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Europejskie
wytyczne
leczenia ZZO
 czwarta aktualizacja
 dane z piśmiennictwa do
grudnia 2018

Zespół zaburzeń oddychania
80% noworodków urodzonych w 28.t.c.

90% noworodków urodzonych w 24.t.c.
surfaktant – 55% noworodków < 1500 g
27% - na sali porodowej, 29% - po 2 godz. życia

dysplazja oskrzelowo-płucna – 18% noworodków < 1500 g
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Leczenie zespołu zaburzeń oddychania
Cel:

Warunki:

 zwiększenie przeżywalności noworodków

 opieka prenatalna

 ograniczenie potencjalnych konsekwencji
(BPD)

 stabilizacja na sali porodowej
 surfaktant
 tlenoterapia
 nieinwazyjne wsparcie oddechowe
 odpowiednia wentylacja mechaniczna
 monitorowanie i leczenie ogólne

Opieka prenatalna
 poród w ośrodku III stopnia referencji (< 28-30. t.c.)
 ocena długości szyjki macicy i fibronektyny płodowej, aby uniknąć
niepotrzebnego leczenia
 steroidoterapia prenatalna (< 34. t.c.)

poprawia przeżywalność
zmniejsza częstość ZZO, NEC i IVH
brak działań niepożądanych
 optymalnie co najmniej 24 godziny przed porodem, u wszystkich ciężarnych z
zagrożeniem porodem przedwczesnym, od momentu potencjalnej zdolności
do przeżycia do ukończenia 34.t.c.

 antybiotykoterapia ciężarnych w przypadku przedwczesnego pęknięcia
błon płodowych
 leki tokolityczne
 MgSO4

3

2019-10-20

Stabilizacja na sali porodowej
 należy zapewnić możliwie łagodne wsparcie noworodka
w fazie przejściowej z życia płodowego, minimalizując
wszelkie inwazyjne interwencje – „wsparcie okresu
przejściowego”
 resuscytacja
zarezerwowana
dla
noworodków
w zamartwicy, wymagających manewrów udrażniających
drogi oddechowe i upowietrznienia płuc by zabezpieczyć
odpowiedni rzut serca
 w większości przypadków wcześniaki wykazują czynność
oddechową

Stabilizacja na sali porodowej
 opóźnione zaciśnięcie sznura pępowinowego do co najmniej 60 s
 „cord-milking” jako alternatywa (?) – przy cięciu cesarskim i w stanach
nagłych
 < 28.t.c. - na czas stabilizacji umieścić noworodka w plastikowym woreczku
pod promiennikiem ciepła
 stymulacja podczas stabilizacji
 noworodki oddychające spontanicznie – CPAP ≥ 6 cm H2O (6-9 cm H2O)
przez maskę lub kaniule donosowe (układ T)
 nie zaleca się stosowania przedłużonych oddechów rozprężających (SAIL
trial) – brak korzyści długoterminowych
 delikatne oddechy ze szczytowym ciśnieniem 20-25 cmH2O u noworodków z
bradykardią i bez spontanicznych oddechów (Neopuff)
 gazy – ogrzane, nawilżone
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Stabilizacja na sali porodowej
 podaż tlenu:

FiO2 30% – < 28.t.c.
FiO2 21-30% – 28-31. t.c.
FiO2 21% – ≥ 32.t.c.
 pulsoksymetr – celem monitorowania saturacji i
regulacji podaży tlenu
 cel – SpO2 ≥ 80% oraz czynność serca > 100/min w
ciągu 5 min
 intubacja – u dzieci nie odpowiadających na
wspomaganie oddechu metodą nieinwazyjną
 dzieci zaintubowane powinny otrzymać surfaktant

metoda podania

przez rurkę intubacyjną
technika INSURE
technika LISA – zmniejsza potrzebę wentylacji mechanicznej oraz
częstość zgonów i BPD
nebulizacja (?), maska krtaniowa (?)
kiedy?

Surfaktant

konieczność intubacji na sali porodowej
CPAP + FiO2 > 30%
wczesna lecznicza podaż surfaktantu – mniejsze ryzyko zespołów ucieczki
powietrza, mniejsze ryzyko wentylacji mechanicznej

powtórne dawki w przypadku utrzymujących się objawów ZZO
(wysokie zapotrzebowanie na tlen)
dawka?
 Poractant

alfa 200 mg/kg – zmniejsza potrzebę podaży kolejnych

dawek
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Surfaktant
Nazwa generyczna

Nazwa handlowa

Pochodzenie

Dawkowanie

Poractant alfa

Curosurf

wieprzowe

100-200 mg/kg/dawkę

Bovactant

Alveofact

wołowe

50 mg/kg/dawkę

Beractant

Survanta

wołowe

100 mg/kg/dawkę

Poractant w dawce 200 mg/kg – zwiększa przeżywalność w porównaniu do dawki 100
mg/kg Poractant lub 100 mg/kg Beractant

