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7.15. Najczęstsze przyczyny zaburzeń
oddychania

7.15.1. Przejściowe zaburzenia oddychania
(transient tachypnoë of the newborns – TTN)

TTN jest najczêœciej rozpoznawany u noworodków donoszonych lub bli-

skich donoszenia. Stwierdza siê go u 1–2% dzieci donoszonych i oko³o

15% wczeœniaków. Charakterystycznym objawem klinicznym jest znacz-

ne przyœpieszenie oddechów, utrzymuj¹ce siê zwykle do 3. doby ¿ycia.

Patogeneza wi¹¿e siê z opóŸnieniem wch³aniania p³ynu p³ucnego po

urodzeniu.

Czynnikami sprzyjaj¹cymi s¹:

� poród drog¹ ciêcia cesarskiego, szczególnie u noworodków miêdzy

36. a 38. tygodniem ci¹¿y;

� niedotlenienie oko³oporodowe;

� opóŸnione zaciœniêcie pêpowiny po porodzie, mog¹ce prowadziæ do

hiperwolemii i nadmiaru p³ynu w p³ucach.

W obrazie klinicznym dominuje przyœpieszenie oddechów powy¿ej

60/min, poruszanie skrzyde³kami nosa, czasami stêkanie wydechowe.

W badaniach stwierdza siê niewielkiego stopnia hipoksemiê i kwasicê

oddechow¹. W przypadku przeci¹¿enia lewej komory serca do³¹cza siê

tachykardia. W obrazie rtg klatki piersiowej widaæ powiêkszenie sylwet-

ki serca, rozdêcie obwodowych obszarów p³uc i cechy zastoju w okoli-

cach przywnêkowych.

Postêpowanie: dziecko nale¿y skierowaæ do oddzia³u patologii no-

worodka i zapewniæ optymalne warunki adaptacji pourodzeniowej,

uwzglêdniaj¹ce:

� zabezpieczenie neutralnej ciep³oty otoczenia;

� zapewnienie spokoju;

� przy nasilonych objawach stosowanie tlenoterapii biernej bez prze-

kraczania FiO
2
 40%, wyj¹tkowo stosowanie wentylacji mecha-

nicznej;

� monitorowanie saturacji krwi tlenem (SaO
2
) oraz równowagi kwa-

sowo-zasadowej;

� karmienie doustne po zmniejszeniu liczby oddechów poni¿ej 60/min.

Rokowanie: Zaburzenia maj¹ zwykle charakter samoograniczaj¹cy siê

i ustêpuj¹ po 48 godz.
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7.15.2. Zespół zaburzeń oddychania (ZZO)

ZZO nie jest œciœle okreœlon¹ jednostk¹ chorobow¹, lecz zespo³em obja-

wów, które stwierdza siê najczêœciej u noworodków przedwczeœnie uro-

dzonych z niedoborem surfaktantu w p³ucach.

Częstość występowaniaCzęstość występowaniaCzęstość występowaniaCzęstość występowaniaCzęstość występowania

Stanowi najczêstsz¹ i najciê¿sz¹ postaæ niewydolnoœci oddychania u no-

worodków. Czêstoœæ wystêpowania jest odwrotnie proporcjonalna do wie-

ku ci¹¿owego i masy cia³a. Do 28. tygodnia ci¹¿y wystêpuje u 50–

–60% wczeœniaków, pomiêdzy 28. a 32. tygodniem ci¹¿y u 20–30%,

a miêdzy 32. a 36. tygodniem ci¹¿y jest stwierdzany u oko³o 15% nowo-

rodków. Rzadko jest rozpoznawany u noworodków donoszonych.

