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BPD/CLD:
Bronchopulmonary dysplasia (BPD) :

ناشی از اختالل در تکامل ریه و ( chronic lung disease)نوعی از بیماری مزمن ریه
آسیب های ریوی به دنبال آن در نوزاد نارس

Chronic lung disease:

مانند هیپوپالزی ریوی، فتق)برای توصیف نوزادان ترم با انواع بیماری های مزمن ریه 
ه که نیاز به حمایت تنفسی، از جمله اکسیژن مکمل دارند، استفاد( مادرزادی دیافراگم

.می شود

Bronchopulmonary dysplasia: Definition, pathogenesis, and clinical features UPDATED: 2021
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:Old/ New BPD

Old BPD = Classic BPD :

. شدنوع به مراتب شدیدتر و مخرب تر بیماری که در گذشته و در نوزادان رسیده تر دیده می

New BPD:

اتال، در بالینی،تزریق استروئید آنته ناتال و سورفکتانت پست ندر مراقبت های با پیشرفت 
 Newمشاهده شد و اصطالح BPDنارس، سیر بالینی بسیار مالیم تری از نوزادان بسیاری از 

BPD  پیشنهاد شد1990در دهه.

*ASSISTED Ventilation of the NEONATE: 2017
* Bronchopulmonary dysplasia: Definition, pathogenesis, and clinical features UPDATED: 2021
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:شیوع

BPD شایع ترین عارضه مزمن پره مچوریتی است

 آمار و شیوعBPDاوت بسته به کرایتریای مورد استفاده برای تشخیص،در مراکز مختلف متف
.است

GOLDSMITH’S ASSISTED VENTILATION OF THE NEONATE, SEVENTH EDITION. Elsevier, 2022
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:پاتوژنز

P.K. Rajiv, Dharmapuri Vidyasagar. Essentials of Neonatal Ventilation.ELSEVIER.2019
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:پاتوژنز

*Bronchopulmonary dysplasia: Definition, pathogenesis, and clinical features UPDATED: 2021

*GOLDSMITH’S ASSISTED VENTILATION OF THE NEONATE, SEVENTH EDITION. Elsevier, 2022

BPD  نارس استترمیم ریه در نوزادان بسیار / نشان دهنده تعامل پیچیده بین تاخیر در رشد ریه و میزان آسیب.
 ر رشد ریه منجر به توقف رشد یا تاخیر دمرحله ساکوالر ریوی قبل از زایمان در طول آسیب های گرفتن در معرض قرار

(  Old BPD)ریه پس از زایمان باعث آسیب ساختاری آسیب های حالی که در ( New BPD)بلوغ ریوی می شود 
.می شوند
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:کرایتریاها

 روزگی بعد از تولد28نیاز به اکسیژن مکمل یا حمایت تنفسی به هر شکل در

.  هفته متولد شده است32در نوزادی که با سن بارداری کمتر از PMAهفتگی 36یا 

+

 باشدرادیوگرافی تایید شده بیماری پارانشیمال پایدار ریه که با.

 فشار یا /و21%>با اکسیژن ( دیافراگممانند آپنه مرکزی یا فلج )نوزادانی که برای بیماری غیر تنفسی
.شندبابه بیماری ریه پارانشیمی نیز مبتال اینکه بطور همزمان ندارند مگر BPDمثبت درمان می شوند، 

* 2019  BPD Diagnosis based on prospective NICHD study. updated: 2021
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شدت بیماری
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Grading: 2001 NICHD consensus workshop

Gestational age

<32 weeks ≥32 weeks

Time point of assessment 36 weeks PMA or discharge to 
home, whichever comes first

>28 days but <56 days postnatal 
age or discharge to home, 
whichever comes first

Treatment With >21% Oxygen for at Least 28 Days PLUS

Mild BPD Breathing room air at 36 weeks 
PMA or discharge, whichever 
comes first

Breathing room air by 56 days 
postnatal age or discharge, 
whichever comes first

Moderate BPD Need for <30% oxygen at 36 
weeks PMA or discharge, 
whichever comes first

Need for <30% oxygen at 56 
days postnatal age or 
discharge, whichever comes first

Severe BPD Need for ≥30% oxygen and/or 
positive pressure (PPV or nCPAP) 
at 36 weeks PMA or discharge, 
whichever comes first

Need for ≥30% oxygen and/or 
positive pressure (PPV or nCPAP) 
at 56 days postnatal age or 
discharge, whichever comes first

Jobe AH, Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163:1723. Copyright © 2001 American Thoracic Society./ 
UPDATED: 2021
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2016 Revisions of NICHD criteria based on oxygen concentration

(2677 very preterm)

◊ III(A) Early death (between 14 days of postnatal age and 36 weeks) owing to persistent parenchymal lung 

disease and respiratory failure that cannot be attributable to other neonatal morbidities (eg, necrotizing 

enterocolitis, intraventricular hemorrhage, redirection of care, episodes of sepsis, etc).

