
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Τσανάκας Ι.

Απρίλιος 2010

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Λέντζας Γεώργιος

Παπαγεωργίου

Γεώργιος

Ιστορική Αναδρομή

Acute respiratory distress in adults
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Σύνδρομο Αναπνευστικής

Δυσχέρειας των νεογνών (IRDS)

� Κύριο κλινικό πρόβλημα πρόωρων νεογνών

� Επίπτωση (1-2%)     Ηλικία κύησης

60-80% (26-28 εβδομάδες)

15-30% (32-36 εβδομάδες)

� Οφείλεται στην ανωριμότητα του πνεύμονα

Επιφανειοδραστικός Παράγοντας

(ΕΠ)

� Ελαττώνει την επιφανειακή τάση των

κυψελίδων

� Παράγεται από τα πνευμονοκύτταρα

τύπου ΙΙ

� Αποτελείται κυρίως από λεκιθίνη

(60-80%)



ΕΠ

Ατελεκτασία

Κυψελιδικός αερισμός

PO
2       
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2

/ Οξέωση

Πνευμονική αγγειοσύσπαση / Πνευμονική αιμάτωση

Καταστροφή ενδοθηλίου τριχοειδών

Έξοδος πλάσματος και ινωδογόνου (υαλοειδείς μεμβράνες)

Επιδείνωση του ΣΑΔ

Παθογένεια

Κλινικά και ακτινολογικά

ευρήματα
� Ταχύπνοια

� Εισολκές

� Γογγυσμός

� Ταχυκαρδία

� Κυάνωση

� Εξωπνευμονικά συμπτώματα (υπόταση, υποτονία, 

ειλεός, ολιγουρία)

� Δικτυοκοκκώδεις σκιάσεις - Αεροβρογχόγραμμα



Παράγοντες κινδύνου (1)

� Μικρή ηλικία κύησης

� Φύλο

� Φυλή

� Πολύδυμος κύηση

� Καισαρική τομή

� Διαβήτης της μητέρας

Παράγοντες κινδύνου (2)

� Γενετική προδιάθεση

� Ενδοηπατική χολόσταση στην εγκυμοσύνη

� Περιγεννητική ασφυξία

� Πνευμονικές λοιμώξεις

� Πνευμονική αιμορραγία

� Σύνδρομο εισρόφησης μηκωνίου

� Συγγενής διαφραγματοκήλη



Πρόληψη

� Πρόληψη καταστάσεων που συνδέονται με
ΣΑΔ (προωρότητα, καισαρική τομή κ.α.)

� Προγεννητική χορήγηση κορτικοστεροειδών

� Αναστολή του τοκετού με κατάκλιση και χρήση
τοκολυτικών φαρμάκων

� Προφυλακτική χορήγηση εξωγενούς ΕΠ
(φυσικού ή τεχνητού)

Θεραπεία

� Γενικά υποστηρικτικά μέτρα (θερμορύθμιση, 
υγρά και διατροφή, διόρθωση οξεοβασικής
ισορροπίας, μετάγγιση αίματος, αντιβιοτικά)

� Εξωγενής ΕΠ

� Χορήγηση Ο2

α) Κάσκα

β) Ρινοφαρυγγικός καθετήρας

γ) Τραχειοσωλήνας



Σύνδρομο αναπνευστικής

δυσχέρειας (ARDS) στα παιδιά

ARDS

Το ARDS είναι μία οξεία αναπνευστική

ανεπάρκεια, η οποία οφείλεται σε μη

καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Αυτό

προκαλείται από αύξηση της διαπερατότητας

των κυψελιδικών τριχοειδών, λόγω βλάβης του

ενδοθηλίου τους.



