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Abstract
Background: Premature birth is an important issue in developed and developing countries. Surfactant
replacement therapy of respiratory distress syndrome (RDS) causes a change in the normal pattern of the disease and
increases the likelihood of survival of more premature newborns with chronic pulmonary damage. The purpose of
this study was to investigate the effects of budesonide and surfactant on the treatment of respiratory distress
syndrome and the prevention of bronchopulmonary dysplasia.
Methods: In a randomized clinical trial, 128 preterm infants less than 1250 g or gestational age of 26-30 weeks
that were admitted to Al-Zahra Hospital from 2017 to 2018 with RDS and needed surfactant replacement therapy
were enrolled. They were randomly allocated into two groups. In one group (group Surfactant), the surfactant was
administered intratracheally 2.5 cc/kg and in the second group (group Surfactant + Budesonide), budesonide was
administered 0.25 mg/kg in addition to the intratracheal surfactant. The primary outcome was bronchopulmonary
dysplasia and the secondary outcome was complications of prematurity.
Results: In this study 128 neonates including 48 (60.9%) boys and 50 (39.1%) girls were studied. The mean
gestational ages of studied neonates were 28.32±1.60 weeks. The mean duration of mechanical ventilation, continuous
positive airway pressure (CPAP), high flow nasal cannulae (HFNC), and need for supplemental oxygen were
significantly shorter in the group that received surfactant and budesonide combination. The required FiO2 at four hours
after surfactant treatment was significantly lower in group Surfactant + Budesonide than the Surfactant group (p =
0.01). In the group Surfactant, 38 neonates (59.4%) and in group S+B, 24 cases (37.5%) developed bronchopulmonary
dysplasia (BPD), (p = 0.04). The mortality rate was 15 neonates that 6 cases were in group S+B (p =0.29).
Conclusion: In our study, using surfactant with budesonide combination in comparison with surfactant alone is
associated with less respiratory support and BPD rate. Future studies with a larger number of patients before routine
use of surfactant and budesonide combination is recommended.
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چکیده

زمینه :تولد نوزاد نارس مسئله مهمی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است .کاربرد تهویه مکانیکی در درمان نوزادان نارس با سندرم دیسترس
تنفسی ( )RDSشدید ،منجر به تغییر الگوی طبیعی بیماری و در نتیجه افزایش احتمال زنده ماندن نوزادان نارس شده است .مطالعات نشان داده است که
استفاده از سورفاکتانت در درمان سندرم دیسترس تنفسی میزان مرگ و میر را کاهش میدهد ولی بروز دیس پالزی برونکوپولمونر را کاهش نمیدهد .هدف
از انجام مطالعه حاضر ،بررسی تاثیر بودوزوناید و سورفاکتانت در درمان سندرم دیسترس تنفسی و پیشگیری از دیس پالزی برونکوپولمونری ( )BPDاست.
روشکار :در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی ،تعداد  821نوزاد نارس با وزن مساوی یا کمتر از  8221گرم یا سن حاملگی  22تا  01هفته که طی
سال  8032لغایت  8031در بیمارستان الزهرا متولد و با تشخیص سندرم دیسترس تنفسی بستری شده و نیازمند درمان با سورفاکتانت بودند وارد مطالعه شدند.
در یک گروه (سورفاکتانت) سورفاکتانت داخل تراشه (کروسورف)  2/2 cc/kgتزریق شده و در گروه دیگر (سورفاکتانت  +بودوزوناید) عالوه بر سورفاکتانت
(کروسورف) ،به میزان  1/22 mg/kgبودوزناید همراه با سورفاکتانت داخل تراشه تجویز گردید .پیامد اولیه دیسپالزی برونکوپولمونری و پیامد ثانویه سایر
عوارض نارسی بود.
یافتهها :در مطالعه حاضر  821نوزاد شامل  11مورد ( )%21/3پسر و  21مورد ( )%03/8دختر بررسی شدند که سن حاملگی  21/02 ± 8/21هفته داشتند.
در نوزادانی که بودزوناید به همراه سورفاکتانت از لوله تراشه تجویز شده بود مدت نیاز به تهویه مکانیکی ،فشار مثبت مداوم راه هوایی ( )CPAPو نیاز به
دریافت اکسیژن محیطی یا از طریق کانول بینی بطور معنیداری کمتر از نوزادانی بود که فقط سورفاکتانت دریافت کرده بودند .در نوزادان گروه سورفاکتانت +
بودوزوناید میزان غلظت اکسیژن دمی مورد نیاز در چهار ساعت بعد از دریافت سورفاکتانت به طور معنیداری پایینتر از گروه سورفاکتانت بود ( .)p=1/18در
گروه سورفاکتانت 01 ،نوزاد ( )%23/4و در گروه سورفاکتانت+بودوزوناید 24 ،نوزاد ( )%01/2دچار دیسپالزی برونکوپولمونری شدند .)p=1/14( ،تعداد 82
نوزاد مطالعه فوت شدند که  2مورد از آنها بودزوناید به همراه سورفاکتانت دریافت کرده بودند (.)p=1/23
نتیجهگیری :براساس یافتههای این مطالعه ،استفاده از ترکیب سورفاکتانت با بودوزوناید در مقایسه با سورفاکتانت به تنهایی در درمان نوزادان نارس به طور
معنیداری منجر به کاهش نیاز به حمایت تنفسی و دیسپالزی برونکوپولمونر شده ولی در کاهش مرگ و میر یا دفعات تجویز سورفاکتانت تاثیر معنیداری
ندارد .قبل از توصیه به مصرف روتین بودزوناید به همراه سورفاکتانت ،انجام مطالعات دیگری با تعداد بیشتری از بیماران توصیه می شود.
کلید واژهها :بودوزوناید ،سورفاکتانت ،نوزادان نارس ،سندرم دیسترس تنفسی ،دیسپالزی برونکوپولمونری
نحوه استناد به این مقاله :مصطفی قرهباغی م ،گنجی ش ،محلهای م .تاثیر بودوزوناید و سورفاکتانت در درمان سندرم دیسترس تنفسی و پیشگیری از دیسپالزی
برونکوپولمونری .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز8411 .؛ 24-41:)8(40

