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Oblika akutne hipoksemične 
 dihalne odpovedi 

  Adult respiratory distress syndrome 
 

 Acute respiratory distress syndrome 
 

Sindrom akutne dihalne stiske     
Laennec, 1821 – idiopatski pljučni edem 

Ashbaugh et al, 1967 – prvi sistemski opis sindroma 



INCIDENCA   ARDS-a 

        Zelo različni podatki! 

 

Incidence v različnih študijah od 3.5 do 

78  bolnikov z ARDS  na 100000 

prebivalcev na leto 
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značilnosti AECC definicija 1994 Berlin definicija 2012 (BD) 

časovni potek akutno, brez posebnih specifikacij maksimalno v 1 tednu po noksi  

slika rtg p/c z bilateralnimi infiltrati rtg p/c ali CT z bilateralnimi infiltrati, ki se ne 

morejo razložiti s plevralni izlivom, pljučnimi 

atelektazami ali noduli  

ne srčni izvor 

edema 

potrditev ne zvišanega tlaka 

levega preddvora  

dihalna stiska, ki se jo ne povsem razloži s 

pribitkom tekočin ali srčnim popuščanjem 

klasifikacija temelji na PaO2/FiO2  

ALI: ≤ 300 

ARDS: ≤ 200 

temelji na PaO2/FiO2 ob PEEP ≥ 5 cmH2O 

blag ARDS: 201 – 300 

zmeren ARDS: 101 – 200 

težek ARDS: ≤ 100 

preddispozicijka 

stanja 

nič specifičnega če ni nič določenega, je potrebno izključiti 

srčno popuščanje s dodatnimi podatki 

BD nekaj boljša napovednost na pričakovano smrtnostjo ( AUC 0,58 vs. 0,54) 

Pomanjkanje biomarkerjev za ocenjevanje pljučne okvare 
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Dejavniki tveganja za  
razvoj ARDS-a 

Neposredni 

           Pljučnice 
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bakterije virusi gljive paraziti 

Streptococus pneumoniae Influenza A in B 

Hemophilus influenzae Rhinovirusi 

Enterobacteriaceae RSV Pneumocyctis Jirovecii 

Staphylococcus aureus Parainflunza virusi 

Legionella pneumophila Coronavirusi Toxoplasma gondii 

Clamydia pneumomiae Enterovirusi 

Mycoplasma pneumoniae HSV 

Pseudomonas aeruginosa CMV Aspergillus fumigatus 

Acinetobacter baumannii 

Stenotrophomonas malth. 

NAJPOGOSTEJŠI PATOGENI ODGOVORNI ZA  RAZVOJ  ARDSa 
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Dejavniki tveganja za  
razvoj ARDS-a 

Preiskave za dokazovanje infektivnega povzročitelja 

• Hemokulture 

• Preiskave na antigen za Legionello pneumophilo in 

Streptococcus pneumoniae v urinu 

• Serološke teste na Mycoplasma pneumoniae in 

Chlamydia pneumoniae 

• Mikrobiološki vzorci iz pljuč vzeti s fiberoptično 

bronhoskopijo (BAL) 

 
identifikacija bakterij (barvanje po gramu…) 

identifikacija respiratornih 

virusov (PCR) 

MT                                                                                                                                                                                          DMV 2017 



Dejavniki tveganja za  
razvoj ARDS-a 

Preiskave za dokazovanje infektivnega povzročitelja 

             idiopatski ARDS ima prevalenco 7,5% 

 

 

 

 

 

 

BAL citologija CT pljuč 
imunološke 

preiskave 

NE 

odprta pljučna 

biopsija 
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Dejavniki tveganja za  
razvoj ARDS-a 

Neposredni 

           Pljučnice 

Aspiracija 

Utapljanje 

Strupeni plini 

Kontuzija pljuč 

 

Posredni 

 

Sepsa 

Politravma 

Masivna transfuzija 

Pankreatitis 

EKC 
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Diagnostika 
 ARDS-a 

CT pljuč 

• pomoč pri razumevanju spremljajoče 

patofiziologije 

• ugotavljanje skrite diagnoze 

• ugotavljanje stopnje rekrutabilnosti 

• tipični morfološki vzorci 

konsolidacijske 

regije 

regije  

mlečnega stekla 

normalno predihane 

regije 
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RTG diagnostika 
 ARDS-a 
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Diagnostika 
 ARDS-a 