Grades Invasive 

IPPV

nCPAP, NIPPV, 
or nasal 
cannula ≥3 
L/min

Nasal 

cannula flow 

of 1 to <3 

L/min

Nasal 

cannula flow 

of <1 L/min

Hood O2

I (mild)
– 21% 22 to 29% 22 to 70% 22 to 29%

II 

(moderate) 21% 22 to 29% ≥30% ≥70% ≥30%

III (severe)
>21% ≥30% – – –

III(A)◊

– – – – –

* HIGGINS RD, Jobe AH, Koso-Thomas M, et al. Bronchopulmonary Dysplasia: Executive Summary of a Workshop. J Pediatr 2018; 

197:300. Table used with the permission of Elsevier Inc./ UPDATED: 2021
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2019 Diagnosis based on prospective NICHD study 
(24,896 infants from 22 to 29 weeks)

Jensen EA, Dysart K, Gantz MG, et al. The Diagnosis of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Preterm Infants: An 
Evidence-based Approach. Am J Respir Crit Care Med; 2019 / UPDATED: 2021

Grades Invasive 

PPV nCPAP or 

NIPPV

Nasal 

cannula 

flow of >2 

L/min

Nasal 

cannula 

flow of <2 

L/min

I (mild) – – – ≥21%

II (moderate) – ≥21% ≥21% –

III (severe) ≥21% – – –
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Risk Factors for Bronchopulmonary Dysplasia:

 Prenatal risk factors:

- Intrauterine growth restriction 

- Lack of antenatal corticosteroids 

- Maternal chorioamnionitis, smoking, or preeclampsia 

- Genetic predisposition

 Risk factors at birth:

- Low gestational age) immature, underdeveloped airway-supporting structures, surfactant deficiency, decreased compliance, 
underdeveloped antioxidant mechanisms, and inadequate fluid clearance (

- Low birth weight 

- Male gender 

- Lower level of neonatal intensive care at birth hospital 

- Lower Apgar scores & Perinatal asphyxia

 Postnatal risk factors:

- Mechanical ventilation (volutrauma*)

- Supplemental oxygen ) the exact level or duration of exposure that is unsafe is not known(

- Patent ductus arteriosus

- Sepsis and systemic inflammatory response) Infants with candidemia had the highest risk of developing BPD (

- Gastroesophageal reflux

*ASSISTED Ventilation of the NEONATE: 2017



:سیر بالینی
مطالعه بر روی : )در بررسی نوزادان در دو هفتگی سه نوع سیر بالینی مشاهده می شود

(EPTنوزاد 1340

 ًبه ثابت نیاز اختالل عملکرد ریه وبطور مداوم درصد،40تقریباFiO2 تقریباً . دارند0.25باالی
.میشوندBPDدو سوم این بیماران دچار 

 ریه و افزایش تدریجی یا ناگهانی درصد بدتر شدن اختالل عملکرد 40حدودFiO2  به باالی
.میشوند BPDاز این بیماران دچار که تقریبا نیمی . دارندروزگی 14در سن 0.25

 ًکه به عنوان اختالل را نشان میدهند، یا حداقل ندارند درصد اختالل عملکرد ریه 20تقریبا
 BPDدرصد از این گروه دچار 17تنها . تعریف می شود0.25باالی  FiO2عدم نیاز ثابت به 

.میشوند

Laughon M et al, Patterns of respiratory disease during the first 2 postnatal weeks in extremely premature infants. Pediatrics. 2009

Dr.kashaki



:رادیوگرافی
haziness -منتشر و یک نمایcoarseا ی/در بافت انترسیس که نشانه آتلکتازی، التهاب و

.ادم ریوی است

.استکاهش یافته ریه نرمال یا حجم -

به Air trappingنواحی همراه با با تکامل بیشتر بیماری، ممکن است نواحی آتلکتازی -
.دیده شودهوایی ناشی از ترشحات دنبال انسداد راه های 
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:سیر بالینی

 اکثر نوزادان مبتال بهBPD به تدریج در طی دو تا چهار ماه اول بهبود می یابند  .