ΑΙΤΙΑ ARDS (1)

Άµεσα
� Πνευµονία

� Εισρόφηση γαστρικού υγρού

� Θλάση πνεύµονα

� Πνιγµός

� Τοξική δράση οξυγόνου στον πνεύµονα

� Εµβολή από λίπος

� Εισπνοή τοξικών ουσιών

� Πνευµονίτιδα από ακτινοβολία

ΑΙΤΙΑ ARDS (2)

Έµµεσα
� Σηψαιµία

� Καταπληξία

� Πολλαπλά τραύµατα

� Βαριά εγκαύµατα

� Μαζικές µεταγγίσεις αίµατος

� Υπέρβαση δόσης φαρµάκων

� Οξεία παγκρεατίτιδα

� Καρδιοπνευµονική παράκαµψη

� ∆ιάχυτη ενδοαγγειακή πήξη



� Μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα

� Διάχυτη φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος

αύξηση της διαπερατότητας της τριχοειδοκυψελιδικής

μεμβράνης

Πνευμονικό οίδημα πλούσιο σε μακρομόρια

� Συμμετέχουν:

κυτταροκίνες (IL-1, IL-8, TNF-a, LT-4 etc.)

κύτταρα (ουδετερόφιλα,  Τ- λεμφοκύτταρα κά)

� Το ARDS εξελίσσεται σε τρείς φάσεις:

� Εξιδρωματική φάση: αιμορραγία,

ανάπτυξη πνευμονικού οιδήματος

πλούσιου σε μακρομοριακές ενώσεις και

διήθηση των κυψελίδων από ουδετερόφιλα. 

Προκαλεί Shunt, υποξαιμία, αύξηση του

αναπνευστικού έργου και αναπνευστική

δυσχέρεια. Επιπλέον εμφανίζονται

μικροαγγειακές αποφράξεις με συνέπεια αύξηση

του νεκρού χώρου, πνευμονική υπέρταση και υπερκαπνία.

� Υπερπλαστική: Οι περισσότεροι ασθενεί

αναρρώνουν στη φάση αυτή, άλλοι αναπτύσσουν

εξελισσόμενη πνευμονική βλάβη και πρώιμες αλλοιώσεις πνευμονικής ίνωσης.

� Ινώδης: Οι ασθενείς που εισέρχονται στην φάση αυτή μπορεί να απαιτήσουν

μακρόχρονη υποστήριξη της αναπνοής ή/και συμπληρωματική χορήγηση Ο₂. 

Χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ίνωση των κυψελίδων και του διάμεσου ιστού, 

αλλοιώσεις τύπου εμφησήματος και πνευμονική υπέρταση.



� Προέχει συνήθως η κλινική εικόνα του αιτίου

� Εικόνα αναπνευστικής δυσχέρειας : εισολκές στέρνου, 

ξιφοειδούς απόφυσης, μεσοπλεύριων διαστημάτων, 

αναπέταση ρινικών πτερυγίων, γογγυσμό κτλ.

� Ταχύπνοια, ταχυκαρδία

� Ωχρότητα, κυάνωση

� Εγκατάσταση αιφνίδια ή σταδιακά

� Οι ασθενείς σε κάθε περίπτωση αναζητούν ιατρική

βοήθεια



Η σφραγίδα της διάγνωσης του ARDS μπαίνει εφόσον πληρούνται τα 4 κριτήρια

που αποτελούν και τον ορισμό:

1. Οξεία έναρξη

2. Αμφοτερόπλευρες πνευμονικές διηθήσεις σύμφωνες με πνευμονικό οίδημα, 

κυψελιδικό ή διάμεσο στην α/α θώρακα

3. Λόγο PaO₂/FIO₂<200 mmHg ανεξάρτητα από το επίπεδο της PEEP

4. PCWP≤18 mmHg ή απουσία κλινικών ενδείξεων αυξημένης πίεσης του

αριστερού κόλπου

� Τα κριτήρια αυτά έχουν περιορισμένη διαγνωστική ακρίβεια στα παιδιά

σύμφωνα με μελέτες. Αυτό εξηγείται και από το γεγονος ότι θεσπίστηκαν

για την διάγνωση του ARDS στους ενήλικες και χρησιμοποιούνται

αυτούσια στα παιδιά. Συγκεκριμένα: Ευαισθησία 80,7%

Ειδικότητα 71,4%

PPV 91,3 %

NPV 50%

Evaluation of clinical criteria for the acute respiratory distress syndrome in pediatric patients; ;; Pediatr Crit Care Med 2006 

Vol. 7, No. 4

� α/α θώρακος σε ασθενείς με ARDS.

