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SUMMARY: Sarýcý SÜ, Yurdakök M, Naçar N, Korkmaz A, Yiðit Þ, Tekinalp G.
(Department of Pediatrics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara,
Turkey). Comparison of the clinical efficacies of two different natural surfactant
preparations in neonatal respiratory distress syndrome. Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 161-166.
We aimed in this study to share our experience about the use of two natural
surfactant preparations marketed in Turkey and to compare the clinical efficacies
of these preparations. Premature newborns born between May 1998 and April
2002 with the diagnosis of respiratory distress syndrome and treated with either
of the two natural surfactant preparations (Survanta® or Alveofact®) were
included, and their charts were reviewed retrospectively with regard to
demographic, laboratory and prognostic data. Data of the 68 and 54 newborns
in the Survanta® and Alveofact® groups, respectively, were compared. Total
surfactant dose, treatment failure and duration of mechanical ventilation were
significantly higher in the Alveofact® group. Mean airway pressure and
fractionated oxygen concentrations recorded during ventilatory treatment after
surfactant administration at 1st, 12th, 24th, 36th and 48th hours were
significantly still higher in the Alveofact® group. When the two groups were
compared with respect to short-term prognostic criteria, the incidences of
hemodynamically significant patent ductus arteriosus requiring treatment and
of chronic lung disease were significantly higher in the Alveofact® group. In
the light of these data further prospective studies investigating Alveofact® with
higher dosages should be conducted.
Key words: newborn, respiratory distress syndrome, surfactant treatment.
ÖZET: Bu çalýþmada ülkemizde ticari pazarlamasý yapýlmýþ iki doðal surfaktan
preparatýnýn yenidoðan respiratuvar distres sendromunda (RDS) kullanýmý ile
ilgili verilerimizin ve deneyimlerimizin aktarýlmasý ve bu preparatlarýn klinik
etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Mayýs 1998 ile Nisan 2002
tarihleri arasýnda RDS tanýsýyla izlenip iki farklý surfaktan preparatýndan
herhangi biri ile (Survanta ® veya Alveofact ® ) tedavi edilen prematüre
yenidoðanlarýn dosya kayýtlarý retrospektif olarak incelenerek demografik,
laboratuvar ve prognostik veriler kaydedildi. Çalýþmada Survanta® grubunda
68, Alveofact® grubunda 54 prematüre bebeðin verileri karþýlaþtýrýldý. Toplam
surfaktan dozu, tedavi baþarýsýzlýðý ve toplam mekanik ventilasyon süresi
Alveofact® grubunda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýklar oluþturacak þekilde
daha yüksek olarak bulundu. Surfaktan uygulamasý sonrasý ventilasyon tedavisi
süresince kaydedilen ortalama hava yolu basýncý (MAP) ve fraksiyone oksijen
(FiO2) deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda iki grup arasýnda birinci, 12., 24., 36., ve
48. saat deðerleri arasýnda Alveofact® grubunda daha yüksek olmak üzere
istatistiksel olarak anlamlý farklýlýklar olduðu görüldü. Çalýþma gruplarý kýsa
vadeli prognostik kriterler açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda hemodinamik olarak
anlamlý ve tedavi gerektiren patent duktus arteriyozus ile kronik akciðer