PatogenezaPatogenezaPatogenezaPatogenezaPatogeneza

Patogeneza ZZO zosta³a przedstawiona na rycinie 7.3. ZZO rozwija siê

w nastêpstwie wspó³dzia³ania wielu niekorzystnych czynników, z któ-

rych najistotniejsze s¹:

� morfologiczna niedojrza³oœæ p³uc i klatki piersiowej;

� niedobór surfaktantu;

� zaburzenia w p³ucnym kr¹¿eniu krwi (hipoperfuzja);

� zwiêkszenie iloœci wody w tkance œródmi¹¿szowej (obrzêk p³uc).

Czynniki sprzyjaj¹ce:

� niedojrza³oœæ;

� p³eæ mêska;

� niedotlenienie, kwasica oraz krwotok oko³oporodowy;

� drugi bliŸniak;

� ciêcie cesarskie;

� cukrzyca u matki.

Obraz klinicznyObraz klinicznyObraz klinicznyObraz klinicznyObraz kliniczny

Objawy kliniczne mog¹ pojawiæ siê bezpoœrednio po urodzeniu i s¹ to:

� zaburzenia oddychania

– poruszanie skrzyde³kami nosa,

– stêkanie wydechowe,

– os³abienie szmerów oddechowych nad p³ucami,

– przyœpieszenie oddechów powy¿ej 60/min,

– bezdechy;
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� zaburzenia kr¹¿enia

– narastaj¹ca sinica – PaO
2
 poni¿ej 50 mm Hg, SaO

2
 poni¿ej

85%,

– hipotensja;

� niestabilna ciep³ota cia³a z tendencj¹ do hipotermii;

� obrzêk p³uc oraz tu³owia i koñczyn.

Wyk³adniki laboratoryjne:

� hipoksemia;

� hiperkapnia;

� kwasica mieszana.

Ryc.Ryc.Ryc.Ryc.Ryc. 7.3.7.3.7.3.7.3.7.3. Patofizjologia zespołu zaburzeń oddychania.
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Wyk³adniki radiologiczne, zale¿ne od stopnia nasilenia niedodmy, dzie-

li siê na 4 stopnie:

� II – siateczkowo-ziarnisty rysunek p³uc;

� II – nasilona niedodma z bronchogramem;

� III – zatarcie granic serca i przepony z wzmo¿onym rysunkiem na-

� III – czyniowym;

� IV – uogólniana niedodma, „bia³e p³uca”, z brakiem mo¿liwoœci oce-

� III – ny granic serca i przepony.

LeczenieLeczenieLeczenieLeczenieLeczenie

Leczenie musi byæ kompleksowe i wprowadza siê je bezpoœrednio po

ujawnieniu objawów i ustaleniu rozpoznania. Najistotniejszymi elemen-

tami s¹:

� zabezpieczenie prawid³owego utlenowania organizmu poprzez za-

pewnienie skutecznej wentylacji p³ucnej;

� podanie surfaktantu egzogennego;

� wyrównanie stanu ogólnego dziecka (tab. 7.13).

Tabela  7.13. Postêpowanie lecznicze u noworodków z zespo³em zaburzeñ oddychania

� Zapewnienie prawid³owego utlenowania krwi (zapobieganie hipoksemii PaO2 < 50 mm Hg
i heperoksji PaO2 > 80 mm Hg)

� Wczesne wspomaganie wentylacji (CPAP lub wentylacja mechaniczna)

� Podanie surfaktantu

� Nadzór ciep³oty cia³a i stê¿enia glukozy we krwi

� Ograniczenie podawania p³ynów (do 60 ml/kg mc.) w ci¹gu pierwszych 72 godz. ¿ycia (unikaæ
przewodnienia)

� Kontrola równowagi kwasowo-zasadowej (pH > 7,25, PaO2 50–80 mm Hg,
PaCO2 < 50 mm Hg)

� Nadzór ciœnienia krwi (ciœnienie skurczowe 35–40 mm Hg) i hematokrytu ¿ylnego (42–45%)

� Ocena stopnia nasilenia przecieków pozap³ucnych krwi (PDA). Przy istotnym przecieku krwi
leczenie indometacyn¹ lub ligacj¹ chirurgiczn¹

