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لت اصلی مرگ در دوره نوزادی است وعمدتا در نوزادان نارس بعد از ع
آغاز تنفس رخ میدهد و با نارسایی سورفاکتانت ریوی همراه است

:پاتوژنز
.این سندرم اساسا بیماری شیرخواران زودرس است

ناتوانی ریه نابالغ در ساخت سورفاکتانت کافی: نقص اساسی
با اولین . ساخته میشود2توسط پنوموسیت های نوع : سورفاکتانت

کشش سطحی را .تنفس  نوزاد سریعا سطح آلویولها را میپوشاند
.کاهش میدهد

تالش دمی .آلویولها تمایل به کالپس دارند: در ریه آسیب دیده
.آتلکتازی ژنرالیزه ایجاد میشود.بیشتری در هر تنفس الزم است
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لیپید بوده و اغلب از فسفاتیدیل کولین اشباع % 90لیپو پروتئینی حاوی 
تشکیل شده ( لسیتین)

تحریک تشکیل لیپیدها و پروتئینهای سورفاکتانت توسط هورمونهای 
کورتیکواستروئید و تیروکسین صورت میگیرد 

:تنظیم ساخت سورفاکتانت توسط هورمونها

تحریک تشکیل لیپیدها وپروتیین های سورفاکتانت توسط 
کورتیکواستروییدها

هر بیماری که باعث افزایش آزادساری کورتیکواستروییدها شود 
خطر ایجاد سندرم را کاهش میدهد

زایمان ساخت سورفاکتانت را افزایش میدهد پس سزارین قبل 
.از شروع  وضع حمل احتمال بروز سندرم را باال میبرد

تجزیه و تحلیل فسفولیپیدهای مایع آمنیوتیک میزان 
.سورفاکتانت موجود در سطح آلویولها را مشخص میکند

زادان استفاده پروفیالکتیک از سورفاکتانت برونزاد برای نو
.به شدت نارس بسیار سودمند است

.نوزادان مبتال نیازمند اکسیژن میباشند

5 6

7 8



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

3/27/2020

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 3

:ریسک فاکتورها 
نارسی نوزاد

سزارین
جنس مذکر

.آسیب سر نوزاد هنگام زایمان                             
مصرف داروهای آرام بخش توسط مادر

(   انسولین زیاد مانع ساخت سورفکتانت میشود)دیابت مادر 
آسپیراسیون خون یا مایع آمنیوتیک

هایپوکسی داخل رحمی  به علت پیچیدن بند ناف دور گردن 
جنین

عالئم بالینی

رادیوگرافی قفسه سینه 
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سیانوز▪
گرانتینگ▪
استریدور▪
لرزش پره های بینی▪
رتراکسیون بین دنده ای و زیر دنده ای▪
تاکی پنه▪

( با تجویز کورتون)القا بلوغ ریه در جنین در معرض خطر

به تاخیر انداختن زایمان جهت بلوغ ریه

عارضه 2غلظت باالی اکسیژن تجویز شده با 
:همراه است 

فیبروپالزی خلف عدسی یا رتینوپاتی نوزادان نارس

ریوی_دیسپالزی برونشی
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:پاتوژنز رتینوپاتی نوزادان 

کاهش بروزعامل رشد پیش رگزایی : مرحله هایپراکسیک  درمان سندرم 
.اندوتلیالی عروق باعث آپوپتوز سلول های اندوتلیال میشود

کاهش دوباره ی سطح عامل رشد پیش : مرحله  نیووسکوالریزاسیون 
رگزایی بعد از بازگشت به تهویه در هوای نسبتا هایپوکسیک اتاق و در 

نتیجه تزاید عروق شبکیه 

:ریوی_پاتوژنز دیسپالزی برونشی
.کاهش تعداد دیواره های آلویوالر و ساختار دیسمورفیک  مویرگی

ین هایپرکسمی ، هایپرونتیالسیون ، زودرسی ، سایتوک: فاکتورهای مرتبط 
(اثرتقویتی  برای ایجاد آسیب)التهابی ، تکامل نادرست وسکوالر

:امروزه هر دو عارضه به علت 
.استفاده های محتاطانه تر از روش های تهویه

.درمان با گلوکوکورتیکوییدها از قبل از تولد
درمان پروفیالکتیک با سورفاکتانت ، به صورت قابل توجهی نامعمول تر

.شده اند

نوزادان بهبود یافته در معرض خطر ابتال به این عوارض مرتبط با 
:تولد پیش ازموعد میباشند

باز ماندن مجرای شریانی
خون ریزی داخل بطنی 

انتروکولیت نکروزان

:الگوی ریخت شناسی سندرم زجر تنفسی 
وجود غشای هیالینی شامل سلول های نکروتیک اپیتلیالی و پروتیین های 

پالسمایی که مجاری هوایی را پوشانده است
ریه در شیرخواران مبتال اندازه ای طبیعی دارد ولی سنگین بی هوا 

.ارغوانی رنگ همراه با لکه میباشد.است
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