KONSOLİDASYON-ATELEKTAZİ AYIRIMI
KONSOLİDASYON

Tanım
Alveollerin sıvı (transuda,
eksuda, kan),
hücre (inflamatuvar, malign)
ya da madde ile dolması
Transuda
brirkimine
örnekler

Eksuda
birikimine
örnekler

• Konjestif kalp
yetmezliği

• Enfeksiyon
• Bağ dokusu
hastalıkları
• Neoplastik
hastalıklar

Buzlu Cam görünümü
B
A

Buzlu cam görünümü(A) alveollerin sıvı,
hücre veya madde ile kısmen dolması
sonucu oluşur. Alveollerin açılıp
kapanmasını engelleyecek kadar
tamamen dolması ile konsolidasyon(B)
oluşur.
Konsolidasyonun erken safhasında veya
iyileşme sürecinde buzlu cam görünümü
saptanır.Buzlu cam ayrıca fibrozise
sekonder volüm azalmalarında da
görülebilir.

Yoğunluk artışının altındaki damar ve bronş yapılarının
görülebilmesi buzlu cam görünümü, görülememesi ise
konsolidasyonla ilişkilidir

Volüm artar
Fizik Muayene
v Perküsyonda matite
v Palpasyonda vokal fremitus artar
v Oskültasyonda solunum sesleri artar,
bronşiyal ses (tuber sufl) ve egofoni
duyulur.
Radyolojik Bulgular
v Hava bronkogramı içeren yoğunluk artışı
görülür(Bronşlar açık olduğu halde
alveollerin dolu olması nedeniyle
konsolide alanlarda bronşioller ağaçların
dallanmasına benzer ince siyah çizgiler
halinde görülürler).
Mediasten ve
diyaframda
etkilenen
tarafa doğru
kayma yok;
karşı tarafa
itilme olabilir

Sol akciğer alt
bölümde yoğunluk
artışı
(Konsolidasyon)

Sol kalb
sınırının
görülememesi
(silüet belirtisi)
Kostofrenik açıda
küntleşme

Hava
bronkogramları

ATELEKTAZİ

Volüm azalır
Fiziksel Muayene
v Perküsyonda matite
v Palpasyonda obstrüktif olanlarda vokal
fremitus azalır, diğerlerinde artar
v Oskültasyonda solunum sesleri
Obstruktif olanlarda azalır, diğerlerinde
artar
v Obstruktif olanlarda ek ses yoktur.
Radyolojik Bulgular
v Obstruktif olanlarda hava bronkogramı
gözlenmez.
Atelektatik alanda yoğunluk artışı

Hava
bronkogramı

RADYOLOJİK BULGULAR
Direkt
• Fissürler yer değiştirir.
• Atelektazi alanında damarlar
ve bronşlar birbirine
yaklaşır(crowding).

İnterlobar
fissürün
yer değiştirmesi

İndirekt
• Yoğunluk artışı
• Diyaframa paralel akciğer
tabanlarındaki ince, doğrusal
yoğunluklar (Fleischner
çizgileri)
• Komşu yapıların (trakea,
mediasten, kalp, diyafram..)
lezyona doğru çekilmesi
• Kot aralıklarının daralması
• Diğer akciğer alanlarında
havalanma artışı

Atelektazi çeşitleri

Hilar elevasyon

1-OBSTRÜKTİF
ATELEKTAZİ

Ipsilateral
diyafram
yüksekliği
Hilar elevasyon

Konsolidasyon

Tanım
Akciğerlerde
volüm kaybı

İpsilateral trakeal
Kalp ve
mediastende lezyon
tarafına
çekilme
Diğer lobların
kompensatuar
hiperinflasyonu

Atelektatik
alanda
yoğunluk
artışı
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2-KOMPRESSİF
ATELEKTAZİ

Bronkojenik karsinom
Yabancı madde aspirasyonu
Mukus tıkacı
Dıştan bası

Plevral efüzyon(en sık)
Intratorasik lezyonlar
Abdominal distansiyon

3-ADSORBSİYON
ATELEKTAZİSİ

Surfaktan üretimindeki
eksikliğe bağlı alveol
yüzey geriliminde azalma
(Pulmoner Emboli)

4-SİKATRİZASYON
ATELEKTAZİSİ

Pulmoner fibroz
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