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 :سندرم زجر تنفسي

سندرم زجر تنفسی هنگامی اتفاق می افتد که به 

هر علتی نوزاد زود تر از موقع  مقرر مانند سقط 

س یا سزارینهای پیش از جنین یا زایمان زود ر

مورد مقرر متولد شود ، علت بروز این سندروم عدم 

وجود سورفاکتانت کافی در ریه می باشد که منجر 

  . به بروز حالت کالپس در ریه و هیپوکسی می شود

 

 : عالئم سندرم زجر تنفسي

هر چه زود تر به دنیا بیاید احتمال بروز این سندرم 

دارای ای پدس از تولدد   نیز بیشتر است که در ابتدد 

 تنفس طبیعی می باشند ولی بعدد از چندد سداعت   

 عالئم بالینی آشکار می شود و دچار دیسدپنه مدی  

تا کی کاردی ،تا . شود و با دهان باز نفس می کشد 

کی پنه ،نفس نفس زدن و سیانوزه شدن در بیمدار  

دیده می شود و در نهایت هایپوترم می شدوند و در  

صددای   Harsh، صددای  ی معاینه دستگاه تنفسد 

خشن که شبیه به اره کردن است و در اثر عبور هوا 

 Cracklesو صدای از مجاری تنگ بوجود می آید 

عبور هوا از مجداری کده در ان مدایع وجدود دارد     

  .شنیده می شود 

 

 :  درمان

استفاده از کورتونها مانند پردنیزولون به میدزان  -0

بده  میلی گرم به ازای هر کیلو گدرم وزن بدرن    2/2

صورت داخل وریدی و یا تزرید  دگزامتدازون بده    

 .میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن  22/1میزان 

میلی گدرم  12/1به میزان ( T)تزری  تیروکسین -2

داخدل   به ازای هرکیلو گرم وزن بددن بده صدورت   

 عضالنی 

بهترین درمان استفاده از چدادر اکسدی ن مدی     -9

 .باشد 

اسدتفاده  آنتی بیوتیک تراپی به صورت تزریقی  -4

از مدر ها مانند فروزماید معموالً توصیه نمی شدود  

را افدزایش مدی دهدد     PDAزیرا احتمدال وقدو    

 .همچنین تزری  سرم نیز توصیه نمی شود 

انات موجود در فارمهدا  به طور کلی و با توجه با امک

تنها راه درمان استفاده از کورتونها می باشد که در 

 . برخی موارد بسیار مفید می باشند 

  

 


