
ACUTE RESPIRATORY DISTRESS 
SYNDROME

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος
Αναπληρωτής καθηγητής

Εντατικής Θεραπείας-Πνευµονολογίας ΕΚΠΑ



Iστορική αναδροµή

Πρωτοπεριγράφηκε από τον William Osler (19ο αιώνα)
Ashbaugh, Bigelow and Petty, Lancet – 1967

12 ασθενείς
Παθολογοανατοµική εικόνα όµοια µε το σύνδροµο 
υαλοειδούς µεµβράνης των νεογνών



Αρχικός ορισµός
Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια
Κυάνωση ανθιστάµενη στη χορήγηση Ο2

Μειωµένη ενδοτικότητα πνεύµονα
∆ιάχυτα διηθήµατα στην ακτινογραφία 
θώρακος

Μειονεκτήµατα:
Ελλειψη ειδικών κριτηρίων



1994 CONSENSUS
Οξεία έναρξη

Μπορεί να ακολουθεί ένα καταστροφικό 
γεγονός

Αµφοτερόπλευρα διηθήµατα στην 
ακτινογραφία θώρακος
Αποκλεισµός καρδιακής αιτίας πνευµονικού 
οιδήµατος

Πίεση ενσφήνωσης < 18 mm Hg
Απουσία κλινικών ενδείξεων αριστερής καρδιακής 
ανεπάρκειας

Acute Lung Injury - PaO2/FiO2 < 300
ARDS - PaO2/FiO2 ratio < 200



2012-Berlin Definition
ARDS: 
οξεία, διάχυτη, φλεγµονώδης βλάβη του πνεύµονα που προκαλεί

Αυξηµένη διαπερατότητα των πνευµονικών αγγείων
Αύξηση του βάρους των πνευµόνων
Απώλεια πνευµονικού ιστού που περιέχει αέρα

Κλινικές εκδηλώσεις: 
υποξαιµία
αµφοτερόπλευρες κυψελιδικές σκιάσεις
αύξηση νεκρού χώρου
µειωµένη πνευµονική ενδοτικότητα



2012-Berlin Definition ARDS
ΈΝΑΡΞΗ

Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια: έναρξη εντός µίας εβδοµάδας από την 
επιβολή γνωστού προδιαθεσικού αιτίου ή νέα/επιδεινούµενα αναπνευστικά 
συµπτώµατα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

(σε ακτινογραφία ή υπολογιστική τοµογραφία )

αµφοτερόπλευρα διηθήµατα- που δεν εξηγούνται πλήρως από συλλογές, 
ατελεκτασία (λοβού/πνεύµονα) ή όζους

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙ∆ΗΜΑΤΟΣ

αναπνευστική ανεπάρκεια που δεν µπορεί να εξηγηθεί πλήρως από καρδιακή 
ανεπάρκεια ή υπερφόρτωση µε υγρά. 

Χρειάζεται τεκµηρίωση µε αντικειµενική µέθοδο (πχ υπέρηχο καρδίας) προς 
αποκλεισµό υδροστατικού πνευµονικού οιδήµατος µόνο όταν δεν υπάρχουν 
σαφείς παράγοντες κινδύνου



2012-Berlin Definition ARDS
ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ

ΗΠΙΟ ARDS:
200mmHg< PaO2/FiO2 < 300, µε PEEP ή CPAP >5 cmH2O

ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ARDS:
100mmHg< PaO2/FiO2 < 200, µε PEEP >5 cmH2O

ΣΟΒΑΡΟ ARDS: 
PaO2/FiO2 < 100, µε PEEP >5 cmH2O



45%< 100Severe

32%100 – 200Moderate

27%200 – 300Mild

ΘνητότηταPaO2/FiO2ARDS 
Severity

2012-Berlin Definition ARDS
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ



Επιδηµιολογία

Ετήσια επίπτωση 
(χρησιµοποιώντας τα κριτήρια του 1994):

17.9/100,000 για ALI (acute lung injury)
13.5/100,000 για ARDS

– Luhr et al Am J Respir Crit Care Med 1999;159:1849-61



Κλινικές καταστάσεις που 
οδηγούν σε ARDS

ΑΜΕΣΗ ΒΛΑΒΗ
Συνήθη

• Πνευµονία
• Εισρόφηση

Σπανιότερα
• Πνευµονική θλάση
• Λιπώδης εµβολή
• Παρ’ολίγον πνιγµός
• Εισπνοή τοξικών 
αερίων

ΕΜΜΕΣΗ ΒΛΑΒΗ
Συνήθη

• Σήψη
• Σοβαρό τραύµα

(shock / µεταγγίσεις)
Σπανιότερα

• Καρδιοπνευµονική 
παράκαµψη

• ∆ηλητηριάσεις
• Οξεία παγκρεατίτιδα
• Μεταγγίσεις



Στάδια (Ι)
Οξεία εξιδρωµατική φάση

Ταχεία έναρξη αναπνευστικής ανεπάρκειας 
∆ιάχυτη κυψελιδική βλάβη µε διήθηση από 
φλεγµονώδη κύτταρα 
Σχηµατισµός υαλίνης µεµβράνης
Βλάβη ενδοθηλιακών κυττάρων πνευµονικών 
τριχοειδών 
Πλούσιο σε πρωτεΐνες υγρό (οίδηµα) στις κυψελίδες
Καταστροφή κυψελιδικού επιθηλίου









PaO2/FiO2 = 156 Σήψη



PaO2/FiO2 = 156 Πνευµονία



PaO2/FiO2 = 132 Πνευµονία ΑRDS



Στάδια (ΙΙ-ΙΙΙ)
Φάση κυτταρικού πολλαπλασιασµού-ίνωσης

Παραµένουσα υποξαιµία
υπερκαπνία
Κυτταρικός πολλαπλασιασµός
Ανάπτυξη ίνωσης - κυψελίδες
Μείωση της ενδοτικότητος
Πνευµονική υπέρταση









Ενδοτικότητα- Compliance

FRC



Ενδοτικότητα- Compliance ARDS



Pressure
Control



Volume
Control





Στρατηγικές µηχανικού αερισµού

Υπερκαπνία
επιτρέπεται
pH 7.2-7.4

Φυσιολογικό pH 
7.36-7.44

Aέρια

5-15 cmΗ20FiO2<0.6PEEP

Plateau Pr<35Peak Pr<50cm waterEnd-insp. pressure

5-10 ml/kg10-15 ml/kgInflation Volume

Lung-ProtectiveΚλασικόςVentilatory
Parameter



VT=6ml/kgr

Ppl <35



PEEP
Αυξάνει την τελοεκπνευστική διαπνευµονική πίεση

Μετατοπίζει οίδηµα προς το διάµεσο χώρο
Μειώνει την ατελεκτασία
Μειώνει το βραχυκύκλωµα (shunt)
Βελτιώνει ενδοτικότητα
Βελτιώνει την οξυγόνωση



Αποτελέσµατα νέας στρατηγικής



Θνητότητα
40-60%
Θάνατοι:

Πολυοργανική ανεπάρκεια
σήψη

Η θνητότητα µάλλον µειώνεται τα τελευταία χρόνια 
λόγω:

Καλύτερων στρατηγικών µηχανικού αερισµού
Πρωιµότερης διάγνωσης-θεραπείας της σήψης


