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ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО 

РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС-СИНДРОМУ
М. Ю. Новіков, О. О. Біркун (перший), Є. Н. Нестеров

Резюме
Клініко-морфологічний аналіз якості діагностики гострого 

респіраторного дистрес-синдрому в медичних установах, про-
ведений на 89 спостереженнях показав її недостатній рівень. 
Патологоанатомічна діагностика гострого респіраторного дист-
рес-синдрому повинна бути заснована в першу чергу на вияв-
ленні його клінічних ознак у медичній документації та виявленні 
в гістологічних препаратах поєднання таких ознак, як гіалінові 
мембрани, альвеолярні макрофаги, внутрішньоальвеолярний 
серозний і фібринозний ексудат. Гіалінові мембрани не можуть 
служити патогномонічною ознакою гострого респіраторного 
дистрес-синдрому.

DIAGNOSTIC PROBLEMS OF ACUTE 

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
N. Yu. Novikov, A. A. Birkun (fi rst), Ye. N. Nesterov

Summary
The analysis of quality of acute respiratory distress syndrome 

(ARDS) diagnostics, conducted in 89 cases, based on clinical and 
morphology features, at healthcare facilities revealed its insufficient 
level. The pathomorphological conclusion in ARDS cases should be 
based on detection of clinical signs in medical records and on 
spotting of such a manifesting complex of signs as hyaline 
membranes, alveolar macrophages, intra-alveolar serous and 
fibrinous exudation in histologic specimens. The hyaline membranes 
alone cannot be considered as ARDS pathognomonic symptom.

сания клинических признаков острого респираторного 
дистресс-синдрома делает диагноз бесспорным.

2. Отсутствие гиалиновых мембран в гистологичес-
ких препаратах при наличии в истории болезни описа-
ния клинических признаков острого респираторного 
дистресс-синдрома не отрицает диагноз острого респи-
раторного дистресс-синдрома.
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