� Stosowanie œrodków uspokajaj¹cych i(lub) zwiotczaj¹cych w przypadku asynchronicznych od-
dechów

� Monitorowanie czynnoœci ¿yciowych (EKG, oddechy SaO2, PaO2, PaCO2, ciœnienie krwi)

� Prowadzenie fizykoterapii (> 48 godz. ¿ycia)

� Zabezpieczenie kaloryczne

� Postêpowanie oszczêdzaj¹ce dziecko (minimal handling)
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RokowanieRokowanieRokowanieRokowanieRokowanie

Aktualnie leczone noworodki nie umieraj¹ z powodu ZZO. Je¿eli docho-

dzi do zgonu, wi¹¿e siê on z towarzysz¹cymi powik³aniami (krwawienie

dokomorowe, zaka¿enie, przewlek³a choroba p³uc). Dotyczy to zw³asz-

cza wczeœniaków z mas¹ cia³a poni¿ej 1000 g.

7.15.3. Zespół aspiracji smółki (ZAS)

ZAS wywo³any jest najczêœciej oko³oporodow¹ aspiracj¹ do p³uc p³y-

nu owodniowego, zawieraj¹cego smó³kê. Obecnoœæ smó³ki w p³ynie

owodniowym stwierdza siê w 10–26% porodów, jednak ZAS wystêpuje

u oko³o 1–2% noworodków. Stwierdza siê go najczêœciej u noworodków

donoszonych, urodzonych po terminie porodu lub u dzieci z hipotrofi¹

wewn¹trzmaciczn¹.

PatofizjologiaPatofizjologiaPatofizjologiaPatofizjologiaPatofizjologia

Patofizjologia ZAS zosta³a przedstawiona na rycinie 7.4. W nastêpstwie

niedotlenienia oko³oporodowego dochodzi do aspiracji do p³uc p³ynu

owodniowego, zawieraj¹cego smó³kê, co mo¿e wywo³aæ:

� niedodmê okreœlonych obszarów p³uc;

� rozedmê i ewentualn¹ odmê op³ucnow¹ w nastêpstwie czêœciowego

zamkniêcia oskrzeli na drodze wytworzenia mechanizmu wentylo-

wego;

� chemiczne zapalenie p³uc, wywo³ane dra¿ni¹cym dzia³aniem smó³ki;

� wtórne bakteryjne zapalenie p³uc;

� nadciœnienie p³ucne w nastêpstwie niedotlenienia.

Obraz klinicznyObraz klinicznyObraz klinicznyObraz klinicznyObraz kliniczny

W zale¿noœci od stopnia aspiracji zaburzenia oddychania mog¹ mieæ

ró¿ny stopieñ nasilenia, od lekkich do ciê¿kich. W lekkich postaciach

obserwuje siê przyœpieszenie oddechów bez zmian w równowadze kwa-

sowo-zasadowej. W bardziej nasilonych postaciach stwierdza siê szyb-

ko narastaj¹c¹ niewydolnoœæ oddechow¹ w postaci sinicy, stêkania wy-

dechowego, wci¹gania mostku i miêdzy¿ebrzy z wyk³adnikami kwasicy

metabolicznej i hiperkapni. Najwa¿niejszym objawem ciê¿kiej aspiracji

jest nasilona hipoksemia.

Czêsto powy¿szym objawom towarzysz¹ cechy przenoszenia dziecka

w postaci zmniejszonej masy cia³a, zielonego podbarwienia pêpowiny,

paznokci oraz skóry. Aspiracjê potwierdza badanie radiologiczne p³uc,
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które wykazuje ogniska nieregularnych zagêszczeñ, odpowiadaj¹cych

niedodmie z obszarami wzmo¿onego upowietrznienia. W nasilonych

postaciach aspiracji wystêpuj¹ masywne zacienienia w obu p³ucach

z odcinkowym rozdêciem i kardiomegali¹.