 شند و مبتال به بیماری شدید ممکن است یک دوره طوالنی تهویه مکانیکی داشته باافراد
.مبتال شوندکورپولمونل و باالی ریوی ممکن است به فشار خون 

*Bronchopulmonary dysplasia: Definition, pathogenesis, and clinical features UPDATED: 2021
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:درمان

ب بافت ریوی، به حداقل رساندن آسیارتقاء رشد ریه ، جهت تسریع تکامل و ترمیم :هدف-
ریوی عوارض حادمدیریت و تشخیص و گازی بهبود تبادل بیشتر، بهینه سازی عملکرد ریه و

.  است

اشباع هدف یعنی SpO2متفاوت است و در جهت حفظ  BPDبر اساس شدت : مداخالت-
در عین حال به حداقل رساندن آسیب بیشتر ریه درصد، 95تا 90بین پالس اکسیمتری 

.است

-*Bronchopulmonary dysplasia: Management UPDATED: , 2021
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:اقدامات

وجود ندارد BPدر حال حاضر، هیچ درمان یا پیشگیری قطعی برای 

: شامل BPDارائه شده برای همه بیماران با کلی اقدامات ●

رشد برای تقویت ( گرم بر کیلوگرم در روز 4تا 3.5در روز و دریافت پروتئین بر کیلوگرم کیلو کالری 150)کافیتغذیه -

.(کافی نیستتثبیت شده  BPDنوزادان با در مایعات اثبات مفید بودن محدودیت داده ها برای ()؟)متوسط مایعاتمحدودیت -

(140 to 150 mL/kg/day110و در موارد شدید حتی در حد to 120 mL/kg/day )

هستند و یا در که با وجود محدودیت متوسط مایع، وابسته به ونتیالتور یا وابسته بهمی شود بیمارانی پیشنهاد برای دیورتیک ها از استفاده ●
.حاد ریوی decompensationاپیزودهای 

درصد 50یا نیاز به اکسیژن بیش از /وونتیالتور بوده همچنان وابسته به شدیدتثبیت شده که  BPDنوزاد مبتال به برای کورتیکواستروئیدها●
.میشود دارند،پیشنهاد 

راه شدید reactivityریوی به دلیل حاد decompensationدوره های توصیه نمی شود و فقط برای برونکودیالتورها استفاده روتین از ●
.هوایی کاربرد دارد

:ونتیالسیون مکانیکی● 

-low tidal volumes (4 to 6 mL/kg)

-prolonged inspiratory time, 0.4 to 0.5 seconds

-PEEP 5 to 7 cm H2O or higher in infants with bronchomalacia

-permissive hypercapnia

Bronchopulmonary dysplasia: Management UPDATED: , 2021
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Corticosteroids:

استروئید سیستمیک:

میک سیستمدت، مصرف روتین استروئیدهای نامطلوب کوتاه مدت و بلند با توجه به اثرات -
. توصیه نمیشود( EPT)نارس برای همه نوزادان بسیار  BPDاز جلوگیریپس از تولد برای 

سه تا چهار هفته پس از با سن  EPTدر نوزادان تجویز کورتیکواستروئیدهای سیستمیک -
درصد 50یا نیاز به مکمل اکسیژن بیش از / و می مانند تولد که وابسته به ونتیالتور باقی 

.می شودپیشنهاد ، (تثبیت شدهBPD)دارند

(mg / kg 0.89= نهاییدوز )دگزامتازون داخل وریدی تجویز : DARTپروتکل -

،ساعت به مدت سه روز، سپس12هر / دوزمیلی گرم بر کیلوگرم در هر 0.075-

،ساعت به مدت سه روز، سپس12هر/ میلی گرم بر کیلوگرم در هر دوز 0.05-

،ساعت به مدت دو روز، سپس12هر / دوزمیلی گرم بر کیلوگرم در هر 0.025-

-mg / kg 0.01  ساعت به مدت دو روز، سپس قطع شود12هر / دوزدر هر

استروئید استنشاقی

 ساعت اول تولد4تجویز داخل تراشه استروئید همزمان با سورفاکتانت در

Dr.kashaki
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:عوارض استروئید سیستمیک

عوارض کوتاه مدت:

-Hyperglycemia

-Hypertension

-Gastrointestinal bleeding

-Gastrointestinal perforation

-Infection

-Hypertrophic cardiomyopathy

عارضه طوالنی مدت:

-Neurodevelopmental impairment/ CP

Dr.kashaki
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:مانیتورینگ

 هفتگی  و دور سر قد و اندازه گیری در هفته تا سه بار بیماران بستری دو توزین

 گیریتغذیه شامل اندازه پایشBUN  ، فسفاتازکلسیم، فسفر و آلکالین  .

 هستندهای سرم در نوزادانی که تحت درمان با دیورتیک کنترل الکترولیت.

 در اپیزودهای و رادیوگرافی قفسه سینه بررسی گازهای خونیdecompensation

.تنفسی

اندازه گیری هفتگی فشار خون برای تشخیص فشار خون سیستمیک.

 خطر هیپرتانسیون پولمونرمعرض نوزادان در برای اکوکاردیوگرافی.