حق تالیف برای مولفان محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر شده که طبق مفاد آن
هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

تولد نوزاد نارس مساله مهمی در کشورهای در حال توسعه و
توسعه یافته است .استفاده از تهویه مکانیکی در دهه  8321برای
درمان نوزادان نارس مبتال به سندرم دیسترس تنفسی ( )RDSشدید،
منجر به تغییر الگوی طبیعی بیماری و در نتیجه افزایش احتمال زنده
ماندن نوزادان نارس با وزن تولد کمتر شد ( .)8با افزایش احتمال
زنده ماندن نوزادان خیلی نارس ،تعداد بیماران در معرض خطر ابتال
به دیسپالزی برونکوپولمونری ( )BPDهم افزایش یافته و میزان
بروز دیسپالزی برونکوپولمونری از  42به  11درصد رسید.
مطالعات نشان داده است که استفاده از سورفاکتانت برای درمان
سندرم دیسترس تنفسی میزان مرگ و میر را کاهش میدهد ولی
بروز دیس پالزی برونکوپولمونر را کاهش نمیدهد ( 8و .)2
مطالعات بالینی نشان میدهد التهاب ریه و پاسخهای میزبانی نقش
اصلی در پاتوژنز  BPDدارد .این التهاب میتواند ناشی از
کوریوآمنیونیت ،عفونت پس از زایمان ،لولهگذاری نای و اکسیژن
درمانی نوزادان باشد ( .)8 ،0-4در نوزادان با  BPDاحتمال عوارض
طوالنی مدت ،مشکالت تکاملی عصبی و اختالالت تنفسی افزایش
یافته و احتمال بستری شدن در سال اول زندگی بیش از دو برابر
میگردد ( .)8 ،2-2گزارشهای متعددی از بهبودی سریع در
عملکرد ریه بعد از تجویز کورتیکواستروئید ها وجود دارد که
موجب جدا شدن آسانتر نوزادان از ونتیالتور میشود ( .)1ترکیبات
ضدالتهابی وکورتیکواستروئیدها میتوانند سبب تحریک ترشح
سورفاکتانت ،کاهش برونکواسپاسم ،ادم و فیبروز ریه و کاهش پاسخ
به سلولها و مدیاتورهای التهابی در ریه آسیب دیده شوند (.)8 ،1-3
بدلیل عوارض سیستمیک این ترکیبات و تاثیر منفی در تکامل
نورولوژیک نوزادان نارس ،استفاده از این درمانها محدود بوده و
بهتر است به جای استفاده از استروئیدهای سیستمیک از ترکیبات
استروئیدی استنشاقی در نوزادان استفاده شود ( .)81 ،8هنگامی که
سورفاکتانت به ریه نوزادان مبتال به  RDSتزریق میشود ،یک جریان
مستقیم تولید میشود که میتواند در انتقال داروهایی مانند
بودوزوناید به نقاط مختلف ریه کمک کند .این اثر بر اساس انتقال
جرم در امتداد دو سیال به علت گرادیان کششی سطحی است و
 Marangoni effectنام دارد ( .)88مطالعات حیوانی مختلفی در این
خصوص انجام شده و نتایج حاصل نشان داده است که تجویز
داخل نای سورفاکتانت و کورتیکواستروئیدها موجب بهبود عملکرد
ریوی میشود ( .)82-82برخی مطالعات نشان دادهاند که استفاده از
کورتیکواستروئیدها بدون استفاده از سورفاکتانت در این بیماران
بیفایده است ( .)82تا یک هفته پس از تزریق داخل نای،
بودوزوناید به میزان  2الی  81درصد در ریه باقی میماند و در
صورت جذب در کبد به سرعت به -82آلفا-هیدروکسی پردنیزولون
متابولیزه شده که فعالیت گلوکوکورتیکوئیدی پایین و نیمه عمر
پالسمایی  4ساعت دارد (.)82