hastalýðýnýn Alveofact® grubunda istatistiksel olarak anlamlý derecede daha fazla
görüldüðü saptandý. Bu veriler ýþýðýnda Alveofact®ýn daha yüksek doz ve
sýklýklarda kullanýlarak denendiði yeni protokolleri içeren prospektif çalýþmalara
ihtiyaç olduðu sonucuna varýldý.
Anahtar kelimeler: yenidoðan, respiratuvar distres sendromu, surfaktan tedavisi.
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Hyalen membran hastalýðý olarak da isimlendirilen yenidoðanýn respiratuvar distres
sendromu (RDS), akciðerlerde endojen surfaktanýn eksikliðine baðlý olarak doðumda ortaya
çýkan pulmoner matürasyon problemidir 1 .
Surfaktan, alveol yüzeyinde hava ile temasýn
olduðu alanda yüzey gerilimini azaltýr ve böylece
alveollerin ekspirasyonda kollabe olmasýný önler.
RDS sýklýðý gebelik haftasý ile ters orantýlýdýr.
RDS için diðer risk faktörleri erkek cinsiyet,
sezaryenle doðum, ikinci ikiz eþi olarak doðum,
aile öyküsünün olmasý ve annede diyabetes
mellitus varlýðýdýr2. RDS tedavisinde mekanik
ventilasyon ve oksijen desteði yaný sýra ekzojen
surfaktan tedavisi de uygulanýr. Surfaktan
uygulamasý ile oksijenizasyon ve gaz deðiþiminde düzelme saðlanýr, kronik akciðer
hastalýðý ile pulmoner hava kaçaðý gibi RDSnin
kendisi ve mekanik ventilasyonla ilgili komplikasyonlarda azalma saðlanýr.
Surfaktanýn ilk olarak Fujiwara ve arkadaþlarý3
tarafýndan kullanýlmasýndan bu yana çeþitli
doðal, yapay ve yarý-yapay surfaktan preparatlarý
RDS tedavisinde yaygýn olarak kullanýlmýþ;
neonatal mortalite ve morbiditede anlamlý
azalma saðlanmýþtýr. Doðal insan akciðer
surfaktanýnda %80-85 oranýnda fosfolipidler
(büyük oranda dipalmitoilfosfatidilkolin), %1012 oranýnda nötral lipidler ve %5-8 oranýnda
surfaktan proteinleri (apoproteinler) bulunur.
Amerika Birleþik Devletleri ve Avrupa
ülkelerinde ticari kullanýmda olan surfaktan
preparatlarý yapay ve doðal hayvan kökenli
olanlardýr. Yapay preparatlar, dipalmitoilfosfatidilkolin ve ansatüre fosfatidilkolin içeren
Artificial Lung Expanding Compound
(ALEC®) ve dipalmitoilfosfatidilkolin, hekzadekanol ve tiloksapol içeren Colfosceril
Palmitate (Exosurf Neonatal ®)dýr. Yapay
surfaktan preparatlarýnda apoprotein yoktur.
Doðal hayvan kökenli surfaktan preparatlarý,
fosfolipidleri ve surfaktan proteinlerinden B ve
Cyi içerir. Bunlardan Surfactant TA (Surfacten®)
ve Beractant (Sur vanta ® ), sýðýr akciðer
dokusundan lipid ekstraksiyon yöntemiyle,
Bovactant (Alveofact®) ve Calf Lung Surfactant
Extract (CLSE; Infasurf ® ) sýðýr akciðer
lavajýndan lipid ekstraksiyon yöntemiyle ve
Porcine-derived Lung Surfactant (PLS;
Curosurf®) domuz akciðer dokusu lipid ekstresinden kromatografi yöntemiyle elde edilir.
Uluslararasý literatürde doðal ve yapay surfaktan
preparatlarýný farklý yönleriyle karþýlaþtýran pek
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çok çalýþma4-15 bulunmasýna raðmen ülkemizde
bugüne kadar kullaným lisansý almýþ ve kullanýlmýþ sadece iki surfaktan preparatýnýn
karþýlaþtýrýlmasýyla ilgili veri henüz yayýnlanmamýþtýr.
Bu çalýþmada ülkemizde ticari pazarlamasý
yapýlmýþ iki doðal surfaktan preparatýnýn
yenidoðanlarda RDS tedavisinde kullanýmý ile
ilgili verilerimizin ve deneyimlerimizin
aktarýlmasý ve bu preparatlarýn klinik etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Materyal ve Metot