UZ pljuč 
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PATOFIZIOLOGIJA   ARDS-a 
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Patološke spremembe na  
pljučih v ARDS-u 

 Zgodnja faza - eksudativna (< 36 ur): alveolni in 

intersticijski edem, infiltracija intersticija z nevtrofilci, 

žilna kongestija, trombi, krvavitev v alveole in 

intersticij. Okvara alveolokapilarne membrane z 

nabreklimi endotelnimi celicami in pneumociti tipa I, ki 

degenerirajo in se odlepljajo od bazalne membrane. Že 

2. dan nastajajo hialine membrane iz nekrotičnih 

pneumocitov tipa I in proteinov in ↑kolagena. 

 Intermediarna faza -  proliferativna ( > 36 ur < 6 dni): 

perzistentna okvara kapilarnega endotela, proliferacija 

pnevmocitov II in začetek skvamozne deformacije, 

trombi, miofibroblasti, depoziti kolagena 

 Kasna faza - fibroza (> 6dni): zadebelitev intersticija 

zaradi povečanja št. pnevmocitov II, proliferacije 

fibroblastov v intersticij, povečana je sinteza kolagena, 

trombozirane žile, razpad alveol in preoblikovanje 

celic. 
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Oblike ARDS-a glede na 
patofiziološke mehanizme 

 Primarna poškodba pljuč 

(pulmonary ARDS) 

● Neposredna poškodba pljučnega 

parenhima 

● Primarno mesto dogajanj alveolni epitel,  

alveolni makrofag, vnetje, intraalveolno 

kopičanje edemske tekočine, fibrina, 

kolagena, nevtrofilci, konsolidacija 

alveol 

● RTG p/c: enakomerno razdeljena 

področja konsolidacij in področja 

‚mlečnega stekla‘ 

● Komplijansa prsnega koša N 

● Komplijansa RS ↓ na račun pljučne 

● Več barotravme 

 Sekundarna poškodba pljuč 

(ekstrapulmonary ARDS) 

● Posredna poškodba pljučnega 

parenhima 

● Primarno mesto dogajanj je endotelna 

celica, vnetni posredniki iz zunanjega 

fokusa preko krvnega obtoka vpliva na 

endotelno celico, povečana prepustnot 

žilne stene, kongestija žilja, 

intersticijski edem, kolaps alveol-

kompresijske atelektaze 

 

● RTG p/c: več področij ,mlečnega stekla‘ 

● Komplijansa prsnega koša↓ (IAP) 

● Komplijansa RS ↓ na račun prsnega 

koša 

● Več hemodinamskih sprememb 
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ARDS diagnostični kriteriji 

0 - ni okvare 

0.1 – 2.5 – blag-zmeren  ARDS 

>2.5 – težak ARDS 

blag ARDS PaO2 /FiO2  201 – 300  

zmeren ARDS PaO2 /FiO2  101 – 200 

težak ARDS PaO2 /FiO2  ≤ 100  
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Lung injury score (Murray score) 

Seštevek vrednosti delimo s številom  

kategorij oz. kriterijev! 

 

0 - ni okvare 

0.1 do 2.5 – ALI 

>2.5 - ARDS 



Zdravljenje  ARDS - a 

● Zdravljenje osnovne bolezni oziroma motnje   

● Podporno zdravljenje 

 

 

Ne-farmakološko Farmakološko 

Neinvazivno predihovanje (NIV) 

Invazivno mehansko predihovanje 

Mišična relaksacija 

Pljučna rekrutacija 

Izbira pravega PEEPa 

Inhalacijski vazodilatatorji 

Izbira dihalnega volumna (VT) 

Ciljna O2 in CO2 

Kortikosterodi 

Obračanje na trebuh (proneing) 

Podpora ECMO 
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Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 

● Ustrezna in pravočasna neinvazivna dihalna podpora (NIV) 

•  dihalno delo (WOB) 

•  intrapulmonalni  shunt (izboljša izmenjavo plinov) 