LeczenieLeczenieLeczenieLeczenieLeczenie

W leczeniu nale¿y zwróciæ uwagê na:

� zapewnienie prawid³owego utlenowania (wentylacja mechaniczna,

ECMO);

� zastosowanie surfaktantu w du¿ych dawkach w bolusie lub p³ukanie

oskrzeli surfaktantem;

� w przypadku towarzysz¹cego nadciœnienia p³ucnego zastosowanie

wziewne tlenku azotu;

� zapobieganie zaka¿eniom (antybiotykoterapia);

� prowadzenie œcis³ej kontroli bilansu p³ynowego;

� monitorowanie stanu biochemicznego.

Ryc.Ryc.Ryc.Ryc.Ryc. 7.4.7.4.7.4.7.4.7.4. Patofizjologia zespołu aspiracji smółki.
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Najczêstszymi powik³aniami s¹:

� nadciœnienie p³ucne;

� zapalenie p³uc;

� zespo³y ucieczki powietrza.

ZapobieganieZapobieganieZapobieganieZapobieganieZapobieganie

W przypadku stwierdzenia w trakcie porodu obecnoœci smó³ki w p³ynie

owodniowym zaleca siê oczyszczenie górnych dróg oddechowych no-

worodka bezpoœrednio po urodzeniu g³ówki dziecka, przed wykonaniem

pierwszego oddechu, poniewa¿ w 90% do aspiracji dochodzi po urodze-

niu. Przy podejrzeniu g³êbokiej aspiracji nale¿y bezpoœrednio po odpêp-

nieniu dziecka oczyœciæ tchawicê w laryngoskopie.

7.15.4. Zespoły „ucieczki” powietrza

Przez to pojêcie rozumieæ nale¿y obecnoœæ powietrza w jamie op³uc-

nowej (odma op³ucnowa), w œródpiersiu (odma œródpiersiowa),

w przestrzeniach miêdzypêcherzykowych (rozedma œródmi¹¿szowa),

w jamie osierdzia (odma osierdziowa), pod skór¹ (odma podskórna) i w ja-

mie otrzewnowej (odma otrzewnowa).

U noworodków najczêœciej wystêpuje odma op³ucnowa i œródpiersio-

wa. Odmê samoistn¹ stwierdza siê u 1–2% noworodków. Postaæ ta prze-

biega zwykle bezobjawowo i nie wymaga leczenia.

Czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko wyst¹pienia odmy:

� wentylacja mechaniczna;

� wspomaganie wentylacji metod¹ CPAP;

� resuscytacja;

� odœluzowywanie dróg oddechowych;

� zespó³ aspiracji smó³ki, ZZO;

� zapalenie p³uc (gronkowcowe);

� wady (przepuklina przeponowa, hipoplazja p³uc).

PatogenezaPatogenezaPatogenezaPatogenezaPatogeneza

Odma op³ucnowa powstaje najczêœciej w nastêpstwie gwa³townego wzro-

stu ciœnienia w drogach oddechowych. Mo¿e byæ równie¿ nastêpstwem

stosowania zbyt wysokich dodatnich ciœnieñ w czasie wentylacji mecha-

nicznej.

Du¿a odma op³ucnowa mo¿e prowadziæ do stanu zagro¿enia ¿ycia.
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Objawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczne

S¹ to:

� nag³e pojawienie siê lub nasilenie zaburzeñ oddychania; prowadz¹-

cych do niewydolnoœci oddechowej;

� sinica;

� asymetria klatki piersiowej;

� bradykardia, asystolia;

� hipotensja;

� zmiany parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

– hipoksemia,

– hiperkapnia,

– narastanie kwasicy oddechowej.