Bu çalýþma Mayýs 1998 ile Nisan 2002 tarihleri
arasýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
Neonatoloji Ünitesinde RDS tanýsýyla izlenip iki
farklý surfaktan preparatýndan herhangi birisi ile
(Survanta®, Ross Products Division, Abbott
Laboratories, Columbus, OH, USA veya
Alveofact ® , Boehringer Ingelheim GmbH,
Germany) tedavi edilen prematüre yenidoðanlarýn dosya kayýtlarýnýn retrospektif olarak
incelenmesiyle gerçekleþtirildi.
Konjenital malformasyonu veya anomalisi,
þüpheli veya kesin enfeksiyonu, erken baþlangýçlý sepsisi, pulmoner hipoplazisi veya
diyafragma hernisi olan hastalar çalýþma dýþýnda
tutuldu.
Doðum odasýnda resüsitasyon gereken bebeklere resüsitasyon uygulandýktan ve tüm bebekler
yenidoðan ünitesine nakledilip termal olarak
stabilize edildikten sonra mekanik ventilasyon
desteði, umbilikal (arter/ven) kateterizasyon,
parenteral sývý ve beslenme, radyolojik ve
laboratuvar incelemeleri (akciðer grafisi, kan
gazlarý-pH, kan þekeri, hematokrit) açýsýndan
gerekli giriþimler yapýldý.
Bebeklere RDS tanýsý klinik belirtilere (takipne,
siyanoz, inleme ve interkostal retraksiyonlar) ve
radyolojik bulgulara (retikülogranüler görünüm,
akciðer havalanmasý ve kompliansýnda yetersizlik ve hava bronkogramlarý) göre kondu16-18.
RDS tanýsý konan hastalarda fraksiyone oksijen
(FiO2) ihtiyacý 0.4 ve üzerinde ve arteriyoalveolar oksijen basýnç (a/A PO2) oraný 0.2nin
altýnda ise surfaktan tedavisi endikasyonu
kondu ve ülkemizdeki iki surfaktan preparatýndan birisi 100 mg fosfolipid/kg
(Alveofact® için 2.4 ml/kg, Survanta® için 4 ml/
kg) dozunda uygulandý. Uygulama bolus
tarzýnda olup endotrakeal tüp uzunluðunda
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kýsaltýlmýþ bir beslenme sondasý ile endotrakeal
yoldan, uygulama yöntem ve pozisyonlarý üretici
firmalarýn önerileri doðrultusunda gerçekleþtirildi. Kan gazý kontrolleri 30 dakika, 2, 6,
12, 24, 36 ve 48 saat sonra ve klinik duruma
göre gerek görüldüðünde yapýlmdý. Radyolojik
olarak akciðer grafisi surfaktan uygulamasýndan
bir ve altý saat sonra deðerlendirildi. Surfaktan
uygulamasýndan sonra hastalara mümkünse en
az dört saat süreyle endotrakeal aspirasyon
uygulanmadý.
Surfaktan uygulamasýndan bir saat sonra
parsiyel oksijen basýncýnda (PaO2) en az %10
artýþ, FiO2de ve ortalama hava yolu basýncýnda
(MAP) en az %10 azalma olmamasý veya
surfaktan sonrasý akciðer grafisinde tedavi
öncesi grafiye göre hiç düzelme olmamasý
tedavi baþarýsýzlýðý olarak deðerlendirildi ve
gerektiði takdirde ikinci veya daha sonraki
doz(lar) diðer (ticari) surfaktan preparatý ile
uygulandý. Ýlk surfaktan dozundan en az altý saat
sonra PaO2sini 50 mmHg üzerinde tutmak için
gerekli FiO2 0.3 ve üzerinde ise ve radyolojik
olarak RDSna ait bulgular devam ediyorsa19
tekrar (ikinci veya daha fazla) doz uygulamasý
yapýldý ve tekrar uygulamalarýn toplam sayýsýnda
bir kýsýtlama yapýlmadý.
Tedavi edilen tüm yenidoðanlara ait demografik
(doðum aðýrlýðý, gebelik haftasý, cinsiyet, çoðul
doðum, doðum þekli, antenatal steroid uygulamasý, birinci ve beþinci dakika Apgar skorlarý,
ilk surfaktan dozu uygulama yaþý, toplam
surfaktan (doz) sayýsý, surfaktan tedavi baþarýsýzlýðý ve toplam mekanik ventilasyon süresi),
laboratuvar (surfaktan tedavisi öncesi pH, PaO2,
