
"Acute Respiratory Distress" Sendromu (ARDS); Şok akciğeri

Alveol sistemine özgü hücresel komponentlerin (epitelyal ve endotelyal hücreler)  ileri düzeyde 
etkilendiği akut bir tablodur.
ARDS süreci akciğerlerde  tüm alveolleri etkileyen bir zararla başlar (diffüz alveol zararı  "diffuse 
alveolar damage - DAD").  Etken savuşturulabilirse hastadaki yüzeysel bulgular kısa sürede kaybolur.
Etkenin güçlü olduğu olgularda solunum desteği gerektiren yoğun bir hipoksi (ARDS) tablosu gelişir.
Mortalite ortalaması: %50 (yaşlılarda%90).

Klinik tablo
Hızla gelişen solunum yetmezliği•
Siyanoz•
Hipoksik hipoksemi (oksijen tedavisine yanıt vermez)•
Güçlü akciğer ödemi•
Akciğer alveollerinde hyalin membran oluşması•
Multisistem organ yetmezliği (şok bulguları)•

Etyoloji Patogenez Patoloji 

Yerel travma (direkt etki)
Virüs infeksiyonları•
Oksijenin toksik etkisi•
Toksin ve iritan gaz 
inhalasyonu

•

Mide içeriği aspirasyonu•
Suda boğulma•

Sistemik nedenler
Şok (septik, travmatik)•
Akut (hemorajik) pankreatit•
Yanıklar•
Komplikasyonlu batın cerrahisi•
Narkotik madde (eroin)•
Sitotoksik ilaçlar•
Organik eriticilere aşırıduyarlık•
Hemodiyaliz•
Kalp cerrahisi•
Paraquat •

Alveol kapillerinde diffuz zararlar:
Kapiller permeabilitesinde artma•
Ödem•
Plazma eksüdasyonu•
Hyalin membran oluşması•
Bronkopnömoni (fatal olgularda)•

Akut evre:
Konjesyon•
Ödem•
İntra-alveoler eritrositler•
Alveol lümenlerinde fibrin•
Akciğerler ağır, katı ve 
şişkin

•

Ara evre:
Alveollerde hyalin 
membran oluşması

•

Son evre:
Tip 2 epitel hücresi 
proliferasyonu

•

Fibrin organizasyonu•
İnterstisiyel hücre 
proliferasyonu

•

İntra-alveoler fibrozis•
Alveol septumlarında 
kalınlaşma

•

Bronkopnömoni•

Patogenez

Kompleman sistemini aktive eden endotoksinler
Nötrofil kemotaksisi ve yoğun serbest radikal üretimi
Hidrolitik enzimlerin yoğunlaşması

Gram-negatif sepsisi olgularında •

Alveol içyüzlerini döşeyen epitel hücrelerinin yoğun zararı
Endotel hücrelerinin geçirgenliğinde artma

Toksik gaz ve Suda boğulma olgularında•

Evre Bulgular 

Eksüdasyon evresi 
(0-7 gün)

Hiperemi
Ödem
Kanama
Alveol hücrelerinde nekroz
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Alveol hücrelerinde nekroz
Kapillerlerde nötrofiller
Hyalin membran oluşumu

Proliferasyon evresi 
(1-3 hafta)

Tip II pnömosit proliferasyonu
Hyalin membran artıklarının makrofajlarca temizlenmesi
Alveol septumlarında kalınlaşma
Fibroblastik hücre proliferasyonu
Kollagen lif üretimi
İyileşme (regresyon) ya da Fibrozis evresine geçiş

Fibrozis evresi 
(3. haftadan sonra)

Yaşama tutunabilen hastalarda:
Diffuz interstisiyel fibrozis (kronik interstisiyel akciğer hastalığı) 
İleri dönemlerde "bal peteği akciğer"
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