RozpoznanieRozpoznanieRozpoznanieRozpoznanieRozpoznanie

Rozpoznanie obejmuje:

� badanie kliniczne

– sprawdzenie szmerów oddechowych,

– badanie opukowe (symetria szmerów oddechowych);

� sprawdzenie dro¿noœci rurki intubacyjnej;

� wykonanie diafanoskopii klatki piersiowej (przeœwietlenie silnym

strumieniem œwiat³a – w przypadku odmy jasna poœwiata);

� próbne nak³ucie klatki piersiowej w celu doraŸnego odbarczenia

odmy;

� wykonanie zdjêcia rtg p³uc po wyrównaniu stanu dziecka.

LeczenieLeczenieLeczenieLeczenieLeczenie

W odmie œródpiersiowej i niewielkiej odmie op³ucnowej bez nadciœnie-

nia stosuje siê zwykle postêpowanie zachowawcze. Odmy z nadciœnie-

niem wymagaj¹ natychmiastowego leczenia poprzez usuniêcie nadmiaru

powietrza z jamy op³ucnej. Po potwierdzeniu odmy za pomoc¹ rtg nale¿y

za³o¿yæ drena¿ ss¹cy. Leczenie rozedmy œródmi¹¿szowej polega na sto-

sowaniu wentylacji oscylacyjnej do czasu uzyskania wydolnoœci odde-

chowej.

7.15.5. Krwotok z płuc

Rozró¿nia siê 2 rodzaje krwotoku z p³uc:

� prawdziwy,

� z filtracji.
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PatogenezaPatogenezaPatogenezaPatogenezaPatogeneza

Masywny prawdziwy krwotok z p³uc wystêpuje rzadko (1%) i zwi¹za-

ny jest z zaburzeniami krzepniêcia krwi, zapaleniem p³uc lub bezpoœred-

nim urazem p³uc. Najczêœciej krwotok jest nastêpstwem narastaj¹cego

obrzêku p³uc i filtracji krwi przez œródb³onek naczyniowy do prze-

strzeni pêcherzykowej. Mechanizm ten wystêpuje po ciê¿kim niedotle-

nieniu, hipotermii, narastaj¹cej niewydolnoœci lewokomorowej serca, która

wywo³uje gwa³towne zwiêkszenie ciœnienia filtracyjnego w uk³adzie na-

czyniowym p³uc. Ciœnienie filtracyjne nasilaj¹ hipoproteinemia, hiper-

wolemia, zaka¿enie, wentylacja mechaniczna, wysokie stê¿enia tlenu.

W krwotoku powstaj¹cym na drodze filtracji hematokryt wydzieliny krwi-

stej jest oko³o 10% ni¿szy od hematokrytu krwi ¿ylnej.

Objawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczne

S¹ to:

� czas wyst¹pienia najczêœciej miêdzy 3. a 4. dob¹ ¿ycia u wczeœnia-

ków sztucznie wentylowanych z powodu niewydolnoœci oddechowej;

� objawy wstrz¹su

– bladoœæ,

– sinica,

– bradykardia;

� krew w górnych drogach oddechowych, w rurce intubacyjnej;

� na obrazie rtg p³uc widoczne rozlane nacieki w polach p³ucnych.

LeczenieLeczenieLeczenieLeczenieLeczenie

� intubacja, wentylacja mechaniczna (je¿eli noworodek nie by³ wcze-

œniej zaintubowany) ze zmian¹ parametrów: podwy¿szenie ciœnie-

nia wdechowego o 5–10 cm H
2
O i koñcowo-wydechowego (PEEP)

o 2–4 cm H
2
O;

� wyrównanie utraty krwi i p³ynów pod kontrol¹ hematokrytu ¿ylnego

i ciœnienia krwi;

� leczenie obrzêku p³uc

– œrodki moczopêdne,

– morfina;

� zapobieganie niewydolnoœci kr¹¿enia (normowolemia);

� kontrola uk³adu krzepniêcia;

� nadzór biochemiczny i biofizyczny

– pomiar ciœnienia krwi,

– pomiar utlenowania SaO
2
.
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7.15.6. Przewlekła choroba płuc