parsiyel karbondioksit basýncý (PaCO2), MAP,
FiO2 ve a/A PO2 deðerleri ve tedavinin ilk 48
saati süresinceki MAP ve FiO2 deðerleri) ve
prognostik [pnömotoraks/pulmoner interstisiyel amfizem, patent duktus arteriyozus
(PDA), nekrotizan enterokolit (NEK), ilk 28
gün içinde þüpheli veya mikrobiyolojik olarak
kanýtlanmýþ sepsis (ataðý), postnatal 28. günde
oksijen ihtiyacýnýn devam etmesiyle tanýmlanan
kronik akciðer hastalýðý, evre III/IV intraventriküler kanama, evre III ve üzeri prematüre
retinopatisi ve postnatal 28. günde saðkalým
oranlarý] veriler kaydedildi.
Ýki surfaktan grubuna ait verilerin istatistiksel
analizinde nümerik deðerli parametreler için
baðýmsýz gruplar için t testi, nominal deðerli
parametreler için khi-kare ve Fisher testleri
uygulandý.
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Bulgular
Çalýþmada Survanta® grubunda 68, Alveofact®
grubunda 54 prematüre bebeðin verileri
karþýlaþtýrýldý. Ýki surfaktan grubuna ait demografik
ve laboratuvar özellikler karþýlaþtýrýldýðýnda
çalýþma öncesi özellikler açýsýndan gruplar
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýklar
bulunmadý. Toplam surfaktan dozu, tedavi
baþarýsýzlýðý ve toplam mekanik ventilasyon
süresi Alveofact® grubunda istatistiksel olarak
anlamlý farklýlýklar oluþturacak þekilde daha
yüksek olarak bulundu (Tablo I).
Surfaktan uygulamasý sonrasý ventilasyon
tedavisi süresince kaydedilen MAP ve FiO2
deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda iki grup arasýnda
birinci, 12., 24., 36., ve 48. saat deðerleri
arasýnda Alveofact® grubunda daha yüksek
olmak üzere istatistiksel olarak anlamlý
farklýlýklar olduðu görüldü (Þekil 1 ve 2).
Çalýþma gruplarý kýsa vadeli prognostik kriterler
açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda hemodinamik
olarak anlamlý ve tedavi gerektiren PDA ile
kronik akciðer hastalýðýnýn Alveofact® grubunda
istatistiksel olarak anlamlý derecede daha fazla
görüldüðü, 28. gündeki mortalite dahil olmak
üzere diðer kriterler açýsýndan farklýlýk bulunmadýðý saptandý (Tablo II).
Tartýþma
Surfaktanýn yenidoðan ünitelerinde RDSyi
tedavi etmek için yaygýn olarak kullanýma
girmesinden sonra yapýlan ilk çalýþmalar
öncelikle doðal ve yapay surfaktan preparatlarýný
karþýlaþtýrmaya yönelik olmuþtur. Bu ilk
çalýþmalarýn çoðu, yapay Colfosceril Palmitate
(Exosurf Neonatal ® ) ile doðal Beractant
(Survanta®)ý ve daha az sayýda çalýþma da
Colfosceril Palmitate (Exosurf Neonatal®) ile
doðal Calf Lung Surfactant Extract (CLSE;
Infasurf®)ý etkinlik yönünden karþýlaþtýrmýþtýr.
Bu ilk çalýþmalarýn sonuçlarýnýn deðerlendirildiði
ve 1996da yayýnlanan iki metaanalizde doðal
surfaktanlarýn, yapay surfaktanlar ile hem
profilaktik hem de tedavi amaçlý kullaným
açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda daha etkili olduðu,
en az üç gün süreyle ventilatör ayarlarýnda daha
hýzlý azaltma yapýlmasýna olanak saðladýðý ve
mortalite ile bronkopulmoner displazi sýklýðýnda
azalma gerçekleþtirdiði bildirilmiþtir20,21. Doðal
ve yapay surfaktanlarý daha yakýn dönemde
karþýlaþtýran çalýþmalarda da doðal surfaktanlar
daha etkili ve ucuz bulunmuþtur4-7. Nitekim
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Tablo I. Çalýþma gruplarýna ait çalýþma öncesi demografik ve laboratuvar özellikler
Survanta®
(n=68)