 رشد و تکامل عصبیغربالگری.

Bronchopulmonary dysplasia: Management UPDATED: , 2021
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:پیشگیری و درمان

: درمانها را در دو گروه بررسی میکنیم

 مواردی که اثربخشی آنها اثبات شده(در کاهش نرخBPD آنیا میزان مرگ و میر ناشی از)

درمانهایی که علیرغم وجود شواهد متناقض، محدود یا بدون شواهدی از اثربخشی و ایمنی،

.به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند

ا درمانهای نوظهوری هم پیشنهاد شده که نیاز به بررسی بیشتر در زمینه اثربخشی آنه
و داروهای جدید برای -cell Stem ،)1like Insulin factor growth (IGF: هست، مانند

.درمان هیپرتانسیون ریوی مانند بوسنتان و ماسیتنتان

-Amir M. Zayegh, Peter G. Davis. BPD treatments: The never-ending smorgasbord.Seminars in Fetal and Neonatal Medicine.2021 

Elsevier
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:شدهدرمان هایی که اثربخشی آنها اثبات 

Exogenous surfactant   :

BPDکاهش مرگ و میر، سندرم های نشت هوا و -

اثبات نشده استBPDفواید در استفاده تاخیری برای درمان -

Caffeine:

BPDخطر تهویه مکانیکی ،کاهش مدت زمان ریه با کاهش آسیب و التهاب کاهش -

در بهبود تکامل عصبیدراز مدت فواید -

افزایش عوارض جانبی قابل توجه بدون -

Volume targeted ventilation :

-small tidal volume ventilationجهت جلوگیری از ولوتروما

Oxygen saturation targeting :

BPDجهت کاهش مرگ و میر بدون افزایش ریسک % 91-95-

 تهاجمیتهویه غیر:

Corticosteroids:

.  متفاوت استتجویز و خطرات استروئید پس از زایمان بر اساس زمان، نوع و روش اثربخشی -

را  BPDآسیب مزمن ریوی قرار دارند، خطر نوزادانی که در معرض در ( دوز کم، دوره کوتاه مدت)استروئیدها استفاده از -
.عصبی کاهش می دهدتکامل بدون آسیب طوالنی مدت به 

Dr.kashaki



:اثر بخشیمحدوددرمان هایی با شواهد متناقض یا 

High frequency ventilation:

CVمقایسه با در  HFOVاز استفاده زودرس با  BPDدر ریسک اندک کاهش -

.متناقض است( IVH) جانبیکارآزمایی ها با توجه به اثربخشی و عوارض بین نتایج اما -

محدودیت مایعات و دیورتیک ها:

نیستتثبیت شده کافی  BPDها برای اثبات مفید بودن محدودیت مایعات در نوزادان با داده -

.با استفاده طوالنی مدت این داروها وجود نداردoutcomeو بهبود  BPDبر کاهش ها، شواهدی مبنی از دیورتیک استفاده شواهد متناقض از فواید کوتاه مدت علیرغم -

 درمانPDA:

همراه باشد اثبات نشده BPDدر outcomeبا بهبود PDAرا به دنبال دارد ولی اینکه درمان BPDبا اینکه نفس بیماری، -

(Hemodynamically significant PDA)درمان فقط در موارد اختالل همودینامیک توصیه میشود -
Vitamin A supplementation:

(خصوصا نوزادان نارس، درجاتی از کمبود دارند) ضروری برای رشد نرمال ریه-

و مرگ BPDاندک در خطر کاهش -

.عضالنی مکرر آزار دهنده استتزریق -

Inhaled nitric oxide:

ندارد BPDداری بر مرگ یا تاثیرمعنی آماری از نظر  -

Bronchodilators:

new BPDقابل توجه است نه در old BPD‘آسیب مجاری هوایی در -

.توصیه می شودشدید  BPDبا در نوزادان bronchoconstrictionبرای اپیزودهای حاد -

Anti-reflux medications:

.نداده اندنشان  BPDدر کاهش مطالعات هیچ فایده ای -

دیگرآسیب به سیستم های افزایش ریسک -

Dr.kashaki



ACUTE EXACERBATIONS:

 کاهش باSpO2  می شودمشخص اکسیمتری درپالس.

علل:

عفونت -

-Acute severe airway reactivity 

سندرمهای نشت هوا-

ادم ریوی،-

جابجایی لوله تراشه در بیماران وابسته به ونتیالتور-

دار شدن تراکئوبرونکوماالسیعالمت -

فزایش آنتی بیوتیک تراپی، برونکودیالتورها، دیورتیک، ا) بسته به عامل زمینه ای : درمان
PEEPاستروئید و ،)...

Bronchopulmonary dysplasia: Management UPDATED: , 2021
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