Zapotrzebowanie na tlen a podaż
surfaktantu
poprzednie wytyczne podawały kryterium FiO2>0.30 i FiO2>0.4
(w zależności od dojrzałości noworodka)
 badania obserwacyjne (Dargaville 2013) dowodzą, że FiO2>0.3
jest wystarczająco dobrym testem dla prognozowania
niepowodzeń CPAP => ten próg powinien być stosowany do
wszystkich wcześniaków niezależnie od stopnia dojrzałości
wyniki polskiego badania PICO (n=389)
◦ Czynnikami prognostycznymi niepowodzeń nCPAP były:
FiO2 w 2h życia
urodzeniowa m. ciała
◦ FiO2=0.29 miało optymalną wartość prognostyczną
(„punkt odcięcia”)
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Podaż tlenu po okresie stabilizacji
 saturacja 90-94%
 alarmy 89-95%
 servo-control????
 epizody hipoksemii i bradykardii – większe ryzyko późnego zgonu oraz zaburzeń
rozwoju w wieku 18 miesięcy

Nieinwazyjne wspomaganie oddychania
 minimalizacja czasu intubacji

 nCPAP – metoda pierwszego wyboru: stabilizacja na sali porodowej + wentylacja na OITN
 poprawia utlenowanie
 reguluje pracę oddechową
 zmniejsza konieczność reintubacji po zakończeniu wentylacji inwazyjnej
 gazy nawilżone i ogrzane
 kontrolowane ciśnienie (6-8 cm H2O)
 wyższe ciśnienia – wzrost ryzyka zespołów ucieczki powietrza
 odstawianie CPAP – stopniowa redukcja ciśnienia

ZŁOTY STANDARD – CPAP + wczesne lecznicze podanie surfaktantu
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Nieinwazyjne wspomaganie oddychania
 BIPAP – brak jednoznacznych dowodów na korzyści ze stosowania
 NIPPV
 zmniejsza potrzebę ponownej wentylacji mechanicznej
 zmniejsza ryzyko zespołów ucieczki powietrza
 brak wpływu na częstość występowania BPD

 NIV NAVA – synchronizacja wentylacji nieinwazyjnej z własnymi oddechami pacjenta
 nHFOV – brak jednoznacznych wyników
 HFNC – kaniule z wysokim przepływem 2-8 l/min
w badaniach klinicznych metoda równoważna do CPAP
 mniejsze urazy nosa
 mniej wyników dla mniejszych dzieci
 próba zastosowania jako pierwsze wsparcie na sali porodowej (HIPSTER trial - przerwane)

Wentylacja mechaniczna
 cel – równowaga pomiędzy niedodmą a nadmiernym rozciągnięciem płuc

 volume-targeted ventilation (VTV)
 mniejsza zmienność objętości oddechowej (początkowa objętość 5 ml/kg)
 zmniejszanie ciśnienia PIP w miarę poprawy podatności płuc
 skrócenie czasu wentylacji
 mniejsze ryzyko zespołów ucieczki powietrza
 mniejsza częstość BPD
 synchronizacja wysiłku pacjenta z trybem wentylacji – Pressure Support
 HFOV
 NAVA
 FiO2 - servo-control
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Wentylacja mechaniczna
 jak najkrócej!
 ekstubacja do nCPAP lub NIPPV – większa szansa powodzenia
 umiarkowana hiperkarbia (60 mmHg) przy prawidłowym pH (>7,22) – akceptowalna podczas
odzwyczajania od wentylacji
 cytrynian kofeiny (CAP trial) 20 mg/kg + 5-10 mg/kg/24 h
 łatwiejsza ekstubacja
 mniejsza częstość BPD
 lepszy rozwój psychomotoryczny w wieku 18 miesięcy

 steroidy
 niska (<0,2 mg/kg/dobę) lub bardzo niska dawka deksametazonu (nawet 0,05 mg/kg) – dla dzieci z
największym ryzykiem BPD, na wentylacji mechanicznej po 1-2 tygodniach
 wziewny budezonid – zmniejsza ryzyko wystąpienia BPD

Inne zalecenia
 nie zaleca się rutynowego stosowania morfiny lub

midazolamu u noworodków
urodzonych przedwcześnie, wentylowanych mechanicznie
 niefarmakologiczne metody ograniczania bólu
 pulsoksymetria od urodzenia
 monitorowanie PaCO2
 przezskórne monitorowanie O2 i CO2
 kaniulacja tętnicy pępkowej
 pomiar ciśnienia tętniczego – ciągły
 ocena równowagi elektrolitowej
 morfologia krwi
 RTG vs. USG – w razie potrzeby
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Inne zalecenia
 temperatura ciała 36,5-37,5°C – inkubator z regulacją automatyczną (36,5°C)
 wilgotność powietrza w inkubatorze 60-80%
 zaopatrzenie na sali porodowej – worek + promiennik cieplny
 kangurowanie
 nie zaleca się rutynowego stosowania antybiotyków u noworodków z ZZO przy małym
ryzyku sepsy/zakażenia wewnątrzmacicznego
 żywienie parenteralne od pierwszych godzin życia

 żywienie troficzne – od 1.d.ż. jeżeli dziecko jest stabilne pod względem
hemodynamicznym

Inne zalecenia
 leczenie hipotensji – jeżeli powoduje słabą perfuzję tkanek, oligurię, kwasicę,

słaby powrót włośniczkowy
 leczenie drożnego przewodu tętniczego
 transfuzja uzupełniająca krwi – zgodnie z wytycznymi
 leczenie tlenkiem azotu – w przypadku ciężkiego nadciśnienia płucnego
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Dziękuję za uwagę!
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