نکات کاربردی

تجویز بودزوناید در کنار سورفاکتانت به بهبود وضعیت تنفسی
نوزادان نارس کمک می کند و بدون اضافه شدن عوارض
کورتیکوستروئید ها ،باعث کاهش نیاز به حمایت تنفسی در این
نوزادان می شود.
تجویز استروئید داخل نای همزمان با سورفاکتانت برای نوزادان
نارس مبتال به  ،RDSعالوه بر کاهش عوارض جانبی استروئیدهای
سیستمیک میتواند تاثیرات مطلوبی در پیشگیری از التهاب و بروز
 BPDداشته باشد ( .)81بنابراین هدف از انجام مطالعه حاضر،
بررسی تاثیر بودوزوناید و سورفاکتانت در درمان سندرم دیسترس
تنفسی و پیشگیری از دیس پالزی برونکوپولمونری است.

روشکار

دریک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی ،نوزادان نارس متولد
شده طی سال  8032لغایت  8031در بیمارستان الزهرا تبریز (که
یک بیمارستان دانشگاهی سطح  0و مرکز ارجاعی است) که با
تشخیص سندرم دیسترس تنفسی بستری شده و اندیکاسیون
تزریق سورفاکتانت داشتند مطالعه شدند .به عنوان پیش فرض و با
در نظر گرفتن  42درصد احتمال برونکوپولمونری دیسپالزی یا
مرگ و میر در گروه سورفاکتانت به همراه بودزوناید و  22درصد
در گروه سورفاکتانت ( ،)82و با در نظر گرفتن خطای نوع اول 2
درصد و در نظر گرفتن آلفای  1/12و توان آزمون  11درصد،
حجم نمونه در این مطالعه برای هر گروه  24نفر محاسبه گردید.
شرایط ورود به این مطالعه شامل نوزادان نارس با وزن مساوی یا
کمتر از  8221گرم و سن حاملگی  22تا  01هفته که به علت ابتال
به سندرم دیسترس تنفسی نوزادان نیازمند دریافت سورفاکتانت
بودند .اندیکاسیون تجویز سورفاکتانت داخل نای شامل تداوم
دیسترس تنفسی یا گرانتینگ با استفاده از فشار مثبت مداوم راه
هوایی ( )NCPAPبا فشار  2-2سانتیمتر آب در دو ساعت اول
تولد همراه با نیاز به غلظت اکسیژن دمی ( )Fio2باالی  41درصد
در نوزادان با سن حاملگی باالی  22هفته و غلظت اکسیژن دمی
( )Fio2باالی 01درصد در نوزادان نارس با سن حاملگی کمتر
مساوی  22هفته در نظر گرفته شد که با تشخیص اساتید یا دستیار
فوق تخصص نوزادان یا متخصص کودکان مقیم دوره دیده انجام
میشد .معیارهای خروج از مطالعه شامل نمره آپگار دقیقه پنجم
کمتر از  ،4شواهد بیماریهای قلبی مادرزادی به جز نقص دیواره
دهلیزی ) (ASDو باز بودن مجرای شریانی ( ،)PDAشواهد
انتروکولیت نکروزان قبل از تجویز سورفاکتانت ،وجود آنومالی
مادرزادی ماژور ،اختالالت کروموزومی ،نارسایی قلبی نیازمند
درمان ،شوک ،آترزی مری و فتق دیافراگماتیک بود .از بین
نوزادانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند ،پس از اخذ رضایت
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از والدین 821 ،نوزاد به صورت تصادفی بر اساس اعداد تصادفی
در یکی از دو گروه قرار گرفتند .در گروه اول (سورفاکتانت) که
شامل  24نوزاد بود ،سورفاکتانت داخل نای (کورسورف ،شرکت
دارویی کیسی ،ایتالیا) با دوز  2/2 cc/kgتجویز شد .در گروه دوم
(سورفاکتانت  +بودوزوناید) بودوزناید (سوسپانسیون نبوالیزر،
آسترازنکا ،سوئد) به میزان  1/22 mg/kgهمراه با سورفاکتانت