 Przewlek³a choroba p³uc (chronic lung disease – CLD) jest ciê¿k¹ jatro-

genn¹ chorob¹ p³uc, stwierdzan¹ g³ównie u ma³ych wczeœniaków (poni-

¿ej 1500 g), leczonych d³ugotrwale mechaniczn¹ wentylacj¹ oraz wy-

sokimi stê¿eniami tlenu. Charakteryzuje siê przewlek³ym przebiegiem,

koniecznoœci¹ stosowania tlenoterapii powy¿ej 28. doby ¿ycia lub poni-

¿ej 36. tygodnia wieku skorygowanego oraz charakterystycznym obra-

zem radiologicznym p³uc. Ze wzglêdu na charakter zmian morfologicz-

nych w p³ucach jest okreœlana jako dysplazja oskrzelowo-p³ucna.

EpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologia

Czêstoœæ wystêpowania jest odwrotnie proporcjonalna do wieku p³odo-

wego i wprost proporcjonalna do czasu prowadzenia sztucznej wentyla-

cji. CLD stwierdza siê u 15% noworodków sztucznie wentylowanych

powy¿ej 3. tygodni oraz u 20–50% wczeœniaków z ekstremalnie ma³¹

urodzeniow¹ mas¹ cia³a (poni¿ej 1000 g), leczonych równie¿ mechaniczn¹

wentylacj¹.

Choroba rozwija siê na pod³o¿u morfologicznej i czynnoœciowej nie-

dojrza³oœci p³uc, które s¹ poddane dzia³aniu uszkadzaj¹cych czynników

(ryc. 7.5), jak:

� toksyczne dzia³anie tlenu;

� stosowanie wysokich ciœnieñ wdechowych w czasie mechanicznej

wentylacji (uraz ciœnieniowo-objêtoœciowy);

� procesy zapalne, wywo³ane zaka¿eniem;

� niedobory energetyczne.

W nasilonych postaciach CLD dochodzi do nasilonego w³óknienia p³uc

z uszkodzeniem pêcherzyków, b³ony œluzowej i przerostu b³ony miêœnio-

wej oskrzeli.

Objawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczneObjawy kliniczne

S¹ to:

� koniecznoœæ przewlek³ej tlenoterapii;

� przewlek³a hiperkapnia;

� objawy dusznoœci (wci¹ganie mostka i miêdzy¿ebrzy, tachypnoë);

� napady skurczu oskrzeli;

� nadmierne wydzielanie œluzu w drogach oddechowych;

� nawracaj¹ce zaka¿enia p³uc;

� niewydolnoœæ prawokomorowa.



164

Podstawy neonatologii

LeczenieLeczenieLeczenieLeczenieLeczenie

� przewlek³a tlenoterapia;

� dieta wysokokaloryczna (140–160 kcal/kg/dobê) ze wzglêdu na

wzmo¿on¹ pracê oddechow¹;

� ograniczenie p³ynów i stosowanie œrodków moczopêdnych;

� stosowanie leków rozszerzaj¹cych oskrzela;

� zapobieganie i leczenie infekcji;

� fizykoterapia.

ZapobieganieZapobieganieZapobieganieZapobieganieZapobieganie

� zapobieganie porodom przedwczesnym (poni¿ej 30. tygodnia ci¹¿y);

� steroidoterapia prenatalna;

� wczesne leczenie surfaktantem;

� stosowanie nieinwazyjnego wspomagania wentylacji (CPAP);

� zapobieganie zaka¿eniom i ich leczenie (zapobieganie zaka¿eniu RSV

przez podanie swoistej immunoglobuliny).

RokowanieRokowanieRokowanieRokowanieRokowanie

CLD wywo³uje nie tylko doraŸne zaburzenia funkcji p³uc, ale ma te¿

wp³yw na dalszy ich rozwój poprzez hamowanie procesu ró¿nicowania

Ryc.Ryc.Ryc.Ryc.Ryc. 7.5.7.5.7.5.7.5.7.5. Czynniki wpływające na rozwój przewlekłej choroby płuc.
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(alweolaryzacji) i dojrzewania p³uc. Prowadziæ to mo¿e do przewlek³ej

niewydolnoœci oddechowej.