•  sedacija 

•  nozokomialne pljučnice 

• Meta-analiza (Agarwal et al. Respir. Care 2010;55:1653-60.) na 13 

študijah (540 bolnikov) odložena OTI med 30 in 86% in umrljivost 

med 15 in 71%  velik rizik neuspeha 

• NIV se izvaja v dobro monitoriranem okolju v EIT in omejen na 

bolnike brez prizadetosti ostalih organov 

• Visoko pretočna nazalna kanila (HFNC) dobra alternativa NIVu  

• WOB 

•  oksigenacijo in CO2 klirens 

•  FRC 

• RS (Frat JP et al, N Engl J Med 2015;372:2185 – 96) ni razlike med HFNC, NIV in 

kisikovo terapijo med skupinami glede na pogostnost OTI. HFNC umrljivost v EITu je   
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● Ustrezno in pravočasno invazivno mehansko predihovanje 

• Popolnoma ‚VARNA‘ ventilatorna strategija NE obstaja  

• Prilagodi naj se posameznemu bolniku upoštevajoč hemodinamiko, 

izmenjavo plinov, pljučno rekrutabilnost in mehaniko DS 

• Ogromno literature zadnjih 30 let glede volutravme in atelektraume in 

nanje vezane proinflamatorne kaskade 

• Torej: dovolj visok PEEP, da se odpre alveole in prepreči kolaps          

               in dovolj majhen, da se prepreči prenapihovanje alveolov 

               VT 6 ml/kg idealne teže (ne dejanske)                                           

               PPLATO ne prek 30 cmH2O 

               permisivna hiperkapnija       

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Pljučna rekrutacija 

• Pri bolnikih z ARDSom je rekrutabilnost od 0 – 70% celotne pljučne 

teže, kot je ugotovljeno s CT pljuč 

• CT je zlati standard za merjenje rekrutabilnosti 

• UZ alternativa za ugotavljane rekrutabilnosti 

• RM sami po sebi niso združeni s padcem umrljivosti 

•  Več načinov rekrutacijskih manevrov: 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Pljučna rekrutacija 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 

MT                                                                                                                                                                                          DMV 2017 

Nenadni rekrutacijski postopki                     Postopni rekrutacijski postopki 

• aplikacija „Sigh-a“                   

• aplikacija „zadržani vdih“        

35 - 40cmH2O/40s 

• postopno  PIP/PEEP (Δ 15 cmH2O) 

•  O2 

•  RM 

•  O2 

•  RM 

•  hemodinamski učinek 

•   vnetni vpliv na pljučno tkivo 



● Pljučna rekrutacija 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 

MT                                                                                                                                                                                          DMV 2017 

KONTRAIDIKACIJE 
 Huda hemodinamska nestabilnost 

  ICP 

 Emfizem pljuč 

 Bronhoplevralna fistula 

 Nosečnost 

 Desnostransko srčno popuščanje 



Ocenjevanje rekrutabilnosti 

CT scan 

Ostale slikovne metode 

Obposteljne 
metode 
PV curve 

Pljučni UZ 

Elektična impedančna tomografija (EIT) 

Zlati standard 

Gattinoni L, et al. N 
Engl J Med 
2006;354:1775-86.  

Bikker. Crit Care 2010 

- 

Bouhemad. Am J Respir Crit 
Care Med 2011 
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● Izbira pravega PEEPa 

•  PEEP omogoča ponovni kolaps,  pa raztegnitev tkiva in  mrtvi prostor 

• Vloga PEEPa je preprečevanje zapiranja odprtih dihalnih poti med dihanjem 

• Kako določiti pravi PEEP za posameznega bolnika 

Metoda Značilnosti 

Lung open 

ventilation (LOV) 

študija 

Določitev PEEPa s pomočjo PEEP/FiO2 tabel (ARDSnet), 

kjer se za cilj vzame SatO2/oxigenacija LOV pristopa. 

Tukaj vpliv hemodinamike (CO in  D-L shunt)  

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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višanjem PEEPa in vzdrževanjem konstantnega VT 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 

MT                                                                                                                                                                                          DMV 2017 



● Izbira pravega PEEPa 

•  PEEP omogoča ponovni kolaps,  pa raztegnitev tkiva in  mrtvi prostor 

• Vloga PEEPa je preprečevanje zapiranja odprtih dihalnih poti med dihanjem 

• Kako določiti pravi PEEP za posameznega bolnika 

Metoda Značilnosti 
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ventilation (LOV) 

študija 

Določitev PEEPa s pomočjo PEEP/FiO2 tabel (ARDSnet), 

kjer se za cilj vzame SatO2/oxigenacija LOV pristopa. 