داخل نای تزریق شد که شامل  24نوزاد بود .در این مرکز ،دستور
العمل تجویز سورفکتانت به طریق اینشور ( )INSUREاست یعنی
ابتدا بیمارلولهگذاری شده و پس از تزریق دارو به داخل نای ،نوزاد
اکستوبه شده و تحت فشار مثبت مداوم راه هوایی از راه بینی (N-
 )CPAPقرار میگیرد .در صورتی که دیسترس تنفسی شدید بوده
یا علیرغم تهویه مناسب و افزایش فشار مثبت مداوم راه هوایی،
میزان اشباع اکسیژن شریانی ) (SPO2افت داشته باشد (کمتر از
 )%12بیمار اینتوبه باقی مانده و تحت تهویه مکانیکی قرار
میگرفت .در نوزادانی که تا  82ساعت از دریافت سورفکتانت،
دیسترس تنفسی ،گرانتینگ یا نیاز به اکسیژن با غلظت باال ادامه پیدا
میکرد دوز دوم سورفاکتانت (کروسورف  )8/22 cc/kgتجویز
گردید .بودوزوناید به صورت تکدوز به سورفاکتانت اضافه
میشد و در صورت نیاز به دوزهای بعدی سورفاکتانت ،این دارو
به تنهایی داخل نای تزریق شد .در این مطالعه پیامد اولیه ،مرگ و
میر و دیسپالزی برونکوپولمونری و پیامد ثانویه ،سایر عوارض
نارسی بود .تمامی نوزادان هر روز توسط اساتید یا دستیاران فوق
تخصصی نوزادان که از گروهبندی نوزادان اطالعی نداشتند ویزیت
و از نظر میزان نیاز به غلظت اکسیژن دمی ( ،)FiO2وجود
دیسترس تنفسی ،عالیم بالینی باز بودن مجرای شریانی (،)PDA
دیستانسیون شکم ،عالیم سپتیسمی و سایر عوارض نارسی معاینه
شده و تا ترخیص یا حداقل تا  21روز از تولد (هر کدام که بیشتر
باشد) از نظر نیاز به اکسیژن پیگیری شدند .همه نوزادان در طول
بستری از نظر نیاز به تکرار سورفکتانت ،نیاز به تهویه مکانیکی،
غلظت اکسیژن دمی مورد نیاز ،وضعیت گازهای خونی شریانی،
مدت بستری ،نیاز به اکسیژن در  21روزگی ،مدت نیاز به اکسیژن
و عوارض نارسی کنترل شدند .کلیه اطالعات بیماران توسط یک
پرستار که از گروه بندی نوزادان و نوع درمان اولیه  RDSاطالعی
نداشت در چک لیست مخصوص مطالعه ثبت شد .خونریزی
ریوی (براساس ترشحات خونی روشن از لوله نای که به ترومای
ناشی از ساکشن مرتبط نباشد) ،خونریزی داخل بطنی (اثبات شده
توسط سونوگرافی مغز توسط رادیولوژیست مجرب) ،سپتی سمی
اثبات شده (با کشت خون یا کشت سایر مایعات بدن ،از جمله
مایع مغزی نخاعی یا ادرار ،که باید استریل باشد) ،بیماری مزمن
ریه (نیاز به اکسیژن یا حمایت تنفسی برای بیش از  21روز از
تولد) ،سندرم نشت هوا شامل پنوموتوراکس (براساس افزایش نیاز
به اکسیژن و عکس ساده سینه) ،باز بودن مجرای شریانی (براساس
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تاکیکاردی ،سوفل قلبی ،نبض باند و تایید با اکوکاردیوگرافی)
تشخیص داده شده و ثبت گردید .دادههای بدست آمده از مطالعه
با روشهای آماری توصیفی و آزمون مقایسه میانگین برای
گروههای مستقل ( )Independent samples T testبرای متغیرهای
کمی و یا آزمون مجذور کای ( )Chi squareبرای متغیرهای کیفی
و در صورت نیاز از آزمون دقیق فیشر و با نرمافزار  SPSSنسخه
 20بررسی و تجزیه و تحلیل آماری شد .در این مطالعه مقدار p
کمتر از  1/12از لحاظ آماری معنیدار تلقی گردید.

