorok okozta perifokális gyulladás

Pangás: általános okok: szív-, tüdő-, vesebetegségek, lokális okok: mediastinális
folyamatok, nyaki daganatok

Terápia: antihisztamin, Ca, szteroid, antibiotikum, tracheotomia, alapbetegség
kezelése

Reinke oedema

Fokozatosan kialakuló rekedtség, megterhelésre dyspnoe

„pipás cigányasszonyok betegsége”

gyakran. kétoldali

hangszalag elülső és középső harmadán, lebernyegszerűen

terápia: microsebészet

A gége környezetének elváltozásai

Peritonsilláris tályog

Retropharyngeális tályog

Nyelvgyöki tályog

Eszméletlen beteg hátraeső nyelve

Intubáció

Szükség esetén, amennyiben a gége lumene kellő tágasságú egyszerű légútbiztosítási
módszer. Altatásban, eszméletlen beteg esetén is fájdalomcsillapító adása mellett
végzendő!

5-8.képek: Az intubáció lépései és a szükséges eszközök

Conicotomia



Conicotomia
elvégzése
szükség esetén
minden orvos
kötelessége!

Sürgősségi légútbiztosítási módszer. A pajzsporc és gyűrűporc között kitapintjuk a
ligamantum conicumot (ligamentum cricothyeoidum), majd a bőr és a bőr alatti
kötőszöveteket egy lépésben átvágva a gége lumenébe jutunk, a nyílásba kanült
helyezünk, vagy szükség esetén bármilyen csövet, amelyen a légvétel biztosítható. 24
órán belül converálása szükséges tracheotomiává, mivel a gégében elhelyezkedő tubus
okozta sérülés, nyomás hegesedéshez, granulációs szövet kialakulásához, szűkülethez
vezethet.

Tracheotomia

Indikációi:

A gége és a légcső szűkületei :

Congenitális anomáliák

Külső nyomásváltozás (mediastinális tumor, nyaki nyirokcsomó, struma)

Szűkületek (gégeoedema, diphteria, papilloma, tumor, heges szűkület)

Kétoldali hangszalagbénulás

Sérülés

Idegentest

Algarat tumorból származó vérzés esetén, amikor hypopharynxtampon
behelyezése szükséges

Mellkas-, tüdő-, és nyelőcsősérülések és műtétek esetén, amikor a beteg a
fájdalom miatt csökkenten lélegzik

Strumaműtétek után vérzés, recurrensbénulás, és chondromalácia

Tartós gépi lélegeztetésre szoruló betegeknél a tracheaszűkület megelőzése céljából.

Menete: a gyűrűporc alatt kb. 2 cm-es vertikális vagy horizontális bőrmetszést ejtünk, a
bőr alatti szöveteket átvágjuk, a középvonalban felkeressük a linea albát. Ennek mentén
az izmokat szétválasztjuk, előtűnik a pajzsmirigy tokja. Bose metszést ejtünk: 2 lefogás
között az isthmust átvágjuk, majd a pajzsmirigy mindkét. lebenyét aláöltjük. Az 1. vagy
2. tracheaporcon ablakot készítünk, a trachetomiás nyílásba kanült teszünk

1. videó

Fulladhat-e
egy
tracheotomizált
beteg?

Tracheakanült viselő fulladó beteg

Tracheitis sicca: a trachea nyálkahártyája kiszárad, bakteriálisan felülfertőződik, a
tracheában pörkök képződnek, melyek a kanült elzárhatják. Terápia: pörkök eltávolítása,
párásítás, oxigén, intravénás antibiotikus kezelés.

A tracheotomizált beteg ha eltávolítja a kanüljét a nyílás bezáródik, a beteg fulladni
kezd, kanüljét visszatenni mát nem tudja. Ilyenkor a nyílás Schrötter eszközzel történő
feltágítására, majd a kanül visszahelyezésére van szükség.



9. kép: Schrötter eszközök 10. kép: Gégekanülök

11. kép: Teljes gége eltávolításon átesett beteg

Nem összekeverendő a tracheotomián és a teljes gégeeltávolításon (total
laryngectomián) átesett beteg! Tracheotomia esetén egy nyílást készítünk a légcsövön,
melyet a behelyezett kanül tart nyitva, ha a kanült eltávolítjuk a nyílás bezáródik. Teljes
gégeeltávolításkor a tracheát kivarrjuk a bőrhöz. Ezeknek a betegeknek sokszor a műtét
gyógyulása után nincs is szükségük kanülviselésre.