Alveofact®
(n=54)

p deðeri

1240 ± 315
29.4 ± 2.1
36/32
7
54/14
33
6 ± 2
8 ± 3

1280 ± 230
29.9 ± 2.2
30/24
9
44/10
24
6 ± 2
7 ± 3

0.329
0.203
0.773
0.303
0.775
0.653
1
0.069

7.3
56.2
45.4
10.8
0.8
0.12
2.8
1.4

7.29 ± 0.11
54.5 ± 16.7
48.6 ± 12.6
10.7 ± 2.6
0.84 ± 0.2
0.13 ± 0.06
2.9 ± 1.2
2.8 ± 0.8
8 (14.8)
8.9 ± 2.1

0.636
0.547
0.129
0.840
0.274
0.317
0.633
<0.001
<0.001
<0.001

Özellik

Doðum aðýrlýðý (gr)*
Gebelik yaþý (hafta)*
Cinsiyet (erkek/kýz)
Çoðul doðum (n)
Doðum þekli (sezaryen/normal)
Antenatal steroid uygulamasý (n)
Apgar skoru (1. dk)*
Apgar skoru (5. dk)*
Tedavi öncesi*
pH
PaO2
PaCO2
MAP
FiO2
a/A PO2
Ýlk surfaktan uygulama yaþý (saat)*
Toplam surfaktan dozu (uygulama sýklýðý)*
Surfaktan tedavi baþarýsýzlýðý (n) (%)
Toplam mekanik ventilasyon süresi (gün)*

±
±
±
±
±
±
±
±

6.6 ±

0.12
14.4
10.5
2.8
0.2
0.05
1.1
0.6
2.3

16

1 ,2

S urvanta

14

A lveofac t

Fraks iyone oks ijen (FiO2)

Ortalam a havayolu bas ıncı (MAP)

*Ortalama ± standart sapma olarak verilmiþtir.

12
10
8
*

6

*

4

*

2
-12

Önc es
0i 1

12

*

*

24

36

S urvanta
A lveofac t

0 ,8

*

*

0 ,6

*

*

*

0 ,4
0 ,2
0

*

48

*

1

60

-1 2

*p<0.05

0i 1
Önc es

12

24

36

48

60

Zam an (s aat)

Zam an (saat)

*p<0.05

Þekil 1. Çalýþma gruplarýnýn ilk 48 saatlik mekanik
ventilasyon süresince MAP deðerleri.

Þekil 2. Çalýþma gruplarýnýn ilk 48 saatlik mekanik
ventilasyon süresince FiO2 deðerleri.

1975-2000 yýllarý arasýnda yapýlmýþ, doðal ve
yapay surfaktan preparatlarýný karþýlaþtýran 11
randomize çalýþmanýn incelendiði iki metaanalizde
doðal surfaktanlarýn oksijenizasyon ve akciðer
kompliansýnda daha hýzlý düzelme saðladýðý,
böylece mortalite ve pnömotoraks risklerinde
belirgin azalmaya neden olduðu gösterilmiþtir8,9.
Çalýþmamýzda da kullandýðýmýz doðal surfaktan
Alveofact ®ýn yapay surfaktan (Colfosceril
Palmitate) ile karþýlaþtýrýldýðý tek çalýþmada ise
yapay surfaktan grubunda ilk 28 gündeki
mortalite oraný, pnömotoraks, intraventriküler

kanama, sepsis ve bronkopulmoner displazi
sýklýklarý daha yüksek bulunmuþtur10.
Doðal surfaktan preparatlarýný birbiriyle etkinlik
açýsýndan karþýlaþtýran çalýþmalar ise daha sýnýrlý
sayýdadýr. Domuz kökenli doðal surfaktan
preparatý (Curosurf®) ile Survanta®nýn karþýlaþtýrýldýðý tek çalýþmada Curosurf® uygulanan
bebeklerde oksijenizasyonun daha hýzlý düzeldiði, ilk 24 saatte ventilatör parametrelerinin
daha hýzlý azaltýldýðý ve daha az hava kaçaðý ile
intraventriküler kanama görüldüðü bildirilmiþtir11. Infasurf® ve Survanta®nýn karþýlaþ-
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Tablo II. Çalýþma gruplarýna ait prognostik kriterler
Özellik

Survanta®
(n=68)

Alveofact®
(n=54)

Pnömotoraks/pulmoner interstisiyel amfizem (n) (%)
Patent duktus arteriyozus (n) (%)
Nekrotizan enterokolit (n) (%)
Sepsis (n) (%)
Kronik akciðer hastalýðý (n) (%)
Ýntraventriküler kanama (n) (%)
Prematüre retinopatisi (n) (%)
Saðkalým (n) (%)