یافتهها

در مطالعه حاضر 821 ،نوزاد بررسی شدند که  11مورد (21/3
 )%پسر و  21مورد ( 03/8درصد) دختر 812 ،مورد ( )%12حاصل
زایمان با سزارین و بقیه حاصل زایمان طبیعی بودند .سن حاملگی
آنها  21/02 ± 8/21هفته با میانه  21هفته بود .کمترین سن بارداری
 22هفته و بیشترین  01هفته بود .وزن هنگام تولد نوزادان ± 811
 8112گرم با میانه 8131گرم بود .کمترین وزن  221گرم و
بیشترین  8411گرم بود .در  814نوزاد ( )%1810کورتیکواستروئید
قبل از تولد به مادر تجویز شده بود .مشخصات نوزادان در دو
گروه در جدول  8نشان داده شده است .نوزادان دو گروه از نظر
نیاز به حمایت تنفسی و مدتی که هر کدام از روشهای حمایت
تنفسی دریافت کردند ارزیابی و مقایسه شدند که در جدول 2
نشان داده شده است .میزان نیاز به اکسیژن در زمانهای متفاوتی از
دریافت سورفاکتانت ارزیابی شد که در جدول  0آورده شده است.
تعداد دوزهای سورفکتانت استفاده شده در گروه سورفاکتانت،
 8/40 ± 1/28و در گروه سورفاکتانت  +بودزوناید8/81 ± 1/48 ،
دوز بود ( .)p=1/18در گروه سورفاکتانت  81مورد ( )%2212در
گروه سورفاکتانت  +بودزوناید  80نوزاد ( )%21/0مجرای شریانی
باز داشتند )p=1/22( ،که در گروه سورفاکتانت  80مورد ()%21/0
و در گروه سورفاکتانت  +بودزوناید  81مورد ( )% 82/2به درمان
با آنتاگونیستهای پروستاگالندین نیاز داشتند ( .)p=1/02در گروه
سورفاکتانت 01 ،نوزاد ( )%23/4و در گروه سورفاکتانت +
بودزوناید 24 ،نوزاد ( )%01/2دچار دیسپالزی برونکوپولمونری
شدند ( .)p=1/14خونریزی ریوی در  1نوزاد وجود داشت که 0
مورد از آنها در گروه سورفاکتانت  +بودزوناید بودند (.)p=1/02
سندرمهای نشت هوا (پنوموتوراکس یا پنومومدیاستن) در  4نوزاد
وجود داشت که  0مورد در گروه سورفکتانت بود (.)p=1/08
سپتیسمی در  28نوزاد ( )%02/1از گروه سورفاکتانت  +بودزوناید
و  22نوزاد ( )%0318از نوزادان گروه سورفاکتانت مشاهده شد،
( .)p=1/23در گروه سورفاکتانت 3 ،مورد ( )%84/8و در گروه
سورفاکتانت  +بودزوناید 2 ،مورد ( )%3/4فوت شدند (.)p=1/23
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جدول  :1مشخصات بیماران مطالعه در هر گروه
مشخصات
سن حاملگی ،هفته
وزن تولد ،گرم
نوع زایمان
سزارین ،تعداد ()%
نمره اپگار دقیقه 5
دریافت کورتیکوستروئید قبل از تولد تعداد ()%

