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دکتر اسماعیل نیا

درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزاداندر NIPPV,NCPAPمقایسه تاثیر دو روش تهویه مکانیکی غیر تهاجمی 

سندرم دیسترس تنفسی نوزادان یکی از شایعترین بیماریهاي نوزادان نارس بوده که منجر بـه بسـتري آنهـا در بخـش     

در حال حاضر اکثـر نئوناتولوژیسـتها تمایـل بـه اسـتفاده از روشـهاي غیـر        ) می گردد.NICUمراقبتهاي ویژه نوزادان(
تهاجمی تر و با عوارض کمتر براي درمان این سندرم دارند.در این مطالعه به مقایسـه دو روش درمـانی غیـر تهـاجمی     

پرداخته شده است.NCPAPو NIPPVحمایت تنفسی یعنی 

نـوزاد پـره   151صورت گرفته است.) و آینده نگرClinical trialو کارآزمایی بالینی (این مطالعه بصورت مداخله اي

در بیمارستان ولی عصر به دنیا 1392لغایت 1391هفته که از سال 34کمتر یا مساوي با GAبا RDSمچور مبتال به 

این نـوزادان پـس از دریافـت    نـد. بستري گردیده اند معیارهاي ورود به این مطالعه را داشـته ا NICUآمده و در بخش 

تحت NCPAPو NIPPVبطور راندوم در دو گروه INSUREو به روش earlyrescueصورت سورفاکتانت به 

،طول Extubation failureحمایت تهویه اي غیر تهاجمی قرار گرفته اند و پیامدهاي زودرس و دیر رس از جمله 

در آنها بررسی شده است.IVHرشی،آپنه و مدت بستري،میزان مرگ و میر،پرفوراسیون گوا
NCPAP73نوزاد و در گـروه  NIPPV78در این مطالعه بررسی گردیده اند.در گروه GA≤34Wنوزاد با 151

و میـزان آپگـار اولیـه و    Gestational ageنوزاد قرار گرفته اند.از نظر معیارهاي توپوگرافیک(قد،وزن و دور سـر)و  
ط مادر در هفته آخر بارداري هر دو گروه همسان بوده اند.میزان نیاز به انتوباسیون مجدد در گروه دریافت بتامتازون توس

NIPPV)6 با اختالف معنی داري با (%P:0.31 از گروهNCPAP)6/17   کمتر بوده است. طول مـدت بسـتري در (%

ــر از گــروه  NIPPV)5/13±92/23گــروه  ــی داري کمت ــه طــور معن ــوده 07/21±61/32(NCPAPروز) ب روز) ب

).P=0.002است(

مشــاهده شــد %)4(NCPAP(صــفر درصــد) و در گــروه NIPPV) در گــروه CLD)BPDدو مــورد عارضــه دیــررس 

)P=:0.035 ( و میزانCLD در گروهNCPAP)برابر).شایعترین عارضـه مشـاهده شـده در دو گـروه     1/2بیشتر بود
که همگی بـدون هـیچ مشـکلی برطـرف شـدند.هیچ مـوردي از       تروماتیزه شدن پوست اطراف بینی و مخاط بینی بود 

پرفوراسیون گوارشی در دو گروه مشاهده نشد.
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قرار گرفته اند،نیاز بـه  NIPPVتحت حمایت تنفسی غیرتهاجمی RDSبر اساس این مطالعه نوزادانی که جهت درمان 

نیـز در آنهـا کمتـر    CLDاند و عارضه انتوباسیون مجدد کمتري داشته و طول مدت کمتري در بیمارستان بستري بوده 
.مشاهده شده است 
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