Tukaj vpliv hemodinamike (CO in  D-L shunt)  

ExPress Vzdrževanje insPPlato v mejah 28 – 30 cmH2O s postopnim 

višanjem PEEPa in vzdrževanjem konstantnega VT 

Stress Index (SI) Vzdrževati koeficient SI na 1 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Stress index 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Izbira pravega PEEPa 

•  PEEP omogoča ponovni kolaps,  pa raztegnitev tkiva in  mrtvi prostor 

• Vloga PEEPa je preprečevanje zapiranja odprtih dihalnih poti med dihanjem 

• Kako določiti pravi PEEP za posameznega bolnika 

Metoda Značilnosti 
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ventilation (LOV) 

študija 

Določitev PEEPa s pomočjo PEEP/FiO2 tabel (ARDSnet), 

kjer se za cilj vzame SatO2/oxigenacija LOV pristopa. 

Tukaj vpliv hemodinamike (CO in  D-L shunt)  

ExPress Vzdrževanje insPPlato v mejah 28 – 30 cmH2O s postopnim 

višanjem PEEPa in vzdrževanjem konstantnega VT 

Stress Index (SI) Vzdrževati koeficient SI na 1 

Peso - PTP Določitev PEEPa s pomočjo PTP, ki mora biti med 0 – 10 

cm H2O ob koncu izdiha  

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Določanje PEEPa s pomočjo PTP 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Določanje PEEPa s pomočjo PTP 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Izbira pravega VT 

• VILI določa razmerje VT/‘resting‘ pljučnim volumnom. Skupaj določata ne-

fiziološki ‘stress‘ (tlak, ki se naredi v pljučnem tkivu) in ‘strain‘ (deformacija pljuč) 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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Sheard S, et al. Imaging of Acute Respiratory Distress Syndrome. Respir Care 2012;57(4):607–612.  

Strain 

Stress 

Atelectrauma 

Mehanska okvara 

Vnetna okvara 
biotrauma 

alveolarno vnetje 



● Izbira pravega VT 

• VILI določa razmerje VT/‘resting‘ pljučnim volumnom. Skupaj določata ne-

fiziološki ‘stress‘ (tlak, ki se naredi v pljučnem tkivu) in ‘strain‘ (deformacija pljuč) 

• Za nizek ‘stress and strain‘ potrebujemo nizek VT in/ali ‘resting‘ pljučni volumen 

• Meta-analiza Jaswal et al (Crit Care Med 2014;42: 2278-89)  28-dnevne 

umrljivost s uporabo ‘lung protective ventilation‘ (VT 6ml/kg vs. VT 10 ml/kg) 

• VT se računa na idealno TT (tudi ni idealen) NE na dejansko 

• Amato je vpeljal t.i. ‘driving pressure‘ t.j. ‘PPLAT - PEEP‘, ki ne sme > 15 cmH2O  

• To ni PAW ampak PTP (relevanti raztegajoči tlak pljuč) 

• Prednost PCV vs. VCV (2 meta-analize nista uspeli dokazati razlik v preživetju, 

incidenci barotraume ali drugih fizioloških variabel (CO, WOB, izmenjavo plinov)) 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Ciljni O2 in CO2 

• Konzervativna oksigenacija s ciljno SatO2 med 88% in 92% so imeli podobni 

izhod zdravljenja in MOF kot pri SatO2 > 96% (Panwar et al, Am J Respir Crit 

Care Med 2016;193:43-51) 

• Permisivna hiperkapnija – CO2 do 9 kPa ob pH 7,2 je varna ob odsotnosti ICP 

in popuščanju DV 

• Pozitivni učinki hiperkapnične acidoze: 

• povečanje hipoksične pljučne vazokonstrikcije 

• inhibicija  tonusa gladkih mišic dihalnih poti – bronhodilatatorni učinek 

•  CO 

• protivnetni učinek 

• pomik disociacijske krivulje oksihemoglobina v desno 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Obračanje na trebuh - pronacija 