گروه سورفاکتانت
21/42 ± 8/21
8113 ± 821
)1/20 )12

گروه سورفاکتانت+بودزوناید
21/21 ± 8/11
8122 ± 832
(22)18

p value
1/01
1/21
8

1/12 ± 1/28
(22)%12

1/21 ± 1/28
(43 )%12

1/21
1/82

جدول  :2تعداد روزهای نیاز به حمایت تنفسی در گروههای مورد مطالعه
گروه
مدت حمایت تنفسی
سورفاکتانت+بودزوناید
1/12 ± 8/01
تهویه مکانیکی ،روز
4/14 ± 0/22
فشار مثبت مداوم راه هوایی ،روز
4/81 ± 4/21
کانول بینی ،روز
20/02 ± 81/81
دریافت اکسیژن ،روز

گروه سورفاکتانت

کمترین

بیشترین

p value

2/12 ± 2/21
2/28 ± 0/10
1/18 ± 1/28
23/11 ± 83/23

1
1
1
1

02
28
01
01

1/112
1/14
1/118
1/14

جدول  :3غلظت اکسیژن مورد نیاز و فراوانی عوارض دردو گروه

غلظت اکسیژن دمی قبل از درمان
یک ساعت بعد از درمان
چهار ساعت بعد از درمان

بحث

گروه
سورفاکتانت+بودزوناید
20/21 ±22/10
02/21 ± 84/12
22/12 ± 1/22

در مطالعه حاضر مدت زمان کلی دریافت اکسیژن و سایر
حمایتهای تنفسی ،در نوزادانی که به همراه سورفاکتانت
بودزوناید دریافت کرده بودند به طور معنیداری کمتر از نوزادانی
بود که سورفاکتانت را به تنهایی دریافت کرده بودند .همسو با
مطالعه ما ،در مطالعهای که در سال  2181توسط کیو و همکاران
انجام شد مشاهده گردید که در گروه دریافت کننده بودوزوناید به
همراه سورفاکتانت در مقایسه با گروه دریافت کننده سورفاکتانت
به تنهایی ،میزان نیاز به اکسیژن در طول  21روز اول و همچنین
مدت دریافت اکسیژن به طور معنیداری کمتر است ( .)81در
مطالعه پان و همکارن در سال  2181روی  01نوزاد کم وزن زیر
 02هفته مبتال به سندرم دیسترس تنفسی ،شاخص گازهای خون
شریانی ،مدت تهویه مکانیکی ،طول مدت وابستگی به اکسیژن و
بروز  BPDو مرگ و میر در سن حاملگی  02هفته اصالح شده در
دو گروه درمانی مقایسه شد .میزان بروز  ،BPDمدت زمان تهویه
مکانیکی و وابستگی به اکسیژن در گروه سورفاکتانت بعالوه
بودوزوناید نسبت به گروه سورفاکتانت تنها ،کاهش معنیداری
داشت ( .)8در مطالعهای که در سال  2111توسط یه و همکاران
روی  882نوزاد با وزن زیر  8211گرم انجام شد ،در گروه مداخله
(سورفاکتانت به همراه بودوزوناید) به طور معنیداری میزان

