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Kofeina – od wielu lat stosowana  

w leczeniu bezdechów wcześniaka

Pentoksyfilina – poprawia 

perfuzję, ogranicza odpowiedź zapalną 
w sepsie u noworodka

Które metyloksantyny ?




Antagonista receptorów dla adenozyny - (A1, A2a)  

- kora mózgu, hipokamp, siatkówka oka itd.. wtórnie wpływa na inne 
neurotransmitery: dopaminę, serotoninę, NA, acetylocholinę GABA. 

 Adenozyna - nukleozyd, neurotransmiter którego stężenie wzrasta w 
stanach zapalnych, po niedotlenieniu – degradacja ATP

 Adenozyna – odpowiada za stany snu i pobudzenia a także 
naczyniowo-mózgową homeostazę

 Pobudzenie receptorów adenozynowych – prowadzi do zahamowania 
neuronów przewodzących impulsy wywołujące wdech – kofeina 
zapobiega hamowaniu 

Kofeina – mechanizmy 
działania




 W badaniach eksperymentalnych przy niedotlenieniu mózgu hamowanie 

receptorów adenozynowych u osobników dorosłych powoduje
zwiększenie śmiertelności i uszkodzenia mózgu (Millar D et al.,Controversies 

surrounding xanthine therapy. Semin Neonatol 2004;9:239). 

 W badaniach eksperymentalnych u noworodków hamowanie 
receptorów adenozynowych zmniejsza uraz, poprawia wskaźniki 
rozwoju neurobehawioralnego w niedotlenieniu mózgu (Kumral A et al. 

Protective effects of methylxanthines on hypoxia-induced apoptotic neurodegeneration…Neonatology 
2010; 98:128).

 W okresie rozwoju znacznie wzrasta ilość receptorów w mózgu (Atik A et 

al., Neurotoxicology 2017; 58:94).

Kofeina – mechanizmy 
działania c.d.





 Kofeina jest słabym inhibitorem fosfodiesterazy – wzrost  stężenia c-
AMP – dawki terapeutyczne stosowane u noworodków nie wywołują 
tego efektu  (Comer AM et al. Caffeine citrate,: a review of its use in apnoea of prematurity. 

Pediatr Drug 2001;3:61).  

 Kofeina łączy się z kanałami wapniowymi – uwalnianie wapnia 
wewnątrz komórek – efekt ten jest widoczny dopiero przy toksycznych 

stężeniach kofeiny (Meyers JP et al., Caffeine in the modulation of brain function in „Caffeine 

and behaviour”.CRC Press LLC 1999. p.17-30). 

Kofeina – mechanizmy 
działania c.d.




 Kofeina – benzoesan sodu – ta postać nie jest zalecana z uwagi 

na możliwość powodowania uwalniania bilirubiny z połączeń z 
albuminą   (Dobson HR et al. Caffeine use in neonates:.... Neoreviews 2013; 14:540).  

 Kofeina – cytrynian – zalecana forma kofeiny dla noworodków –
kofeina stanowi 50% dawki cytrynianu kofeiny

 Dawka cytrynianu kofeiny najczęściej stosowana – poziom 
terapeutyczny uzyskiwany przy tej podaży wynosi  8-20 mg/L

 – nasycająca – 20 mg/kg – podawana dożylnie przez 20-30 minut lub

podaż doustna w takiej samej dawce 

 - podtrzymująca – dożylna/doustna – 5 mg/kg – ostatnio sugestia

zwiększenia  dawki do 10 mg/kg (Francart SJ et al., Caffeine dose 
optimation..J Pediatr Pharmacol Ther 2013; 18:45)

Kofeina – postacie i dawki




Dawki cytrynianu kofeiny znacznie wyższe :

nasycająca – 50 - 80 mg/kg;  podtrzymująca - 20 mg/kg

Podaż późna - w leczeniu bezdechów wcześniaczych (<30 t.c.) i przy 
ekstubacji u dzieci wentylowanych - badania RCT: uzyskano lepsze 
efekty kliniczne przy ekstubacji i redukcji bezdechów a także ocena po 
12 miesiącach wykazała mniej ”death and disability”, ciężkich postaci 
BPD oraz mniej zmian malacyjnych w mózgu i przypadków 
wodogłowia (Gray PH et al. Caffeine Collaborative Study Group. J Paeditr Child Health 2011; 

47:167);  (Mohamed S et al., High versus low-dose Caffeine for apnea of prematurity RCT...Eur J 
Pediatr 2015; 174:949)

Podaż wczesna (pierwsze 36 godzin życia) – badanie RCT: wyższe 
dawki zwiększały ryzyko krwawień do móżdżku (McPherson C et al., A pilot 

randomized trial of high-dose Caffeine therapy in preterm infants. Pediatr Res 2015; 78:198). 