Dzieci z CLD wykazuj¹ nadwra¿liwoœæ drzewa oskrzelowego, czêste

wystêpowanie stanów spastycznych, które w póŸniejszym okresie ¿ycia

prowadz¹ do astmy oskrzelowej. Czêsto wystêpuje opóŸnienie w rozwo-

ju psychomotorycznym oraz sk³onnoœæ do nag³ych zgonów. Z powy¿-

szych wzglêdów wymagaj¹ przed³u¿onego monitorowania czynnoœci serca

i oddechu w warunkach domowych.

7.15.7. Bezdech
Bezdech jest czêstym zaburzeniem oddychania, obserwowanym w okre-

sie noworodkowym. Bezdechem okreœlamy przerwê w oddychaniu po-

wy¿ej 20 s, która prowadzi do zwolnienia akcji serca poni¿ej 80/min,

bladoœci oraz obni¿enia ciœnienia krwi.

EpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologia

Czêstoœæ wystêpowania narasta odwrotnie proporcjonalnie do stopnia doj-

rza³oœci, wystêpuje u oko³o 50% dzieci z mas¹ cia³a poni¿ej 1500 g.

PatogenezaPatogenezaPatogenezaPatogenezaPatogeneza

Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce typy bezdechów (podzia³ ten równoczeœnie

wi¹¿e siê z ich etiopatogenez¹):

����� Centralny – przerwanie czynnoœci oddechowej w nastêpstwie bra-

ku stymulacji ze strony oœrodka oddechowego. Wi¹¿e siê z niedoj-

rza³oœci¹ b¹dŸ depresj¹ neuronów i receptorów obwodowych.

����� Zaporowy – zwi¹zany z niedro¿noœci¹ dróg oddechowych, która

prowadzi do nadmiernej pracy oddechowej, zmêczenia noworodka

i ostatecznie hipowentylacji. Najczêœciej wywo³any jest zapadaniem

siê gard³a.

����� Z³o¿ony – po³¹czenie obu powy¿szych. Pocz¹tkowo bezdech o ty-

pie zaporowym, a nastêpnie wskutek niedotlenienia zaburzenie funk-

cji oœrodka oddechowego.

����� Przeponowy – zwi¹zany ze zmêczeniem i niewydolnoœci¹ przepo-

ny w nastêpstwie nadmiernej pracy przy wentylacji p³uc o ma³ej

podatnoœci.

Najczêstsz¹ postaci¹ bezdechu jest typ z³o¿ony. Inne postaci bezdechu

zwi¹zane z pochodzeniem centralnym lub niedro¿noœci¹ dróg oddecho-

wych s¹ stwierdzane sporadycznie.
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U znacznej czêœci dzieci bezdechy wi¹¿¹ siê z przebytymi powik³ania-

mi chorobowymi, które dotycz¹ zarówno zmian w oœrodkowym uk³adzie

nerwowym, jak i zaburzeñ metabolicznych, zaburzeñ kr¹¿eniowych oraz

wad górnych dróg oddechowych (ryc. 7.6).

Rozpoznanie i monitorowanieRozpoznanie i monitorowanieRozpoznanie i monitorowanieRozpoznanie i monitorowanieRozpoznanie i monitorowanie

Wszystkie noworodki urodzone przedwczeœnie, a szczególnie z mas¹ uro-

dzeniow¹ poni¿ej 1500 g, s¹ szczególnie nara¿one na wyst¹pienie bezde-

chów. W zwi¹zku z powy¿szym konieczna jest ich pilna obserwacja

i monitorowanie, które powinny uwzglêdniaæ:

� ci¹g³y nadzór czynnoœci serca i oddechy;

� kontrolê utlenowania (pulsoksymetria);

� ocenê USG g³owy (krwawienia dokomorowe, leukomalacjê oko³o-

komorow¹);

� poziomy glukozy i elektrolitów;

� kontrolê ciep³oty cia³a i œrodowiska.