• Pronacija bolnika dokazano omogoča bolj enakomerno porazdelitev ‘stress and strain‘ 

in ščiti pljuča pred nastankom ‘VILI‘  

• Izboljša razmerje ventilacija:perfuzija z boljšim odstranjevanjem CO2,  rekrutacijo 

dorzalnih predelov pljuč in omogoča bolj homogeno distribucijo ventilacije s 

posledičnim   VILI 

• Pronacija ima najboljši učinek v zgodnji fazi hudega ARDSa  rekrutabilnosti 

• PROSEVA raziskava (Guerin et al. Prone positioning and NMBA a part of standard 

care insevere ARDS patients:Yes Intensive Care Med 2015;41:2195-97) vsaj 16h/dan 

v pronaciji, je dokazala povečano število ekstubacij in manjšo frekvenco 28-dnevne 

umrljivosti (16% vs. 32%) 

• Kontraindikacije: nosečnost, hemodinamska nestabilnost, trebušne operacije, 

nestabilne frakture, hude poškodbe glave s  ICP 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Ekstrakorporalna podpora (ECMO, iLA) 

• CESAR študija (multicentrična randomizirana študija ECMO vs. CMV) je pokazala višje 

preživetje (63% vs. 47%) in brez razlik v kvaliteti preživetja in spirometričnih parametrih 

(Lancet 2009;374:1351-63) 

• Observacijske študije (Venturolo et al. Extracorporeal life support in critically ill adults. 

(Am J Respir Crit Care Med 2014;190:497-508) so dokazale korist ob uporabi ECMOa 

• Za enkrat ni mogoče zaključiti da je uporaba ECMOa superiorna od CMV 

Zdravljenje  ARDS – a (NEF) 
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● Mišična relaksacija (MR) 

• Pri bolnikih z velikimi ventilatornimi potrebami (ARDS bolniki) lahko veliki spontani 

vdihi ustvarijo velik PTP, ki onemogoča protektivno predihovanje in poslabša ARDS 

• Velik padec PPL poveča dotok v DV kar lahko poveča rizik nastanka VILIa 

• MR se uporabljajo z namenom izboljšati sinhroniziranost bolnik-ventilator in v 

težkih primerih tudi zmanjšati porabo O2 zaradi mišičnega WOB 

• MR  negativno povečanje PPL in s tem  ‘stress and strain‘ pljuč 

• MR poslabšajo  mišično moč dihalnih mišic 

• Spontano dihanje koristno pri blagem do zmernem ARDSu, škodljivo pa pri 

težkem ARDSu 

• Potrebo po uporabi MR je potrebno ocenjevati dnevno  

Zdravljenje  ARDS – a (F) 
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● Inhalacijski vazodilatatorji (iNO…) 

• Čeprav je vazodilatatorni učinek NO dobro poznan in  razmerje ventilacija:perfuzija se 

NE priporoča za rutinsko uporabo pri bolnikih s ARDSom 

• Veljavna priporočila (ESICM in EACTA): se ne priporoča za rutinsko uporabo, čeprav 

se njegova uporaba kot ‘reševalna terapija‘ pri refraktorni hipoksemiji zdi smiselna 

• V nekaterih državah (Španija) zahtevajo pred zdravljenjem z NO podpisano soglasje 

• Razmerje ‘responderji-nonresponderji‘ (vpliv rekrutacijskih manevrov in infuzije 

katehaolaminov pri septičnih bolnikih)  

• Priporočene doze do 20 ppm, lahko pa tudi do 40 ppm 

• Kot pozitiven učinek se ocenjuje  FiO2 za 15%,  PaO2 10 – 20% ali  PaO2/FiO2 za 20%, 

ki se vidi že v prvi uri uporabe iNO 

Zdravljenje  ARDS – a (F) 
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● Inhalacijski vazodilatatorji (iNO…)  

• Pri priporočenih odmerkih ni znakov toksičnosti iNO ali stranskih učinkov 

Zdravljenje  ARDS – a (F) 

• Methemoglobinemija (metHb) 
• pri zdravih prostovoljcih vdihovanje iNO do 128 ppm ni  metHb za več kot 5% 

• pri bolnikih s težkim ARDS je metHb za >5% bila najdena samo pri iNO 40 – 80 ppm 

• NEVARNO pri  aktivnost encima methemoglobin reduktaza (kontrola 4 – 6 ur po začetku dajanja iNO in 

nato dnevno), zmanjšati iNO pri metHB ≤ 5%  

• MetHB, ki se ne popravi, se zdravi odvisno od kliničnega stanja (Vit C, N-acetylcistein, tocopherol, 

metilensko modrilo ali celo z izmenjevalno transfuzijo) 