Kofeina – dawki c.d.





 Wnioski z CAP trial: noworodki otrzymujące kofeinę w ciągu trzech dni 
po urodzeniu  - krótszy okres wentylacji w porównaniu do dzieci 
leczonych kofeiną w późniejszym okresie  (Davis PG et al. Caffeine for Apnea of 

Prematurity trial J Pediatr  2010; 156:382). 

 RCT – podaż kofeiny w 1 dobie – wcześniaki 23-30 t.c. – brak korzystnego 
efektu przy ekstubacji i wentylacji – tendencja wzrostu śmiertelności 
(22%vs12%) (Gentle S et al., Caffeine Controversies. Curr Opin Pediatr 2018; 30:177) 

Meta-analiza wyników stosowania kofeiny w profilaktyce bezdechów 
wcześniaczych – brak korzystnych efektów  (Henderson-Smart DJ et al., 

Prophylactic methylxanthine for prevention of apnoea in preterm infants Cochrane Database Syst 

Rev 2010; CD000432). 

Kofeina –
kiedy rozpoczynać terapię ?





 Badanie CAP trial:  2006 noworodków z masą ciała 500 – 1250g, 
rekrutowane w pierwszych 10 dniach życia z  następujących wskazań: 
prewencja AOP, terapia AOP, ułatwienie ekstubacji.

 Kofeina zmniejszała ryzyko BPD, ograniczała konieczność intubacji i 
wentylacji mechanicznej oraz skracała okres tlenoterapii a także 
ograniczała konieczność postnatalnej steroidoterapii.  Ponadto w grupie 
noworodków otrzymujących kofeinę stwierdzano rzadziej konieczność 
interwencji farmakologicznej i chirurgicznej przy zamykaniu PDA. 
Podobnie częstość ciężkich postaci ROP była niższa w grupie 
otrzymujących kofeinę (5.1% vs 7.9%)  (Schmidt B et al., Caffeine therapy for apnea of 

prematurity, N Engl J Med 2006; 354:2112)

Kofeina – co wiemy z danych 
uzyskanych w badaniu CAP ?





 Wskaźniki zaburzenia rozwoju neurologicznego: porażenie mózgowe, 
opóźnienie procesów poznawczych, uszkodzenie słuchu wymagające 
stosowania urządzeń wzmacniających, ślepota; oceniane po okresie 18-21 
miesięcy od zakończenia badania wykazywały istotną statystycznie 
redukcję w grupie interwencyjnej (Schmidt B et al., Caffeine therapy for apnea of 

prematurity, N Engl J Med 2007; 357:1893)

 Ocena przeprowadzona w 5 oraz 11 roku życia wskazała na lepszą 
funkcje motoryczną u dzieci leczonych kofeiną – natomiast ryzyko zgonu 
oraz zaburzeń rozwoju neurologicznego (jak wyżej) nie było statystycznie 
różne  (Schmidt B et al., Survival without disability to age 5 years ......JAMA 2012; 307:275) 

(Schmidt B et al., Academic performance, motor function and behaviour 11 years after...... JAMA 
Pediatr 2017; 171:564).  

Kofeina – kontynuacja obserwacji 
pacjentów z badania CAP.




 Terapia tzw. „przedłużona” – do 40 tygodnia PMA pozwala istotnie 

zmniejszyć częstość epizodów przejściowej hipoksji (Rheim LM et al., Effects of 

caffeine on intermittent hyoixia in infants born prematurely: rct. JAMA Pediatr 2014; 168:250). 

 Korzystny efekt kofeiny w ograniczaniu rozwoju ciężkich postaci ROP
wynika z hamowania patologicznej neowaskularyzacji siatkówki –
kontrola HIF-1⍶ (czynnik stymulujący angiogenezę przy hipoksji) oraz 
VEGF i ograniczaniu apoptozy komórek endotelium (Abdel-Hady H et al., 

World J Clin Pediatr 2015; 4:81-93). 