3
4
2
14
2
1
3
58

2
10
2
11
7
2
2
44

týrýldýðý iki çalýþmada ise farklý sonuçlar
bildirilmiþtir. Bloom ve arkadaþlarý12 doðum
aðýrlýðý 600 grýn altýnda olan bebeklerde
Survanta® kullanýmýnýn belirgin mortalite azalmasý
ile birlikte olduðunu (%63e karþý %26)
belirtmiþlerdir. Clark ve arkadaþlarý13 ise 114 farklý
merkezden 5169 yenidoðaný inceledikleri
çalýþmalarýnda Infasurf ® ve Survanta ®nýn
mortalite, intraventriküler kanama ve NEK
açýsýndan prognozu olumsuz etkilemediklerini ve
etkinliklerinin benzer olduðunu bildirmiþlerdir.
Çalýþmamýzdaki gibi iki doðal surfaktan
Alveofact® ve Survanta®nýn birebir karþýlaþtýrýldýðý tek çalýþmada ortalama 28 gebelik
haftasýnda 38er prematüre bebek incelenmiþtir 14 . Postnatal 28. günde Alveofact ®
grubunda %86.8 ve Survanta® grubunda %81.6
saðkalým oranlarýnýn bildirildiði çalýþmada PDA,
intrakranial kanama, pnömotoraks ve kronik
akciðer hastalýðý gibi morbidite parametreleri
açýsýndan farklýlýk saptanmamýþtýr. Mekanik
ventilasyon süresi, ortalama FiO2 miktarý ve
inspiratuvar basýnçlar gibi parametreler
açýsýndan da farklýlýðýn bulunmadýðý çalýþmada
ayný etkinliði saðlamak için Alveofact ® ,
Survanta®ya göre daha yüksek dozda ve sýklýkta
kullanýlmýþtýr. Çalýþmamýzda her iki surfaktan
preparatý 100 mg/kg dozunda kullanýldýðý halde
yeterli cevabýn elde edilemediði surfaktan
tedavi baþarýsýzlýðý Alveofact® grubunda daha
fazla bulunmuþtur. Alveofact® grubunda toplam
surfaktan dozu (sýklýk), mekanik ventilasyon
süresi ve surfaktan tedavisi sonrasý ilk 48 saatlik
mekanik ventilasyon süresince FiO2 ve MAP
deðerleri de daha yüksek bulunmuþtur. Bu
parametreler Alveofact®ýn Survanta® kadar
etkili olmadýðýný düþündürmektedir. Nitekim
tedavinin optimal olmamasýna baðlý olduðunu
düþündürür þekilde PDA ve kronik akciðer
hastalýðý sýklýðý da Alveofact® grubunda daha

(4.4)
(5.9)
(2.9)
(20.6)
(2.9)
(1.5)
(4.4)
(85.3)

(3.7)
(18.5)
(3.7)
(20.4)
(12.9)
(3.7)
(3.7)
(81.5)

p deðeri

0.346
0.022
0.371
0.976
0.038
0.329
0.346
0.572

yüksek bulunmuþtur. Üç doðal surfaktan
preparatýnýn (Alveofact®, Survanta®, Curosurf®)
birbiriyle karþýlaþtýrýldýðý baþka bir çalýþmada ise
Alveofact® ve Curosurf® gruplarýnda oksijen ve
mekanik ventilatör tedavi sürelerinin Survanta®
grubuna göre daha kýsa olduðu, fakat mortalite
ve morbidite açýsýndan gruplar arasýnda farklýlýk
bulunmadýðý bildirilmiþtir15.
Ýki farklý doðal surfaktan preparatýnýn etkinlik
açýsýndan karþýlaþtýrýldýðý bu çalýþmada sýðýr
akciðer dokusundan lipid ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen preparat (Survanta ® ),
uygulanan toplam doz, tedavi baþarýsý ve mekanik
ventilasyon tedavisi ile ilgili parametreler
açýsýndan ve PDA ile kronik akciðer hastalýðý gibi
morbidite kriterleri açýsýndan sýðýr akciðer
lavajýndan lipid ekstraksiyon yöntemiyle elde
edilen preparata (Alveofact®) göre daha etkili ve
tedavide baþarýlý bulundu. Ancak Alveofact®ýn
daha yüksek doz ve sýklýklarda kullanýldýðý yeni
protokolleri içeren prospektif çalýþmalara ihtiyaç
olduðu sonucuna varýldý.
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