� δ/δ από καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, διάχυτη πνευμονία, 

πνευμονίτιδες κά. 



Οι στόχοι της θεραπείας:

� Αναγνώριση και αντιμετώπιση των υποκείμενων καταστάσεων που οδήγησαν

στο ARDS

� Ελαχιστοποίηση της πνευμονικής βλάβης

� Διατήρηση ικανοποιητικής ιστικής οξυγόνωσης

� Αποφυγή ιατρογενούς πνευμονικής βλάβης

Οι θεραπείες που εστιάζονται αποκλειστική στην πνευμονική λειτουργία

εμφανίζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην θνητότηα καθως ένα

μικρό ποσοστό των ασθενών καταλήγει από αναπνευστική ανεπάρκεια. 

Οι θεραπείες που σχεδιάζονται με στόχο την αναστροφή των γεγονότων που

οδήγησαν στην κυψελιδική βλάβη φαίνεται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Η κλινική αντιμετώπιση του ARDS παραμένει

υποστηρικτική.

� Χορήγηση Υγρών- Διατροφή :  Σκοπός η διατήρηση της οξυγόνωσης των ιστών

μέσω της διατήρησης του κατά λεπτόν όγκου αίματος με επαρκή ενδαγγειακό

όγκο με σύγχρονη ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης υγρού στον πνεύμονα. 

Θρεπτική υποστήριξη είτε με εντερική είτε με παρεντερική διατροφή με

προσεκτική ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης.

� Αναπνευστική Υποστήριξη:  

Συστάσεις για: PaO₂≈60-80 mmHg

SpaO₂≥90%.

7,30<pH<7,45

FIO₂≤50% ώστε να αποφύγουμε την τοξικότητα από Ο₂

Μηχανικός αερισμός με εφαρμογή PEEP(Post End-Expiratory Pressure) →

επιλέγουμε εκείνη την τιμή της PEEP που βελτιώνει την ανταλλαγή αερίων και

την μηχανική του πνεύμονα χωρίς διαταραχές στην καρδιακή παροχή. 

Πρηνής θέση ασθενών → βελτιώνει την οξυγόνωση σε παιδιά με βαρύ ARDS

Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) → ελάττωση του shunt, αύξηση της PaO₂

Υποκατάσταση του πνεύμονα με οξυγόνωση εξωσωματικής μεμβράνης

(ΕxtraCorporeal Μembrane Οxygenation, ECMO) → τελευταία επιλογή για την

διάσωση παιδιών με πιθανότητα θανάτου 80-100% με βάση τα επιδημιολογικά

δεδομένα.
Prone Position in ARDS : Are We Looking at a Half-Empty or Half-Full 

Glass? Alain F. Broccard Chest 2003;123;1334-1336



� Υψίσυχνος αερισμός

� αερισμός με ανακούφιση πίεσης Πολλά υποσχόμενες μέθοδοι

� μη επεμβατικός αερισμός με θετικές πιέσεις (NPPV) που δεν έχουν ακόμη

� χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα μελετηθεί επαρκώς στα

� υγρός αερισμός με παράγωγα φθοράνθρακα παιδιά.

� ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: πρόληψη της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, γαστρικών ελκών από

στρές, εισρόφησης, υπογλυκαιμιών, χορήγηση κορτικοστεροειδών για την φλεγμονή, 

καταστολές, αναλγησία,  αιμοσφαιρίνη ≥ 10 mg/dl σε ασταθείς ασθενείς και ≥ 7 mg/dl σε

σταθερούς ασθενείς, άσηπτες συνθήκες, κά. 

Acute lung injury and the acute respiratory distress

syndrome: a clinical review, Arthur P Wheeler, Gordon R Bernard, Lancet 2007; 369: 1553–65
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