 Mechanizm – blokowanie receptorów adenozynowych – niedotlenienie 
a także miejscowy wzrost stężenia cytokin prozapalnych powoduje 
gwałtowny wzrost zewnątrzkomórkowego stężenia adenozyny (ponad 
100x) – adenozyna kontroluje wzrost naczyń także w siatkówce; Chen JF et 

al., Adenosine receptors and caffeine in retinopathy of prematurity. Mol Aspects Med 2017; 55:118) 

Kofeina – w ograniczaniu ROP





 Przypuszczalnie kofeina wpływa na przepływ przez PDA powodując 
wzrost stężenia c-AMP – co powoduje uwolnienie jonów Ca++ z RE i 
następowo zostaje zablokowana produkcja i aktywność prostaglandyny 
(Kok Pim et al., Systematic review and meta-analysis of clinical outcome of early caffeine therapy in 
preterm neonates. Br J Clin Pharmacol 2017; 83:180). 

 Podaż dożylna dawki nasycającej kofeiny przez 30 minut może wyzwalać 
niestabilność hemodynamiczną u wcześniaków z PDA: wzrost szybkości 
przepływu krwi przez przewód oraz spadek przepływu przez vena cava 
superior. Te zmiany pogarszają przepływ przez mózg i jelita – utrzymują 
się przez około 4 godziny do chwili zamknięcia się przewodu (Hwang J et al., 

Hemodynamic effects on systemic blood flow and ductal shunting flow after loading dose of 

intravenous caffeine in preterm infants........J Korean Med Sci 2018; 33:e25)

Kofeina w ograniczaniu efektów PDA



Kofeina poprzez kalciurię i ujemny bilans wapniowy może 
powodować osteopenię wcześniaczą – stosowana powyżej 40 dni

UWAGA !!



Wczesne rozpoczęcie podaży kofeiny (dawka „loading” w 1 dobie) powodowało zmniejszenie 
częstości wentylacji mechanicznej, krwawień dokomorowych oraz interwencji z powodu PDA  
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Wniosek: Dzienna konsumpcja kofeiny przekraczająca 300 mg 
może zwiększać wiek płodowy przy urodzeniu. Natomiast przy 
częstym spożyciu herbaty może wzrastać ryzyko nadciśnienia 
indukowanego ciążą. 





Pentoksyfilina – metyloksantyna 
wielozadaniowa ?

PTX – syntetyczna pochodna teobrominy  –
teobromina jest najmniej toksyczną wśród metyloksantyn – 1/10 
efektu stymulującego OUN

Unikalne efekty reologiczne i immunomodulacyjne
 Obniża lepkość krwi – poprawia perfuzję tkanek

 Hamuje uwalnianie prozapalnych cytokin: TNF-α, IL-6, 
interferon-γ

Działanie na płytki krwi:
 Nie zwiększa adhezji płytek ani nie uszkadza funkcji płytek

Poprawia szczelność bariery jelitowej
 Zapobiega uszkodzeniu przez cytokiny prozapalne okludyny i 

białek ZO-1 (zonula ocludens) –odpowiedzialnych za szczelność



Wzrost stężenia c-AMP

adenylate     

cyclase

Ściana komórki

cytoplazma

ATP cAMP

PK A

fosfoproteiny
Efekt końcowy

5’-AMP
PDE

Inhibitory 

PDE





Zmniejszenie stężenia 
kwasu fosfatydowego 

Ściana komórki

cytoplazma

DAG

P K C

Napływ jonów Ca++

Efekty końcowe

LPS

Lipid A
Fosfatidic                    

acid

PTX

hamowanie

Rice G et. al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 

1994; 91;3857. 

TNF-α
mediator 
cytotoksyczny



Schűller SS  et al., Pentoxifylline modulates LPS-induced
hyperinflammation in monocytes of preterm infants in vitro.
Pediatr Res 2017;

Speer EM et al., Pentoxifylline inhibits TLR- and
inflammasome-mediated in vitro inflammatory cytokine
production in human blood with greater efficacy and potency
in newborns. Pediatr Res 2017;81:806-816.