LeczenieLeczenieLeczenieLeczenieLeczenie

Powinno byæ kompleksowe, z uwzglêdnieniem stosowania œrodków far-

makologicznych, tlenu oraz stymulacji fizykalnej. Obejmuje ono:

� utrzymanie neutralnej ciep³oty otoczenia;

� uk³adanie na brzuchu (poprawa funkcji przepony);

Ryc.Ryc.Ryc.Ryc.Ryc. 7.6.7.6.7.6.7.6.7.6. Przyczyny bezdechu u noworodka.

-niedokrwienna

Leki narkotyczne
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� stymulacjê fizyczn¹ (oscylacyjny materac wodny);

� tlenoterapiê biern¹ lub przez kaniule donosowe (CPAP) ze œcis³¹

kontrol¹ stê¿enia tlenu (pulsoksymetria);

� leczenie farmakologiczne (teofilina, kofeina, doksopram).

Przy nawracaj¹cych bezdechach, niepoddaj¹cych siê leczeniu tymi

metodami, mo¿na przejœciowo zastosowaæ wentylacjê mechaniczn¹. Od-

rêbny problem stanowi wystêpowanie bezdechów po wypisaniu dziecka

ze szpitala do domu. Wszystkie noworodki potencjalnie zagro¿one wy-

st¹pieniem bezdechu powinny byæ w sposób ci¹g³y monitorowane (pul-

soksymetria) w ci¹gu pierwszych 6 miesiêcy ¿ycia.

PiśmiennictwoPiśmiennictwoPiśmiennictwoPiśmiennictwoPiśmiennictwo

Polin A.R., Koder M.C., Burg F.D. (red.): Workbook in practical neonatology. W.B.

Saunders, Philadelphia 2001.

Spitzer A.R. (red.): Intensive Care of the fetus and neonate. Mosby, St. Louis 2005.

Szczapa J. (red.): Neonatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Pytania sprawdzającePytania sprawdzającePytania sprawdzającePytania sprawdzającePytania sprawdzające

1. Po³¹cz czêsto stosowane leki w BPD z ich mechanizmem dzia³ania:

a) witamina A, witamina E A) zmniejszenie obrzêku p³uc

b) diuretyki B) dzia³anie antyoksydacyjne

c) betametazon C) obni¿enie napiêcia miêœni g³adkich

d) leki rozszerzaj¹ce oskrzela D) dzia³anie przeciwzapalne.

2. Które z poni¿ej przedstawionych metod poprawiaj¹ utlenowanie u noworodka?

a) wzrost stê¿enia tlenu w mieszaninie oddechowej

b) podwy¿szenie szczytowego ciœnienia wentylacji

c) obni¿enie ciœnienia koñcowo-wydechowego w czasie CPAP

d) zmniejszenie czêstoœci oddechów w czasie wentylacji mechanicznej.

3. Który z poni¿ej przedstawionych zespo³ów mo¿e byæ przyczyn¹ zaburzeñ

oddychania?

a) niedobór surfaktantu w p³ucach

b) niewydolnoœæ zastoinowa serca

c) zespó³ aspiracji smó³ki

d) zapalenie p³uc.

4. Które z wymienionych czynników maj¹ wp³yw na czêstoœæ i nasilenie zespo-

³u zaburzeñ oddychania?

a) p³eæ mêska

b) nadciœnienie u ciê¿arnej

c) cukrzyca matki

d) nikotynizm u matki.
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Prawidłowe odpowiedzi:Prawidłowe odpowiedzi:Prawidłowe odpowiedzi:Prawidłowe odpowiedzi:Prawidłowe odpowiedzi:

1 – aB

– bA

– cD

– dC

2 – a, b

3 – a, b, c, d

4 – a, c