• Dušikov dioksid (NO2) 

• NO2 je močno toksičen plin, ki pri koncentracijah > 2 ppm poveča alveolarno permeabilnost in pri ≈ 10 

povzroča hudo okvaro pljuč 

• Koncentracija NO2 je direktno odvisna od iNO in O2  

• Ni povišanega rizika nastajanja NO2 pri iNO < 80 ppm 

• PRIPOROČILO! Pri dolgotrajni uporabi naj bi se iNO uporabljal pri koncentracija enakih ali  od 10 ppm 
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● Inhalacijski vazodilatatorji (iNO…)  

Zdravljenje  ARDS – a (F) 

• Ledvična insuficienca 

• 2 meta-analizi kažejo na povečano disfunkcijo ledvic pri uporabi iNO vendar zaenkrat ni direktnih 

dokazov, ki bi to potrjevalo 

• Koagulopatija 

• Opisano so podaljšanje časa krvavitve in oslabljeno zlepljanje trombocitov pri bolnikih z ARDSom 

zdravljenih z iNO, VENDAR ni opisan nobeno povečanje nagnjenosti k krvavitvam v nedavnih 

Cochranovih meta-analizah 

• Rebound fenomen 

• Hitremu ukinjanju iNO se potrebno izogniti, ker lahko privede do akutne pljučne hipertenzije, 

hemodinamskega kolapsa in poslabšanja oksigenacije, kar je posledica reverzibilne inhibicije endotelne 

NOS s iNO 

• Ukinjanje naj bo postopno vsaj 12 ur, ko dosežemo stabilno oksigenacijo ob nižjem NO (vsaj 5 ppm) in 

nato zmanjšati v naslednjih 6 – 12 ur na 1 ppm in nato vsaj 30 min ob 1 ppm spremljati KT, SF in Sat O2 
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● Kortikosteroidi (KS) 

• Ključna vloga vnetnega odgovora organizma v patofiziologiji ARDSa vodi v ‘smiselnost‘ 

uporabe  KS pri obravnavi sindroma 

• Razen Medurijeve študije (Meduri et al, JAMA 1998;280:159-65), ki uporabil KS v zgodnji 

fazi ARDSa in je ugotovil zmanjšanje umrljivosti,druge študije tega niso potrdile. 

• Vzrok za to je verjetno v različnih patofizioloških dogajanjih v vnetnih odgovorih prisotni 

v različnih študijah. 

• Povečana izraznost miRNA, neodvisna od kortikosteridne terapije, ima verjetno vlogo 

pri od  steroidov neodvisnih vnetnih procesih, ki prispevajo k dokončanju vnetnih 

procesov, kar teoretično razloži različni odgovor na KS terapijo pri različnih študijah. 

Zdravljenje  ARDS – a (F) 
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Dieta pri bolniku z ARDS - om 

• Rezultati raziskav o vplivu danega surfaktanta pri bolnikih z ARDS so 

protislovni 

• Različna težavnostna stopnja obolenja 

• Čas pričetka zdravljenja 

• Različni preparati zdravila 

• Odmerki zdravila 

Surfaktant pri bolniku z   
ARDS - om 

•    Primerna je dieta z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in visoko   

        vsebnostjo maščob, ki vsebuje antiinflamatorne komponente    

        (polinenasičene MK) in antioksidante (vit C, vit E) 
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• Dihalna funkcija se normalizira v 6 - 12 mesecih 

• Motnje dihalne funkcije so v glavnem: blage restriktivne, blage 

difuzijske, redko simptomatske 

• Fibroza( fibrozirajoči alveolitis), abscesi, kronično vnetje 

 

Izid zdravljenja pri bolniku z   
ARDS - om 

Mortaliteta 

• 30 -70 %, večja pri starosti > 70 let in pri sepsi, ALO, jetrni cirozi, nižja 

pri politravmatiziranih 

• v zadnjih letih  je nižja 

• V prvih 3 dneh je v glavnem posledica osnovne bolezni, redkeje 

hipoksemije (6 - 11 %) 

• Po 3 dneh je v glavnem nasledek zapletov: sepse, MOF-a 
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