
KRWAWIENIE Z NOSA 

Fachowo: epistaxis. Problem szczególnie powszechny wśród dzieci, choć większość dorosłych też miewa od 

czasu do czasu epizody krwawienia z nosa. 

Przyczyny są bardzo liczne, jedne związane z chorobą lokalną, inne z ogólnoustrojową 

(systemową), czyli dotyczącą całego organizmu. 

W większości przypadków krwawienie można zatamować przez energiczny ucisk mięsistego 

skrzydełka nosa tuż pod grzbietem. W ostrych stanach ucisk należy utrzymywać aż do 

dziesięciu minut. Siedź pochylony nieco w przód (by krew nie spływała do gardła) z podpartą 

głową i oddychaj przez usta. Pomóc może również miejscowe przykładanie lodu na grzbiet 

nosa. 

Tylko w wyjątkowych sytuacjach konieczna jest pomoc lekarska czy interwencja 

chirurgiczna, jednak jeśli dochodzi do długotrwałego lub obfitego krwotoku, nie wahaj się 

dzwonić do lekarza lub jechać do izby przyjęć w szpitalu.  

  Prawdopodobne : 

a)   Drobna infekcja  

Najczęstszą przyczyną uporczywego i nawracającego krwawienia z nosa jest drobna infekcja 

nosa. Powoduje ona przesunięcie naczyń krwionośnych bardzo blisko wewnętrznej 

powierzchni nosa. Najdrobniejsze zaburzenie wywołuje wtedy krwawienie.  

Znakomite rezultaty można osiągnąć, stosując przez kilka dni maść antybiotykową do nosa. 

 

  b) Dłubanie w nosie  

Zapewne najpowszechniejsza przyczyna krwawień u dzieci. Palec czy paznokieć uszkadzają 

bogato unaczyniony fragment skóry u wejścia do nosa, zwany polem (lub splotem) Little’a.  

 ●        Krwawienie jest niekiedy obfite.  

 ●        Często występuje w nocy.  

 ●        Niemal zawsze ustaje po zastosowaniu ucisku.  

 ●        Może nawracać.  

  c) Uraz 

Jeżeli nos jest ewidentnie zdeformowany czy przekrzywiony w rezultacie uderzenia, udaj się 

do lekarza. Mogło dojść do złamania kości. 

  d) Przeziębienie  

Krwawienia z nosa są zaskakująco częstym objawem przeziębienia. Stan zapalny w przebiegu 

infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych obejmuje też drobne naczynka krwionośne w 

nosie.  



Krwawienie może być też wywołane wielokrotnym wydmuchiwaniem nosa w celu pozbycia 

się zalegającego śluzu.  

  Możliwe: 

a)   Ciało obce  

Niemowlę czy małe dziecko wpycha sobie do nosa koralik czy jakiś inny mały przedmiot, 

który może pozostawać tam niezauważony przez kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. 

Wywiązuje się stan zapalny, powodując:  

 ●        Wydzielinę, płynącą z jednej dziurki nosa.  

 ●        Wydzielina może być ropna (żółtozielona).  

 ●        Ewentualnie z dodatkiem plamek krwi i cuchnąca.  

Usunięcia ciała obcego u dziecka może wymagać znieczulenia ogólnego (podania narkozy).  

b)   Przewlekłe zapalenie zatok 

Błony wyściełające kościste zatoki są w tym wypadku chronicznie zainfekowane.  

 ●        Obfita wydzielina, spływająca po tylnej ścianie gardła.  

 ●        Zatkanie nosa.  

 ●        Bóle głowy, szczególnie w obszarze czoła lub pod oczami.  

 ●        Utrata powonienia.  

 ●        Krwawienia z nosa – często w przypadku nadmiernego wydmuchiwania nosa.  

c)    Polekowe  

Krwawienie z nosa może być wywołane przez wiele leków, zwłaszcza rozrzedzającą krew 

warfarynę oraz niektóre środki przeciwartretyczne.  

Jeśli krwawienia takie zdarzają się w trakcie kuracji warfaryną, być może zażywasz zbyt 

wysoką dawkę. Skontaktuj się ze swoim lekarzem. 

d)   Łagodne guzy, w tym polipy nosa  

Mogą one od czasu do czasu krwawić, szczególnie po wydmuchiwaniu nosa czy dłubaniu w 

nim.  

 ●        Zatkanie nosa.  

 ●        Towarzyszące zapalenie zatok.  

 ●        Śluzowata wydzielina.  

 ●        Utrata powonienia.  

Sporadyczne : 

  a) Dziedziczna naczyniakowatość krwotoczna  

http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1675804,1,wargi-pekniecia-pieczenie-plamy,index.html


  b) Zaburzenia krzepliwości  

Najczęstszymi przyczynami bywają niedobór czynnika VIII krzepliwości krwi (hemofilia 

prawdziwa), choroba Christmasa (czyli hemofilia B, wynikająca z niedoboru czynnika IX) lub 

choroba von Willebranda.  

Do najpowszechniejszych objawów zalicza się:  

 ●        Uporczywe krwawienie nawet po drobnych zacięciach czy otarciach.  

 ●        Łatwe siniaczenie się.  

 ●        Obfite krwawienie po usunięciu zęba.  

 ●        Krwawienia do wnętrza stawów, powodujące z czasem ich zwyrodnienie.  

 ●        Krwawienia spontaniczne, w tym z nosa.  

Prosta analiza krwi pozwala stwierdzić, czy mamy do czynienia z nienormalną krzepliwością. 

Szczególnie istotne jest, by mieć świadomość takich zaburzeń przed leczeniem 

stomatologicznym. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź to. 

  c) Nadciśnienie tętnicze  

(arterial hypertension)  

U osób w wieku średnim lub starszych.  

Człowiek zdrowy pod innymi względami, u którego nagle pojawiają się nawracające 

krwawienia z nosa, powinien skontrolować ciśnienie tętnicze oraz wykonać badanie krwi w 

kierunku jej krzepliwości. 

  d) Nowotwór złośliwy nosa 

Istnieje tu wiele potencjalnych objawów:  

 ●        Zatkanie nosa.  

 ●        Wydzielina z nosa.  

 ●        Towarzyszące zapalenie zatok.  

 ●        Krwawienia z nosa.  

Niezwykle rzadko zdarza się, by pacjent, który przychodzi do lekarza poskarżyć się na 

krwawienie z nosa, miał raka nosa.  
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