گروه سورفاکتانت

p value

22/04 ± 28/80
01/14 ± 84/42
01/21 ± 1/31

1/11
1/00
1/18

عوارض و مرگ و میر کمتر از گروه کنترل (سورفاکتانت) گزارش
شد ( .)82در مطالعه حاضر ،دفعات نیاز به تکرار دوز سورفاکتانت،
میزان مرگ و میر ،سندرم نشت هوا ،سپتیسمی ،خونریزی ریوی،
باز بودن مجرای شریانی در بیماران درمان شده با سورفاکتانت به
همراه بودوزوناید کمتر از گروه سورفاکتانت بود .در موارد تجویز
داخل نای بودوزوناید ،این ماده توسط سلولهای ریه متابولیزه
نمیشود ،بلکه با اسیدهای چرب کونژوگه شده و تولید استر
میکند .این فرآیند کونژگاسیون کامال برگشتپذیر بوده و میتواند
در داخل سلول دوباره به بودوزوناید خالص تبدیل شده و عملکرد
خود را انجام دهد ( .)83یانگ در سال  2182تعداد  82نوزاد تازه
متولد شده و مبتال به  RDSرا صورت تصادفی در  2گروه قرار داد
(نوزادان تحت مطالعه مقدار  811 mg/kgاز سورفاکتانت همراه با
 0.25 mg/kgبودوزوناید و نوزادان گروه کنترل فقط mg/kg
 811از سورفاکتانت دریافت کردند) 24 .ساعت بعد نمونه خون از
نوزادن اخذ شد و مشاهده گردید سطح اکسیژن خون به شکل
معناداری در گروه درمان نسبت به گروه کنترل بهتر بود.
سایتوکینهای اینترلوکین  8بتا و فاکتور نکروز توموری ()TNF
کاهش معنیداری داشت .درجات آسیب ریوی در گروه درمان
نسبت به کنترل کمتر بود .به نظر میرسد ترکیب سورفاکتانت با
بودزوناید موجب افزایش تماس سورفاکتانت شده و اثرات
سینرژیکی ضدالتهابی و بهبود وضعیت ریه در  24ساعت بعد از

تاثیر بودوزوناید و سورفاکتانت در درمان سندرم دیسترس تنفسی و پیشگیری از دیسپالزی برونکوپولمونری

درمان دارد ( .)81در مطالعه ما ،بهطور معنیداری میزان  BPDدر
نوزادان که دریافت همزمان سورفاکتانت بودزوناید داشتند کمتر
بود .همسو با مطالعه ما ،در مطالعهای که در سال  2182توسط
ناکامورا و همکاران در زمینه بررسی استفاده زودهنگام استروئیدها
به صورت استنشاقی در نوزادان نارس انجام شد ،مشاهده شد که
استفاده از استروئیدهای استنشاقی میتواند منجر به کاهش شدت
 BPDدر مقایسه با گروه کنترل شود ( .)21با توجه به نتایج به
دست آمده در این مطالعه ،استفاده از ترکیب سورفاکتانت با
بودوزوناید در مقایسه با سورفاکتانت به تنهایی در درمان نوزادان
نارس با وزن هنگام تولد پایین و مبتال به سندرم دیسترس تنفسی
به طور معنیداری منجر به کاهش نیاز به حمایت تنفسی و
دیسپالزی برونکوپولمونر شده ولی در کاهش مرگ و میر یا
دفعات تجویز سورفاکتانت تاثیری نداشت.

نتیجهگیری

کاربرد بودزوناید به همراه سورفاکتانت داخل نای ،میتواند در
کاهش نیاز به تهویه مکانیکی و سایر روشهای حمایت تنفسی یا
ایجاد دیسپالزی برونکوپولمونری موثر باشد .قبل از توصیه به
مصرف روتین بودزوناید به همراه سورفاکتانت ،انجام مطالعات
دیگری با تعداد بیشتری از بیماران توصیه میشود.

قدردانی

مقاله حاضر ،حاصل پایاننامه دوره دستیاری فوق تخصصی به
شماره  23212است .از زحمات پرسنل بخش مراقبتهای ویژه
نوزادان بیمارستان الزهرا و خانواده محترم نوزادان بررسی شده که
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در انجام این تحقیق ما را یاری کردند و نیز از سرکار خانمها
مرضیه سامی ،زکیه سلیمی و حکیمه نامدار که در جمعآوری
اطالعات بیماران همکاری داشتند تشکر و قدردانی میکنیم.

مالحظات اخالقی

این مطالعه در کمیته اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی با
کد  IR.TBZMED.REC.1397.041تایید شده در مرکز ثبت
کارآزمایی ایران با شماره  IRCT20100512003915N20ثبت
گردیده است.
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