Pentoksyfilina w testach in vitro we krwi noworodków w stężeniu istotnym 
klinicznie działa hamująco na produkcję prozapalnych cytokin synergistycznie 
z deksametazonem i azytromycyną, jednakże na różnych etapach powstającej 

reakcji zapalnej.





Proteaza aktywująca 
cytokiny IL-1B i IL-18 

oraz pyroptozę – zapalną 
formę śmierci komórki



Lauterbach R. et al.. Eur  J Pediatr; 1994, 153,672-675 – retrospective analysis 
Lauterbach R. et al.. Eur J Pediatr 1996; 155;404-409 – RCT - trial



Pediatr Infect Dis J 2015;34.

P=0.03 
Fisher Exact Test





ACTA PAEDIATRICA  2018



Centre for Neonatal Research and Education

Pharmacokinetics of intravenous Pentoxifylline in preterm infants
Tobias Strunk1,2,4, Julie Hibbert1, Madhu Page-Sharp3, Sam Salman4, Laurens Manning4, Karen Simmer1,2,4, Sanjay Patole1,2,4 and Kevin Batty3

1University of Western Australia Centre for Neonatal Research and Education, Perth, Australia, 2King Edward Memorial Hospital, Neonatal Directorate, Perth, Australia, 

3School of Pharmacy,  Curtin University, Perth, Australia, 4School of Medicine and Pharmacology, University of Western Australia, Perth, Australia

Introduction
Preterm infants are uniquely susceptible to invasive infection

Late-onset sepsis (LOS) and necrotizing enterocolitis (NEC) are
associated with poorer long-term outcomes

Methylxanthine-derivative Pentoxifylline (PTX) may be beneficial in
preterm infants with LOS and/or NEC

There is little data on PTX pharmacokinetics in preterm infants

Aim
Preliminary characterisation of the pharmacokinetic properties of PTX

in very preterm infants

Material and Methods
Open-label pilot trial: preterm infants (born <32w gestational age) with

suspected LOS and/or NEC were given intravenous PTX.

Dosage regimen:

• Day 1 & 2: 60mg/kg/d over 12h

• Day 3 to 6: 30mg/kg/d over 6h 

Blood samples were collected before, during and after infusion.

Dried blood spots were stored at room temperature and isolated plasma
was stored at -80C until analysis.

Concentrations of PTX and its metabolites M1, M4, M5 and Caffeine
were measured in both plasma and dried blood spot samples by LC-
MS/MS analysis.

Results
1. Study cohort

• 27 infants received adjunct treatment with intravenous PTX for 
suspected LOS and/or NEC

• Mean birth GA 25.8 weeks and mean birth weight 774g

• Average postnatal age at onset of suspected sepsis or NEC: 19 days

• 4 infants had confirmed LOS, 3 clinical LOS, 5 confirmed NEC

• 6 infants died

• No adverse effects of intravenous PTX were observed

1. Measuring PTX and its metabolites in DBS is feasible and 
correlates well with plasma samples

2.Time-concentration profiles of PTX and active M1 metabolite are 
comparable

3.PTX does not influence the concentration of Caffeine when given 
concurrently

Conclusions

Adjunct treatment with i.v. PTX was well tolerated in preterm infants 

Dosage regimen achieved concentrations comparable to reported target 
ranges in term neonates

PTX is being assess as adjunct treatment for LOS and/or NEC in a large 
international clinical trial
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CPR = cerebral –

placental ratio

CPR = 
PIMCA/PIUA

Wartość PI (indeks 

pulsacji) rośnie 

wtedy gdy opór 

naczyniowy rośnie

Przy niedotlenieniu 

płodu dochodzi do 

centralizacji krąże-

nia : wzrost oporu 

(PI) w UA nato-

miast spadek oporu 

(PI) w MCA – krew 

jest kierowana do 

mózgu

Dopiero po 14 dniach 
stosowania











Skan z pracy o hipoksji i zapaleniu N Engl J 

Med



Najbardziej 

narażony na uszkodzenie 

jest niedojrzały mózg



Vann Chau et al., Pediatr Res 2012 

Pathological changes in EEG 
in septic preterm infants 

Helderman JB et al., Early Hum Dev 2010, 86:509-513








